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ЗАЩО?
Вярваме в България и я правим още по-добро място, 

от тук или от там, заедно.

КАК?
Изграждаме глобална общност от способни, мотивирани и 

инициативни хора.

КАКВО?
Заедно инвестираме в образование, кариера и информираност и 

създаваме възможности да останеш свързан с България и да 
допринасяш независимо къде си.

Драги Тук-Тамовци,
 
Ето, че изпратихме и второто десетилетие на 21 век. Каква беше 
за вас 2019 и с какво ще запомните последните десет години? 
Какво искате да промените и къде ще поставите фокуса през 
2020?

За нас в Тук-Там изтеклата година беше основополагаща в 
много отношения. Увеличихме екипа си от 2-ма до цели 10 
човека, нанесохме се в първия си собствен офис, освежи-
хме бранда си, стартирахме Кариерен Кошер, работихме 
усилено по нова платформа за Гид на Новодошлия, инвес-
тирахме в 4-ма страхотни стипендианти, дадохме начало 
на UK Alumni клуба и доразвихме US Alumni клуба… Това са 
само част от нещата, които са видими, а много други останаха 
скрити от обществеността. Накратко, нашата общност продъл-
жава да инвестира в трите си основни направления - образование, 
кариера и информираност.

Какво предстои напред? Всъщност голяма част от работата ни през последните 12 месеца беше под-
готовка за това, което ще се случва през 2020. Предвид оборотите до момента, почти не ми се вярва, 
но ни чака една още по-динамична година. :) Стартираме я с голям анонс в края на януари (скоро ще 
разберете повече), последвано от нов професионален формат през април (наречен Кариерно Сафари), 
кампанията за намиране на бъдещи стипендианти през май-юни и награждаването им през юли, летни 
курсове през юли-август (нещо ново за нас), Кариерен Кошер през септември (по-голям, по-разноо-
бразен и по-стойностен) и завършваме с едно ноемврийско събитие, което ще обедини глобалната ни 
общност около една трапеза.

И всичко това на фона на писане на качествено съдържание и разказване на интересните истории на 
хората тук или там, организиране на редица събития, доразвиване на Alumni клубовете, създаване на 
новия дигитален дом за общността на Тук-Там и цялостно преосмисляне на това как човек може да е 
активен в нея. Може да се каже, че ще бъде вълнуваща година и ние нямаме търпение. :) 

Мога само да се надявам, че усилията ни да развиваме още по-стойностни дейности ще доведат реално 
и осезаемо подобрение за вас, хората в Тук-Там. 

Нека 2020 да е здрава и още по-успешна за всички.

Благодарим ви, че сме заедно!

hey@tuk-tam.bg www.tuk-tam.bg www.facebook.com/tuktam

ПИСМО ОТ ОСНОВАТЕЛЯ

Христо Бояджиев
Основател на Тук-Там



НОВИТЕ ЛИЦА В ТУК-ТАМ

КОСТАДИН НИКОЛОВ
ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ КООРДИНАТОР
Какво за теб означава „тук“? 
“Тук” е моят дом, моето семейство и приятели. “Тук” е вдъхновение 
и изключително интересно място. “Тук” има хора, от които съм 
научил много и са ме оформили като човекът, който съм сега. 
“Тук” е моето място.

Какво за теб означава „там“?
“Там” е другата страна на “тук”. “Там” може да ни учи и да бъде 
пример за това как да направим нашето “тук” още по-хубаво. 
Когато се съмнявам в “тук”, отивам “там” само за да си спомня 
защо за мен “тук” е по-хубаво от “там”. 

МАРИЯ МАРЧЕВА
ОФИС АСИСТЕНТ
Какво за теб означава „тук“?
Множество възможности и невероятен потенциал, които търпели-
во чакат да бъдат открити и превърнати в промяната, която уси-
лено търсим. Както и много млади и можещи хора, избрали да 
останат или да се завърнат, за да ги реализират.

Какво за теб означава „там“?
Шанс да разшириш кръгозора си и да култивираш различен 
поглед към заобикалящата те действителност, да се обогатиш и 
да намериш вдъхновение. Доста често и да преоткриеш себе си.

ТАТЯНА РЕМОВА
ПРОЕКТЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Какво за теб означава „тук“? 
“Тук” за мен е мястото, където живея и където се чувствам най-

добре. “Тук” е България - държавата, в която искам да се раз-
вивам и която искам да продължа да опознавам. Където и да 
пътувам по света, винаги очаквам с нетърпение да се върна 
“Тук“, защото “Тук” е всичко, което ми трябва. 

Какво за теб означава „там“?
“Там” за мен е Словакия, където се родих и където живее цялото 

ми семейството. “Там” е мястото, където научих да съм отговорна 
и да помагам на другите. От “Там” в сърцето си нося най-красиви-

те спомени и най-истинските приятелства. Знам, че “Там” винаги съм 
добре дошла. “Там” е моето друго вкъщи.



БЛАГОДАРИМ

Благодарим за вярата и подкрепата на

месечните ни дарители
Боян Михайлов, Васил Калинов, Георги Петров, Гергана Николова, 

Десислава Иванова, Ива Халачева, Илия Марков, Мариана Димчева, 
Мария Трифонова, Симеон Стойчев, Станил Ереев, Христо Петров и 

Явор Данаилов!  

Благодарим и на всички, които ни подкрепиха през 
годината:

Атанас Запрянов, Виктор Гърбев, Деница Симеонова, Емил Добрев, 
Страхил Йорданов и Христо Бояджиев, 

както и всички дарители на фонда, благодарение на които събрахме 
над 7 хиляди лв. за стипендия за бакалавър и над 30 хиляди лв. 

за 4 стипендии за магистратури.

ние сме уверени и

защото знаем, че ние сме 
тези, които трябва да го постигнем

и активни
позитивни, че бъдещето ще е наше
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Интересна статистика за 2019

Кариерен Кошер:  5 нови зони и активности
Гид на Новодошлия:  над 100 статии в платформата

Медийни участия: над 130
Нетуъркинг събития:  над 600 присъстващи



Новият ни кариерен формат е също толкова въл-

нуващ, колкото и Кариерен Кошер. Ще се случи 

на 13-14 април 2020 и е насочен към студенти 

и професионалисти в началото на техния про-

фесионален път. Кариерно Сафари ще срещне 

младите хора с вдъхновяващи и модерно мисле-

щи компании в различни професионални сфери 

и ще им даде възможност да работят по реални 

бизнес казуси заедно с представители на екипи-

те им на място в техните офиси. Кандидатите ще 

могат да се включват в казуси в пет кариерни 

пътеки: финанси, счетоводство и застраховане; инженерство и технологии; продажби; маркетинг и ре-

клама; НПО и стартъп. Не се колебайте, а запазете датите в календара си и разкажете на приятели и 

познати. Изберете професионалното призвание и споделете пътуването - време е за Кариерно Сафари!

Сред положителните промени в Тук-Там през 2019 се откроява и най-мащабната, а именно краят на 
кариерния форум “Кариера в България. Защо не?“ и раждането на неговия идеологически наследник 
Кариерен Кошер. Кошерът е събитие за кариерно развитие, ориентиране и споделяне и се превръща в 
динамична платформа за обмен на бизнес идеи, възможности за кариерно усъвършенстване и среща 
на хора с различен опит и позиция в своя професионален път. Събитието се проведе на 4-ти септември 
в Интер Експо Център под патронажа на Президента Румен Радев и с подкрепата на Министерството на 
труда и социалната политика, предизвика вниманието на над 90 компании изложители и събра близо 
1400 регистрации от хора с различен профил, опит и възраст. А в края на деня се срещнахме в нефор-
мална обстановка и продължихме нетуъркинга на фона на лека музика в градината на Switch. Очак-
ваме с нетърпение 17-ти септември 2020, защото това е датата за следващия Кариерен Кошер - още 
по-динамичен, полезен и интересен. Отбележете си я с ярък цвят в своите календари и ви очакваме в 
Интер Експо Център!

МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ОЩЕ СЕГА! 

КАРИЕРЕН КОШЕР КАРИЕРНО САФАРИ

ПРОЕКТИТЕ В ТУК-ТАМ

90+ 20+ 51300+
водещи

компании
лектори и богата

семинарна програма
допълнителни зони

и активности
висококвалифицирани 

кандидати

ОЧАКВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СКОРО!Кариерен Кошер 2020 в цифри

ТУК

ГИД КЪМ БЪЛГАРИЯ
През 2019 продължихме да развиваме Гид на Новодо-

шлия, за да се превърне в онлайн платформа, която ин-

формира, вдъхновява и помага да останете свързани с 

България дори от разстояние. Новото му име е Гид към 

България и в него ще намерите полезни и практични 

статии за живота в България, както и вдъхновяващи ав-

торски материали в категории като Култура и пътува-

ния, Общество, Бизнес, Здраве и Истории. В кариерната 

секция на Гида ще откриете актуални обяви за работа 

от водещи компании в България. Платформата тепърва 

ще се развива с нови функционалности и възможности. 

Скоро ще включва както компанийни профили, така и 

други компоненти в трите основни направления, върху 

които работим в Тук-Там - живот, работа и образование.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ПОВЕЧЕ НОВИНИ ЗА 
НОВАТА ПЛАТФОРМА НА ГИДА!

https://karierenkosher.bg/register


През март проведохме успешна дарителска кампания “Сбъдни двупосочната мечта” и събрахме над 30 
хиляди лева, а през юли избрахме четирима стипендианти. Анна-Мария, Ивана, Коста и Стела вече пре-
минаха през първите динамични месеци на програмите си в Кеймбридж, Утрехт, Венеция и Корнел. И 
четиримата са все така ентусиазирани и често ни споделят за интересни събития, хора и факти. 

Вече имаме и двама бакалаври стипендианти. Благодарение на Атанас Запрянов и други завършили 91 
НЕГ в София Николай Бошнаков е във Виена от октомври 2019, където най-често ходи в библиотеката и 
е много доволен от програмата си по право на околната среда.

2020 е годината на петото издание на фонда и по този случай сме планирали първите си специализи-
рани стипендии - приятелите ни от PostScriptum Ventures ще търсят своя избраник за стипендията за 
зелени иновации, а Playtech ще имат не по-леката задача да изберат кандидат с технологичен профил. 
Благодарение на сладкарници “Неделя” и тяхната кампания с коледен пай вече имаме още и една сти-
пендия без ограничения за профила на кандидата. 

Нека да спазим традицията и заедно да съберем поне още една стипендия!

И вие можете да дарите!

ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ “ИДИ, УЧИ И СЕ ВЪРНИ”

ТУК

US ALUMNI CLUB
Създаден едва преди малко повече от година, Клубът на завършилите в 
САЩ има над 650 членове, които са активни не само в групите в со-
циалните мрежи, но най-вече развиват дейността на Клуба чрез ме-
сечни срещи и инициативи. През октомври и ноември се проведе 
процес за сформиране на нови работни групи и избор на техните 
лидери и те вече започнаха да се срещат и планират 2020.
 
Събиранията на общността за Halloween и Thanksgiving бяха оп-
ределено запомнящи се - с много смях, споделяне на спомени от 
отбелязването на тези традиции през предишни години и създа-
ване на нови. Групата за доброволчество проведе няколко акции, 
сред които месене на хляб, менторство и кариерно ориентиране. 
Вълнуващо е, че през новата година ще започне и активна дейност 
групата за Бизнес развитие, която цели да се превърне в активна плат-
форма за срещи, представяния и споделяне на добри бизнес практики. 

ЕЛАТЕ В US ALUMNI CLUB!

UK ALUMNI CLUB

На 12-ти ноември 2019 г. в рези-
денцията на британския посланик 
в София заедно с Британско посол-
ство поставихме началото на клуб, 
обединяващ випускници на бри-
тански университети. 

Партито за откриването събра над 
100 от членовете на Клуба, а през 
декември стартираха и месечните 
неформални нетуъркинг срещи.

https://fund.tuk-tam.bg/#donations
https://usalumni.tuk-tam.bg/


Нейно Превъзходителство Ема Хопкинс, която беше наш домакин, сподели, 
че толкова популярното сред българите британско образование помага 
на студентите не само да се учат, но и да мислят независимо и още 
повече, да мислят как да допринесат за обществото като цяло. 
 
Клубът на завършилите в Обединеното кралство събра само за 
месец от създаването си 350 човека и подобно на US Alumni 
Club се превръща в притегателен център за българи със сходен 
опит и образование, които на базата на общото си минало искат 
да създават бъдещи инициативи, събития и спомени заедно. 

Благодарим за подкрепата на партньорските ни организации в 
UK Alumni Club Bulgaria: Британско-българската бизнес асоциация 
(BBBA), Британски съвет, Българска Чийвнинг асоциация и Асоциация 
на българите учили във Великобритания (ABSB).

ВК ЛЮЧЕТЕ СЕ В
UK ALUMNI CLUB!

През март 2019 се преместихме в страхотното креативно пространство на Мисия 23, а го отбелязахме 

с позакъсняло офис парти… през октомври. Това, разбира се, нямаше никакво значение, защото по-

срещнахме много приятели и партньори и всички дружно се забавлявахме. Пожелаваме си още такива 

събирания и ползотворна работа в новия офис. 

Една от най-обичаните срещи на Тук-Тамовците е небезизвестното Коледно парти. Тази година то 

премина под мотото “Better Together Christmas Party” и събра на едно място в бар “Петък” новодошли, 

алумни на UK и US клубовете на Тук-Там, приятели и партньори. 

Опознахме се и се посмяхме с помощта на весела нетуъркинг игра и си пожелахме 2020 да е още 

по-вълнуваща, успешна и много, много забавна! 

ОТКРИВАНЕ НА ОФИСА НА ТУК-ТАМ

КОЛЕДНО ПАРТИ

ДА Я НАПРАВИМ ПО-ДОБРА ЗАЕДНО!

КAРИЕРНО СЪБИТИЕ НА VMWARE BULGARIA
В ЛОНДОН
На 24-ти октомври 2019 в Лондон се проведе кариерно събитие на VMware Bulgaria, организирано със 
съдействието и помощта на Тук-Там. Събитието Back to the Source беше насочено към IT сферата в Бъл-
гария и професионалните възможности, които тя предлага. Back to the Source премина успешно с над 
50 души на място, които участваха живо в дискусията и задаваха много и интересни въпроси. Самото 
събитие беше добре организирано и продължи чак до 11 часа вечерта, като успя да събуди интереса на 
кандидатите към IT сферата в България. С радост помогнахме с маркетинга и визуализацията, както и с 
подготовката на съдържанието за събитието.

https://ukalumni.tuk-tam.bg/


Свържете се с нас!

www.tuk-tam.bg 
hey@tuk-tam.bg 

www.facebook.com/tuktam
www.instagram.com/tuktambg

www.linkedin.com/company/tuktam


