
 

     

 

 

 

адослав Чайров е роден в град 

Перник. Завършва средното си 

образование в Професионалната гимназия 

по техника и строителство „Арх. Йордан 

Миланов“ в родния си град.  

Докато открие призванието си 

изпълнява различни длъжности – работник 

в склад, радиоводещ, учител, химик-

аналитик и университетски преподавател. 

Различните позиции, които е заемал, са го 

научили да цени и уважава труда на 

останалите, а натрупаният професионален 

опит му помага с лекота да преодолява 

трудностите. Изборът му да следва химия 

се корени в детството. Той си спомня как от 

дете обича да изучава света около себе си, 

да прави опити, да задава въпроси и да 

търси отговори, превръщайки средата в 

лаборатория. Така, забавлявайки се, 

постепенно се потапя в дебрите на науката 

и прави своя естествен избор – да изучава  

вълшебствата на химията. В момента 

работи като главен асистент и има пълната 

свобода и ресурса да продължава да 

експериментира, да се занимава  с 

научноизследователска работа, която го 

удовлетворява и прави щастлив. 

Висшето образование му помага да 

сбъдне детската си мечта, да се реализира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

като професионалист, да се усъвършенства 

като личност, да бъде успешен. За работата 

си споделя:  

„Необходимо е да ти е интересно, 

забавно и да обичаш това, което 

правиш“, което напълно се покрива с 

философията на Конфуций „Избери 

работата, която обичаш, и тогава няма да 

бъдеш принуден да работиш и един ден 

през живота си“.  

От позицията на богатия си 

житейски опит, Радослав съветва 

настоящите и дипломирани студенти: 

  „Най-ценният ресурс, който 

притежавате е времето. Не го 

прахосвайте! Използвайте го да си 

почивате качествено, така че връщайки 

се в университета и на работа, да имате 

нови идеи и цели. Не се ядосвайте 

прекалено, когато сте въвлечени в 

конфликт. Не винаги е лично, а понякога 

дори може да е от полза, колкото и 

противоречиво да изглежда“. 
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