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Биография 

 Бил Гейтс е роден на 28 
октомври 1955 г. в Сиатъл. 
Семейството му е заможно и 
има дълги години опит и 
връзки 
в бизнеса и политиката – 
неговият прадядо е бил 
кмет, дядо му е бил 
вицепрезидент на 
националната банка, а баща 
му Хенри Гейтс е известен 
адвокат. Гейтс показва 
своите възможности още в 
началното училище, където 
изненадва преподавателите 
си със своите научни 
познания и особено с 
математическите си 
възможности. 



 През 1968 година преподавателите в „Лейксайд“ 

решават да запознаят учениците си с компютрите. 

По това време машините са доста големи и доста 

скъпи за финансовите възможности на едно 

училище, затова се ползва машинно време под 

наем. Компютърът, който се намирал в 

„Лейксайд“, е PDP-10 на DEC. 



 В края на 1968 в Сиатъл е създадена Computer Center Corporation (CCC). Тази 

фирма предоставя на училището допълнително машинно време. Но скоро 

учениците започнали да тестват сигурността на системата, като няколко пъти 

предизвиквали нейното забиване.  



 През 1973 г. Бил Гейтс бил 
приет 
в Харвардския университет. 
Започнал да учи, но отново, 
както в Лейксайд, след като 
открил компютърния център 
в „Харвард“, забравил за 
учението. Бил и Пол 
поддържали връзка дори 
далеч един от друг. Те 
обсъждали често идеята да 
създадат своя компания. 
След края на първата 
учебна година в „Харвард“, 
през лятото двамата 
започнали да работят 
в Honeywell. 



 Бил видял, че има доста големи 
възможности в софтуерния 
бизнес, и прекъснал обучението 
си в „Харвард“. Той и Пол Алън 
създали компанията „Microsoft“ 
през лятото на 1975, когато Бил 
Гейтс е на 19 години. Решаващ 
момент за успеха на компанията 
е подписването на договор с IBM 
през 1981 г. за създаването 
на операционна система IBM PC 
DOS за техните персонални 
компютри. 

 От 7 юни 2007 г. Бил Гейтс се 
счита за випускник на 
Харвардския университет. 
Решението да се връчи диплома 
на Гейтс взема администрацията 
на университета „поради 
неговите особени заслуги“. 

 



 На 7 януари 2008 г. Бил Гейтс обявява 

намерението си през юли същата 

година да прекрати своите пълномощия 

като ръководител на корпорацията 

Microsoft, като насочи дейността си в 

областта на благотворителността. 

 Последният за Бил Гейтс ден като 

ръководител на Microsoft е 27 юни 2008 

г. Въпреки това той не скъсва напълно 

с компанията – Гейтс остава 

председател на Съвета на директорите 

(но без изпълнителни пълномощия), 

занимава се със специални проекти, а 

също така остава най-големият 

притежател на акции (8,7 %) от 

Microsoft. 

 



Приблизително имущество 

 

 

• 1997 г. – 36,3 милиарда, 2 място 
(„Forbes“ посочва султана 
на Бруней като най-богатия) 

• 1998 г. – 51 милиарда, 1 място 
• 1999 г. – 90 милиарда, 1 място 
• 2000 г. – 60 милиарда, 1 място 
• 2001 г. – 58,7 милиарда, 1 място 
• 2002 г. – 52,8 милиарда, 1 място 
• 2003 г. – 40,7 милиарда, 1 място 
• 2004 г. – 46,6 милиарда, 1 място 
• 2005 г. – 51 милиарда, 1 място 
• 2006 г. – 50 милиарда, 1 място 
• 2007 г. – 57 милиарда, 2 място 

след Карлос Слим (мексикански 
бизнесмен), който притежава 1 – 
3 милиарда повече от Бил Гейтс. 

 

• 2008 г. – 58 милиарда, 1 място 
• 2009 г. – 40 милиарда, 1 място 
• 2010 г. – 53 милиарда, 1 място 
• 2011 г. – 56 милиарда, 1 място 
• 2012 г. – 61 милиарда, 1 място 
• 2013 г. – 67 милиарда, 1 място 
• 2014 г. – 76 милиарда, 1 място 
• 2015 г. – 79 милиарда, 1 място 
• 2016 г. – 75 милиарда, 1 място 
• 2017 г. – 86 милиарда, 1 място 
• 2018 г. – 90 милиарда, 2 място 

след Джеф Безос. 
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Благодаря за вниманието!  


