
Стипендиантска програма “Готови за успех” 

ГОДИШНИК
Випуск 2017

В партньорство с  
Фондация “Сирак”



Стипендиантската програма “Готови за успех” е програма на 
Фондация BCause: в помощ на благотворителността  
от 2006 г. Програмата подкрепя образованието на деца и 
младежи - сираци или полусираци, отгледани от роднини или в 
социални домове. 

Стипендиите „Готови за успех” са уникални с две неща.  
Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от 
дарения - от фирми и от частни лица. 
И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата 
подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а 
защото имат изключително добри постижения и отличен успех.  
В този смисъл програмата е и предприемаческа. 

От своето създаване програмата се осъществява в партньорство 
с фондация “Сирак”.  Стипендиите на името на Анета Атанасова 
(на фондация „Сирак”) се връчват заедно с всички останали 
стипендии на годишната церемония на “Готови за успех”.  

Стипендиантската програма „Готови за успех” се радва на 
подкрепата на своите посланици на добра воля – журналистите 
Христо Калоферов и Мирослава Иванова, актьорите Албена 
Михова и Ненчо Балабанов и Ани Халваджиян.

За 11 години заедно сме осигурили 1140 годишни стипендии на 
обща стойност над 1,7 млн. лв.

Инициативата можете да подкрепите и с SMS с текст DMS USPEH 
на номер 17 777.

www.bcause.bg
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201 800
лева

обща стойност 
на стипендиите през 2016/2017

186 
кандидати

учебна година 

2016/2017 124 
стипендианти 

“Готови за успех”11- та
година

Носител на отличието  
“Бяла лястовица” 

(2014) 
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Ученици - стипендианти
на програма „Готови за успех“ 
2016/2017
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Айлин Шабанова 
Трета природоматематическа 
гимназия “Академик Методий 
Попов” - Варна 

Интереси: Немски език, Философия

Хоби: Да готвя, да слушам музика и да излизам с приятели.

Постижения: Всички в класа бяхме правили пробна матура по БЕЛ и само 
двама души имахме отлична оценка. Бях много удовлетворена от себе си.

Мечти: Искам да успея да вляза в МУ Варна и след това да се реализирам 
като дентален лекар, за да мога да помогна чрез професията си на хората.

Благодаря ви от сърце!!!

Александър Лазаров
ПГТС “Арх. Йордан Миланов” 
Специалност „Строителство и 
архитектура” 
с. Рударци 
 

Интереси: Архитектурно проектиране

Хоби: Обичам да чета книги, които ме развиват като личност. 

Постижения: Станах част от неправителствена организация на име „Янг 
Лайф”, където преминах през oбучение за лидери. 

Завърших училище с 6.00.

Мечти: Целта ми е да влезна в университета по архитектура, да го завърша 
с отличие и да се реализирам като архитект.

Благодаря много за средствата, които сте 
дарили! Те наистина много ми помогнаха 
тази година покрай бала. Вие сте 
страхотни! Много се радвам, че още има 
дори хора като вас в този свят.



Стипендиантска програма “Готови за успех”

6

Алекс Ценов
СУ “Христо Ботев”  
Хуманитарен профил 
“География и история” 
Враца 
 

Интереси: География

Хоби: Обичам да излизам с 
приятели, да се разхождаме, 
да си говорим. Обичам да 
слушам музика, да карам 
колело, да ровя из интернет.

Благодарен съм, че станах стипендиант на фонданцията. Благодаря на дарителите, на хората, 
които в това трудно време помагат на останалите, които няма възможността да се справят 
с трудностите на живота. Макс Юнг казва, че „Човек не се учи да бъде добър, напротив - учи се да 
бъде лош, добротата е в хората по рождение”. Бъдете добри, правете добро, защото този жест 
ще Ви се отплати рано или късно.

Постижения: Тази учебна година участвах в областния кръг на олимпиадата 
по география и икономика и се класирах на второ място в областта. 

През Януари 2017г. взех участие в „Състезание с формат на Държавен 
зрелостен изпит по ГЕОГРАФИЯ”, организиран от Югозападния университет, 
който дава шанс за влизане във всички специалностти от Природо-
математическия факултет на университета. Взех го с Отличен (5,63). 

На 26 март се явих на предварителен конкурсен изпит в Софийския 
университет по география и икономика и получих Отличен (5,76).

В момента съм предложен от класния ръководител, заедно с други 
дванадесетокласници от випуска,  за получаване на почетен знак на 
училището за средноаритметичен  успех от гимназиалния етап на 
образование (9-12 клас) с оценка Отличен (6,00).

Мечти: Планирам след завършване на средно образование да се запиша в 
желаната от мен специалност, а тя е педагогика на обучението по история  
и география в Софийския университет. Това е моята детска мечта, която ще 
осъществя. Може би 10 години е дълъг период от време за прогноза, но бих 
искал да си подсигуря живота, както всеки един обикновен човек, да работя 
честно и честно да изкарвам парите си. 

Друга моя мечта е да стана може би доктор на науките, но времето ще 
покаже какво ще стане.

От няколко месеца съм започнал да работя върху учебно помагало по 
география и икономика за ученици в гимназиален етап, което надявам се да 
излезе на пазара след година-две, тъй като писането му отнема много време.
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Ани Иванова
СУ “Желязко Терпешев” 
гр. Любимец 
 

Ангел Иванов
9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” 
гр. София 
 

Анита Григорова
Професионална гимназия по 
икономика „Проф. д-р. Димитър 
Табаков” 
гр. Сливен 
 

Интереси: Счетоводство на предприятието, Финансов и данъчен контрол

Хоби: Торти, сладкиши, торти, бисквитки, еклери.... казах ли торти.

Постижения: Участвала съм многократно в творческо писане в гимназията 
ми. Участвах в конкурс за есе на тема „Държавата, в която искам да живея” 
на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт. Най-голямата 
тръпка беше да участвам в ученическата театрална трупа „Мечтание”, за 
което спечелих първата година „Актриса на годината”.

Мечти: Най-голямата ми мечта е да стана сладкар. От няколко години това 
ми е тръпката. Чета и готвя разнообразни рецепти, като не ме интересува 
денят и часът. Искам да стана професионалист и да науча възможно 
повече. С храната дарявам щастие и любов на близките си, било то с повод 
или без повод.

Благодаря Ви най-искрено за всичко! Мечтая си 

да имам възможността да стана част от тази 

фондация и да дарявам това, което и вие. Не пари... 

а надежда.
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Галин Антонов
Професионална гимназия 
по селскостопанско “Земя”  
Специалност Електромонтьор 
гр. Провадия 
 

Интереси: Устройство на автомобила

Хоби: Да свиря на китара и барабани, и също така да ходя за риба.

Постижения: Участвах в състезание ”Млад автомонтьор” и се класирах с 
отбора си на трето място в регионалния кръг.

Мечти: За следващата година смятам да се запиша във ВУЗ със специалност 
“Транспортна техника и технологии”. Също така да си намеря добре 
доходна работа.

Благодаря Ви за прекрасната възможност, която ми предоставихте с тези финанси. Благодаря за жертвата Ви! Нека всичко, което сте посяли, да го пожънете стократно. Благодаря Ви!

Весела Симеонова
СИУЧЕ “Св. Климент Охридски” 
гр. Благоевград 

Интереси: Дентална медицина

Хоби: Обичам да танцувам народни танци, да се разхождам с приятели и 
да ходя на походи в планината.

Мечти: Мечтая си да стана добър стоматолог.

Направи добро, хвърли го зад себе си и го 
намери пред теб! Няма невъзнаградено 
добро! Бъдете добротворци!
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Даяна Гергова
ПГТМ “Христо Ботев”  
Автотранспортна техника 
гр. Ботевград 
 

Димитър Халачев
ПГСС  
гр. Нова Загора 
 

Дениз Шаламанов
30 СУ “Братя Миладинови” 
гр. София 
 

Интереси: философия, химия

Хоби: Обичам да слушам музика, да играя билярд, волейбол, да се 
разхождам. 

Постижения: Изградих ученическа партия, която участваше в училищни 
избори. Спечелих мнозинство. Целта бе да се проведе допитване до 
ученици за желани промени. Някои от предложенията се споменаха в 
присъствие на ръководството, директора на 30 СУ и жури.

Мечти: Ще кандидатствам в МУ с фармация. Бих искал това лято да проведа 
обучението си за шофьорска книжка, да започна работа и да прекарам 
повече време с хората, които обичам. Но най-голямото ми желание е да съм 
намерил спътника в живота, с когото да мога да създам семейство.

Има много хора по света, които се нуждаят точно от такива 
организации. Това е много благородно дело и вярвам, че няма 
по-голям подарък на този свят от даряването на щастие, а Вие 
правите именно това. Помогнахте ми изключително много! 
Хиляди благодарности!
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Катерина Стоянова
Езикова гимназия “Бертолт 
Брехт”  
Английски и Немски език 
гр. София 
 

Маргита Василева
Езикова гимназия “Иван Вазов”  
чужд език - немски 
гр. Пловдив 
 

Интереси: българска, английска и американска литература

Хоби:  Обичам да рисувам пейзажи с акварел, да свиря на пиано, да 
философствам за въздействието на социалните медии върху младежите, да 
посещавам театрални постановки, както и да пътувам из България с влак. 

Постижения: Участвах активно в дейността на Фондация БЕСТ, както и 
тази на Съвета за младежка политика. Като стажант в БЕСТ помагах за 
организирането на турнири по речи и дебати, докато в СМП бях част от 
най-различни младежки инициативи в нашия град - Пазарджик. Както 
всяка година, участвах в Коледния концерт на ЕГ “Б. Брехт”. Организирах 
пазарджишкия турнир по речи и дебати в гимназията през февруари. 

Получих грамота от кмета на град Пазарджик за младежки активизъм. 

Освен стипендиант на „Готови за успех”, станах и стипендиант на 
Американската фондация за България (АФБ). 

Мечти: Мечтая най-вече за това да имам щастлив живот. В следващата 
година се надявам да науча много повече от това, което научих в 
гимназията, за да мога да отворя още повече врати пред себе си.  
Целя да се запозная с нови хора и да създам незабравими спомени. 

Единственото, което искам 
да кажа е едно огромно 
„Благодаря!”

Благодаря ви, че подкрепяте 
хора като мен. Мечтая да 
стана един от дарителите 
на „Готови за успех” и да 
подкрепям Бъдещето. 

Интереси: Математика и чужди 
езици

Хоби: Обичам да танцувам.

Постижения: Получих сертификат 
по руски език (ниво B1) на 
института Пушкин и сертификат по 
немски език- DSD II (ниво C1)

Мечти: Радостта да преобладава 
пред нещастието. Да бъда сред 
любимите си хора. Да не губя 
творческо вдъхновение. Нещата да 
ми се получават, макар и невинаги, 
с лекота.

Благдария Ви, че Ви има! Бъдете 

сигурни, че добротворството 

Ви ще бъде възнаградено!
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Николина Кючукова
Спортно училище “Стефан 
Караджа” 
гр. Хасково 
 

Розалина Дончева
Професионална гимназия 
по ТХВТ “Ал. Константинов” 
Хотелиерство и 
ресторантьорство 
гр. Ловеч 
 

Пламен Василев
ПГТМ “Христо Ботев”  
Автотранспортна техника 
гр. Ботевград 
 

Теодор Иванов
ПМГ “Васил Друмев”  
Гография и икономика 
гр. Горна Оряховица 
 

Красимира Димитрова
СОУ “Неофит Рилски” 
Природоматематическа 
паралелка 
гр. Харманли 
 

Румяна Монева
ППМГ “Добри Чинтулов” 
гр. Сливен 
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Петя Пешина
Профилирана гимназия 
“Константин Фотинов” 
Специалност Електромонтьор 
гр. Самоков 
 

Ния Керанова
НУИ “Добри Христов” 
Класическа китара 
гр. Варна 
 

Христо Петров
Професионална гимназия 
“В. Левски” - Информатика с 
английски език 
гр. Исперих 
 

Интереси: Български език

Хоби: Баскетбол

Мечти: Да завърша 
университет и да започна 
работа по специалността

Благодаря Ви, за помощта. 

Вие помогнахте както 

на мен, така и на моето 

семейсто. Радвам се, че 

мислите и за другите.

Благодаря!



13

Випуск 2017

Тараб Фатайер
18 СУ “Уилям Гладстон” 
Паралелка с корейски език  
гр. София 
 

Ценика Василева
ГЧЕ “Екзарх Йосиф I” 
гр. Ловеч 
 

Интереси: Математика, Английски

Хоби: Обичам да чета книги и да прекарвам време сред природата.

Постижения: От 5-ти до 7-ми клас учих в ПМГ - гр.Ловеч. Участвах във 
всички математически състезания - общински и национални. Винаги се 
класирах на първите места. От 8-ми до 12-ти клас всяка учебна година 
завършвах с отличен успех 6.00.

Мечти: Мечтая да ме приемат в университета, специалността, която съм си 
избрала, и след години да се реализирам в свой собствен бизнес.

Безкрайно съм Ви благодарна за подкрепата! 

Продължавайте да помагате на деца в 

нужда, за да осъществяват мечтите си.
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Студенти - стипендианти
на програма „Готови за успех“ 
2016/2017

„Погледнете към мен, мили дарители. А сега 

погледнете наоколо. Това са млади успяващи хора. Аз 

съм абсолютно убедена, че вашата инвестиция си 

заслужава.“
Елена Стефанова,  Медицинска Академия - София 

Медицина -6 курс
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Албена Ковачева
СУ „Св. Климент Охридски“  
Логопедия - 3 курс

 
 

Интереси: Дисциплините с 
психологическа и медицинска 
насоченост

Хоби: Рисуване, плуване

Мечти: Професионално и личностно 
развитие. Постигане на по-добра своя 
версия.

Благодаря, че връщате 
вярата ми в хората.

Александра 
Спиридонова
УНСС  
Международни икономически 
отношения - 4 курс  
 

Интереси: Международен финансов мениджмънт

Хоби: Обичам да слушам музика, да пътувам, да чета книги, да ходя на 
театър и на концерти и да излизам с приятели.

Мечти: Иска ми се най-вече аз и близките ми да бъдем живи и здрави и 
поне малко щастливи, останалото ще се нареди някак. Иначе искам  да се 
справям с предизвикателствата, пред които неминуемо ще се изправям, 
иска ми се да пътувам, да ходя на концерти на любимите ми изпълнители, 
да имам възможността да споделям положителните ми емоции с близките 
за мен хора.

Много ви благодаря, че вярвате в нас и ни 

подкрепяте в този момент от живота ни ! 

Бъдете щастливи, вдъхнвени и усмихнати !
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Божидар Иванов
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Психология - 4 курс 
 

Интереси: Икономическа психология

Хоби: Обичам да играя компютърни игри, да гледам японска продукция, 
да излизам с приятели и да развивам фотографските си умения, макар и на 
този етап да не разполагам с DSLR фотоапарат.

Постижения: За първи път работих по реален случай. Имах възможността 
да премина на практика през процеса на психологическо консултиране. 
Провеждах няколко сесии с клиент, след което правих анализи на 
проблема, който се опитвахме да разрешим заедно. Беше интересно и от 
полза за двете страни.

Мечти: Целта ми е да се развия в сферата на човешките ресурси. Надявам 
се след 10 години вече да съм в Германия и никога повече да не се връщам 
в България.

Подпомагайки студентите в нужда, подпомагате и бъдещето. Благодаря Ви.

Ваня Василева 
Национална художествена 
академия - София 
Живопис - 3 курс

Интереси: композиция и рисуване 

Хоби: Да рисувам природата и да танцувам народни танци, там е другата 
част от мен. Обичам да разглеждам изложби и малки галерии, да 
контактувам с други художници. 

Постижения: Ежегодна изложба за изящни изкуства в гр. Благоевград 
(участие  с три картини) - поощтрителна награда. Международна изложба 
,,Артрозалиада’’ - гр.Велико Търново.

Мечти и цели: Да се развивам в сферата на модерното изкуство и да създам 
своя собствена школа по рисуване и приложни изкуства. След една година  
-  успешно дипломирана. След  десет години - да бъда уважаван художник . 

Благодаря, че повярвахте в мен .

Благодаря, че ми помогнахте и аз 
да повярвам в себе си !
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Виктор Гарабитов
Медицински университет - 
Пловдив 
Медицина - 1 курс

Интереси: Онлайн медии

Хоби: Обичам да карам колело и да се разхождам сред природата.

Постижения: Ходя на стаж, бях редактор в publics.bg на онлайн страницата 
им.

Мечти и цели: Да си намеря работа в сферата на медиите в София.

Велина Стоянова 
УНСС 
Медия икономика 
4 курс

Благодаря Ви, изключително много значи 

вашата подкрепа. Оценявам го и ми помага 

много.
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Георги Нанов
Медицински университет - Пловдив 
Медицина - 2 курс

 
 
Интереси: Биохимия

Хоби: Излизам с приятели, слушам музика, грижа се за домашен 
любимец – котарак, чета правни материали и сайтове.

Постижения: 1) Бях избран за демонстратор в Катедра по анатомия, 
хистология и ембриология след конкурс, в който водещ критерий бе 
успехът от следването. 

2) Бях част от отбора, спечелил първо място на състезание за най-
добра презентация на Деня на катедрата по социална медицина.

3) Ще участвам в научен проект по биохимия, свързан с метаболитен 
синдром и диабет тип II. Проектът чака одобрение от съответната 
комисия.

Вълнения: Организирах успешна публична лекция по медицинско 
право в МУ Пловдив с гост-лектор адв. д-р Мария Петрова. Темата е 
изключително актуална – “Законови рискове за лекаря”.

Мечти: Мечтая да завърша отлично, да специализирам това, което 
искам, и да се реализирам успешно като млад лекар.

Искрени благодарности за това, че 

вярвате в нас и ни протягате ръка в 

тежки моменти. Всички ние се стараем 

да оправдаем вложените от Вас 

доверие и средства !
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Гергана Велева
СА ”Д. А. Ценов” - Свищов 
Застраховане и социално  
дело - 3 курс

 
 

Интереси: Статистика

Хоби: Харесвам изобразителното изкуство.

Постижения: Успях да повиша успеха си.Това много ме радва

Мечти: След застраховането и дипломирането ми желая да запиша Детска 
педагогика във Велико Търново.

Приемете искрените ми благодарности за всичко, което правите за мен и за всички нас! Продължавайте да помагате и да радвате всички, които имат желанието и силата да се развиват!

Гергана Михайлова
ПУ “Паисий Хилендарски” 
Социални дейности - 4 курс

 
 

Интереси: Психолигията, човешкото поведение и особеностите, свързани с 
потребностите на децата с увреждания.

Хоби: Обичам да се разхождам сред природата, защото там се чувствам най-
щастлива. Хобито ми е да пиша стихове и есета.

Постижения: Няколко години подред участвах в Научен форум, който се 
организира от Педагогическия факултет. Получавала съм сертификати.

Вълнения: Преддипломната ми практика беше изключително интересна. 
Организирах тържество в старческия дом, в който бяхме на практика. 
Възрастните хора бяха много доволни, а аз бях удовлетворена от това, че 
съм ги зарадвала.

Мечти и цели: Желанието ми беше да продължа с магистратура в 
Акадамията на МВР, но за съжаление няма прием за хора от други висши 
учебни заведения.  Затова съм се ориентирала към „Човешки ресурси“ към 
Пловдивския университет.

Искам да изкажа своите благодарности към всички 

дарители и да ги призова да не спират да помагат на 

хората в трудно положение. Те променят съдби!
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Далия Пенчева 
Медицински университет - 
София   
Медицина 
6 курс

Интереси: Вътрешни болести и педиатрия  

Хоби: Четене на книги, каране на колело, практикуване на йога, пътувания.

Постижения: Участвах в ICMS - International Congress of Medical Sciences 
Sofia 2017 с презентация.

Участвах в прегледи на деца 1-4 клас и такива в детската градина с водещи 
специалисти от Александровска болница и колеги студенти в град Мездра.

Мечти: Намиране на добро работно място в желаната от мен специалност.

Благодаря!

Данаил Димитров
Тракийски университет   
Медицина 
2 курс
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Випуск 2017

Даниела Янакиева
Шуменски университет   
“Еп. Констанстин Преславски” 
Икономика - 4 курс

Дарина Христоскова
СУ “Св. Климент Охридски” 
Журналистика - 2 курс

Интереси: Пресфотография

Хоби: Пристрастена съм към гледането 
на сериали.

Мечти: Иска ми се след 10 година да 
бъда един успял и щастлив човек.

Ще си позволя да цитирам Ницше: Най-добрият начин да започнеш деня, е 
събуждайки се сутрин, да си помислиш колко хубаво е да донесеш радост поне на един човек днес! 

Интереси: Счетоводство и финанси

Постижения: Получавала съм стипендии за отличен успех от проект 
“Европейски стипендии”

Хоби: Обичам да излизам с приятели, да посещаваме различни места, да 
слушам музика.

Мечти и цели: Да си намеря добра работа, свързана със специалността, 
която изучавам. Да продължа личностното си и професионално развитие в 
България, защото за разлика от повечето младежи на моята възраст вярвам, 
че в нашата страна можеш да живееш и да се развиваш еднакво добре, 
както в другите държави.

Продължавайте да подкрепяте децата и младежите без родители, 

отгледани от роднини и социални домове, за да им дадете един 

по-равностоен старт в живота. Благодарим Ви, че подпомагате 

нашето образование, а с това и нашето развитие!
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Деляна Пенева
Тракийски университет   
Предучилищна и начална 
училищна педагогика - 3 курс

Интереси: Специалността, която следвам, е за хора с призвание, хора 
готови на пълна отдаденост в това, което правят. Моите стремежи са 
свързани с това да усвоя всички тънкости на преподаване, както и 
разбиране на детската психика. 

Хоби: Чета книги, разпускам с любима музика, обичам да спортувам и 
често ходя на разходки.

Постижения: Участие в дискусионен форум на тема: „Гражданското 
образование в съвременната мултикултурна среда“, посветен на 
40-годишнината на ДГ „Детски свят“, 7. 04. 2017г., град Харманли.

Мечти: От дете се възхищавам на моята учителка в детската градина. 
Мечтата ми бе да стана учителка като нея, а сега смело преследвам 
целите си, за да реализирам тази мечта. Целта ми за следващата 
година е да се дипломирам успешно и да започна работа в детска 
градина. Работата с деца ми доставя удоволствие и радост. След това 
да продължа да се развивам, като запиша магистърска степен. 

Изказвам своите най-искрени благодарности както към екипа на Фондация BCause за възможността 
да съм ваш стипендиант в програмата „Готови за Успех”, така и към нейните дарители за 
проявеното великодушие и съпричастност. 

Сърдечно Ви Благодаря! – за огромните усилия, които полагате за осъществяването на тази 
благородна кауза, както и за доверието и безрезервната подкрепа, която ни оказвате. 

Подкрепата днес на можещия и талантлив млад гражданин, утре гарантира успех на цялото 
общество. 

Младите хора като нас имат нужда от личности като Вас с големи сърца, изпълнени с надежда 
за по-добро бъдеще. Това, което направихте за мен не бе просто дарение на парични средства, а 
инвестиция в моето бъдеще. 

Продължавайте да правите света по-добър!
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Денислав Петров
Технически университет  - 
Габрово 
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника 
4 курс 

Интереси: Енергийни характеристики на сгради, Сушилна техника, Газова 
техника, Климатизация на въздуха, Отоплителна техника

Хоби: Всички знаем че в 21 век живота без технологиите е немислим. Затова 
когато имам свободно време, се интересувам от различни компютърни 
програми и разработки. Това ми дава възможност да се развивам като по-
добър специалист.

Постижения: Не зная дали се брой за постижение, но лично за мен е. 
Малцина бяхме избрани да участваме в обучение , където ни обучаваха да 
работим със специализиран софтуер fine hvac, който е тясно свързан със 
специалността, която изучавам.

Мечти и цели: За следващата година целта ми е да завърша магистърската 
си степен и да започна работа в престижна компания. А за след десет, бих 
искал самият аз да съм собственик и да давам шанс на млади специалисти 
да показват новаторските си идеи.

Мисля, че всички участници ще изсипят 

безброй хвалепствия към дарителите 

и ще са прави, но според мен не думите, 

а делата са важни, ние трябва да им 

покажем, че техните усилия да ни помагат 

не са напразни. Между тях сигурно има 

хора като мен, хора които знаят колко 

е трудно, затова вместо думи, искам да 

дам своето послание с дела. И когато 

имам възможността, да стана част от 

дарителите.
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Джо Дейвис Велчев 
СУ “Св. Климент Охридски”  
Молекулярна биология, 
бакалавър 
Генно и клетъчно 
инженерство, магистър

Интереси: Генно инженерство, Биоинформатика и Имунобиотехнологии

Хоби: Моето хоби е да стортувам. Предпочитам активните спортове: 
футбол, волейбол, тенис на маса и тенсис на корт. Също така обичам да 
планинарствам и да правя дълги преходи.

Постижения: Участвах в Старт-ъп Универсиада на Cleantech Bulgaria, където 
заедно с екипа си от колеги, създадохме идея за зелен и устойчив бизнес. 
Като спечелихме 3-то място на състезанието, спечелихме наградата на 
публиката и наградата на Roo Bar за най-свежа идея!

Незабравимо: Участвах в Европейската нощ на учените. Там представях 
научна тематика на лесен и разбираем език на ученици и студенти. Също 
така имаше демонстрация на извличане на ДНК от плодове чрез подръчни 
домакински средства. Цялото изживяване беше много силно и много ми 
допадна. Хареса ми, че имаше интерес и от ученици, за които тези неща 
бяха нови. Може би това ми помогна да осъзная, че преподаването е нещо 
което ме влече и един ден с радост бих преподавал на студенти. Явно не 
само на мен ми хареса представянето ми, защото получих и похвали от 
професор по Методология на преподаването, което е голяма оценка за това 
с какъв хъс и желание съм представил научната тематика.

Мечти и цели: Мечтая да се занимавам с наука. Винаги съм искал да се 
реализирам именно в тази сфера. Целите са ми да завърша магистратурата 
си с отличен, както и да запиша докторантура! Мечтая и да помогна в 
разработването на лекарствени средства за лечението на неизлечими до 
момента болести. 

Надявам се средата в България да се подобри за хората занимаващи се с 
наука, за да мога да сбъдна мечтите си тук.

Към дарителите: Първо им благодаря от сърце за това, че направиха възможни много неща в 
живота ми, за които трудно бих си помислил. 
Пожелавам им да са все така добри и доброжелателни, защото по този начин създават и 
изграждат едни добри хора, нас стипендиантите. Един ден и ние ще вършим добро и силно се 
надявам тяхната помощ да ни извиси до върховете, до които те са стигнали, за да можем да 
надминем както успехите им, така и добрините!
Помощта им е много повече от финансови средства, тя е надежда, тя е светлина и сила които ни 
помагат да вървим и когато е нужно да драпаме нагоре към УСПЕХА!
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Джулия Камбуридис
СУ „Св. Климент Охридски”  
Психология  
4 курс

Интереси: Клинична психология

Хоби: Да пътувам, спортно катерене, конна езда и плуване.

Постижения: За мен е постижение, че продължавам да се усъвършенствам 
и извън университета. Участвам в различни обучения и си намерих работа.

Вълнения: Съвсем неочаквано при мен обстоятелствата се развиха така, 
че започнах да работя в детска градина и стаж в Института за психично 
здраве и развитие, в който също се работи с деца. А преди си мислех, че 
искам да работя единствено с възрастни.

Мечти и цели: Да се реализирам професионално и да намеря своя 
собствен кариерен път, който да ми носи удовлетворение и да ме 
мотивира да продължавам напред и да осмисля това, което правя.

Благодаря Ви, че ми давате нещо много базисно за бъдещето ми 
развитие, а именно сигурността – че за някого е важно това, което 
правя и че има хора, които дават възможност на млади, способни и 
амбициозни хора да преследват мечтите си. Благодаря!
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Елена Стефанова
Медицински университет - 
София 
Медицина  
6 курс 

Заради отличния си успех е 
стипендиантка на програмата 
по време на цялото си 
следване.

Винаги съм си мислила, че съм героиня от някоя приказка. Лирическият герои има трудни моменти в детството и после някакси всичко се нарежда. Мисля, че и при мен се случи така, защото имах много предрешени орисници. Те ми даваха надежда, когато такава нямаше за мен. Те ми показваха красотата на пътя, който ми предстои, когато отказвах да вървя напред. И не знам дали съм грозното пате, което се превърна в лебед, или съм малкото лъвче Симба, което сега е цар на джунгалата, но определено мога да кажа, че аз съм поредното дете, в което беше повярвано и аз вече наистина съм готова за успех. И моят полет предстои. Оставам в България и ще намеря начин да съм успешна тук. Ще се трудя, докато намеря начин да премина на вашия бряг – на дарителите. Знам, че мога, знам, че ще успея. Да помагам на хиляди аз съм решена.
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Елена Каврошилова
СУ “Св. Климент Охридски” 
Международни отношения 
3 курс 

Интереси: Право на Европейския съюз

Хоби: Като хоби бих определила страстта си към грима, но това, което 
най-много обичам да правя, е да пътувам възможно най-много като 
пътешественик, а не като турист.

Постижения: През февруари 2017 г. успешно положих изпит за 
сертификат за владеене на френски език на ниво С1. Отдавна планирах да 
се явя на въпросния изпит и благодарение на „Готови за успех“ успях да 
посещавам подготвителни курсове.

Вълнения: През ноември 2016 присъствах на лятно училище, 
организирано в Софийски университет, съвместно с преподаватели от 
водещи учебни заведения в Македония, Албания, Франция и Германия, 
чиято тема беше бежанската криза. Държа да уточня, че само присъствах, 
тъй като за да взема участие се изискваше да се обучавам в ОКС 
магистър. Въпреки че презентациите бяха на академичен език, което ме 
затрудняваше в разбирането, разбрах колко е необятна науката за ЕС. 
Това ме вдъхнови да се съсредоточа в бъдеще върху по-задълбоченото 
му изучаване.

Мечти и цели: Целта ми след, надявам се, успешното ми завършване през 
2018 г. на ОКС бакалавър е записването в степен магистър. За момента 
съм се спряла на програма в Софийски университет „Свети Климент 
Охридски“, изцяло концентрирана върху изучаването на европейско 
право. За след 10 години не мога да твърдя, че имам план, а по-скоро 
мечта - да се развивам професионално в сферата на международните 
отношения.

Нямам думи, с които да изразя благодарността си към дарителите на „Готови за успех“, както и 
към екипа на фондация BCause.  Вие ми помогнахте много, както в личностното ми развитие, така 
и в образованието ми, без дори да подозирате. Благодарение на подкрепата, която ми оказахте, 
придобих самочувствие, тъй като разбирам, че усилията винаги ще бъдат оценени рано или късно.
Мотивацията, която получавам, знаейки че съм стипендиант на „Готови за успех“, не може да бъде 
преведена по банкова сметка и мисля, че това е най-ценното, на което ме научихте.
Най-малкото, което мога да отправя към Вас като послание, е едно голямо БЛАГОДАРЯ. 
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Елиза Петрова 
Технически университет - София 
Филиал Пловдив 
Компютърни системи и 
технологии - 1 курс

Искрено благодаря, че ни помагате да сбъднем мечтите си и ни мотивирате да дадем най-доброто от себе си. Бъдете здрави и щастливи!

Интереси: Програмиране и използване на компютрите

Хоби: Обичам да чета, да пътувам и опознавам природните и културни 
забележителности в България.

Постижения: Участвах в инициативата на Junior Achievement - 
“Иновационен лагер” като консултант. Предадох своя опит на по-малките 
ученици, които с моя помощ спечелиха награди и се класираха на 1-во 
място. 

Мечти: Искам да завърша бакалавърската си степен и да продължа да се 
развивам в сферата на компютърните науки.

Живко Михайлов
Медицински университет 
София 
Медицина 
6 курс

Стипендиант на програма “Готови за успех” 6 поредни години.

Интереси: Психиатрия

Хоби: Напоследък въобще нямам свободно време, но иначе обичам да бягам. 
Тук е мястото да благодаря на Вас и на хората от Sodexo за портните карти, 
които ни предоставихте.

Постижения: Спечелих второ място на един конгрес – ICMS, участвах към 
клиниката по психиатрия към УМБАЛ „Александровска ‘’.

Мечти и цели: Надявам се да успея да се реализирам. Може би няма да 
остана в България, въпреки че ми се иска. За съжаление нещата тук не стоят 
така, както си ги представях.

БЛАГОДАРЯ Ви за всичко, което направихте за мен през тези години. 

Надявам се, че един ден ще мога и аз да бъда дариел и  да дам това, 

което Вие ми дадохте. Благодаря и на хората от BCause за техния 

труд и за това, че са толкова приветливи и добри.
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Жана Колева
Тракийски университет - СЗ 
Предучилищна и начална 
училищна педагогика - 3 курс

Интереси: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, 
Методика на обучението по музика.

Хоби: Пеене и народни танци.

Постижения: 

- „Гранд При“ от участие в ансамбъл „Фолклорна магия“ в Международен 
фолклорен фестивал „Каталина“ в гр. Яш, Румъния.

- Първа награда от участие в народен хор „Фолклорна магия“ в 
Международен фолклорен фестивал „Каталина“ в гр. Яш, Румъния.

- Грамота и медал за отличен успех.

- Грамота за активна художествена самодейност.

- Публикация в Студентски алманах, том 3 на тема „За новите позиции на 
детската индивидуалности детския учител“.

- Участие в дискусионен форум на тема „Гражданското образование в 
съвременната мултикултурна среда“.

- Сертификат за участие в доброволческа дейност за работа при 
подобряване на материалните условия на учебния процес по физическо 
възпитание.

- Участие в Проект № 4 „Изследване на комуникативните и социалните 
компетентности в образованието като феномен на средата“

Мечти и цели: Целите ми за следващите години са да се изградя като 
добър педагог и да се докажа като такъв. Да участвам в повече научни 
проекти и конференции и да пиша научни трудове.

Скъпи дарители,
Благодаря Ви за това, че помагате част от мечтите ми да станат реалност. Благодарение на Вас постигам успехи в областта на изкуството и науката. За да се развиват младите хора, е необходимо те да бъдат подкрепяни. Оценяването на усилията е важно, за да бъде мотивиран бъдещият им просперитет. Продължавайте да помагате на младото поколение да постига целите и мечтите си. Благодаря Ви!
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Ивайло Данков
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Медицина 
4 курс

Интереси: Неврология, Хирургия

Хоби: Напоследък се запалих по фотографията, а междувременно продължавам да свиря на пиано. 
Разтоварва ме – особено в сесииите.

Постижения: Участвах на Националния конгрес по Клинична Микробиология със студентска разработка, 2 
студентски семинара в ИЕМПАМ-БАН

Вълнения: Всяко дежурство в спешното на ВМА, което прекарвам като доброволец, е изпълнено с 
интересни случки и е изключително удовлетворяваща дейност за мен.

Мечти и цели: Приключвам с обучението си по немски ези - надявам се да започна работа на 4 часа 
някъде, където да мога да го практикувам. Мечтая да посетя AAGBI Annual Congress 2017 в края на 
годината.

Запознавам се с все повече хора, за които тази стипендия е от изключителна 
важност. Признателен съм на всички, които протягат ръка на тези, които 
имат тежка съдба. Очаквам с нетърпение да завърша и да стана един от 
вас – дарителите. Благодарността ми е искрена ! Бъдете здрави, запазете 
щедростта и великодушието си.
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Ивета Керанова 
СУ “Св.Климент Охридски”
Английска филология  
3 курс

Интереси: История и култура на САЩ

Хоби: Обичам да пазарувам или да ходя 
на излет.

Постижения: Наскоро участвах в 
конкурс на Студентски съвет към 
СУ за есе на тема “Чувството да 
си неприоритетен” и бях една от 
наградените.

Мечти и цели: Основната ми цел е да 
съм щастлива, независимо с какво се 
занимавам.

Щедростта краси човека. Благодаря!
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Йоана Димитрова

СУ “Св.Климент Охридски”
Молекулярна биология  
3 курс

Интереси: Всички предмети са изключително интересни. Едни от най-
интересните за мен са Физиология на животните и човека, Биохимия, 
Цитология, Хистология и ембриология, Анатомия на човека.

Хоби: От една година посещавам Института по биология и имунология 
на размножаването към БАН. Присъствам на интересни експерименти.
Обичам също така и да пътувам, независимо къде.

Мечти и цели: Моята голяма цел, желание и стремеж е да се развивам 
в сферата на репродуктивните проблеми и по-специално да се 
занимавам с асистирани репродуктивни технологии като Ин витро и 
ИКСИ оплождане и останалите свързани методи, които допринасят за 
борбата с безплодието.

Не спирайте да правите добро! Хора като 

нас имат нужда от помощта Ви и съм 

сигурна ,че всеки един от нас го оценява! 

Изключително много съм Ви благодарна!!!
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Йоана Костадинова 
СУ “Св.Климент Охридски”
Испанска филология
2 курс

Интереси: Превод, Испанска литература

Хоби: Четенето на романи и писането на истории са сред любимите ми 
занимания.

Мечти и цели: Тъй като имах късмета да бъда одобрена по програма 
Еразъм+ през следващата година, това, което се надявам да постигна, е да 
опозная една нова част от света, да се потопя в една различна култура и да 
продължавам да се развивам както в академичен, така и в духовен план.

Бих желала да изразя огромната си признателност 

и уважение към дарителите на програма „Готови за 

успех”. Тяхната безценна помощ и подкрепа направи 

студентството ми в един нов град много по-лесно и 

приятно и ми позволи напълно да се фокусирам върху 

обучението си.

Интереси: Счетоводство

Хоби: Да работя

Мечти и цели: Тази година, се надявам да завършва успешно бакалавърската 
си степен и да продължа към магистърска.

За трета година изказвам сърдечни благодарности на 
дарителите. Без вас нямаше да успея да се справя с трудностите 
на получаване на висше образование в България. Вие сте 
дарители на надежда и топлина, които никога няма да забравя и 
ще се опитам да следвам Вашия пример в живота - да подам ръка 
на тези в нужда. Защото най-висша добродетел е човечността и 
тези, които я притежават са достойни за безкрайно уважение.

Отново едно огромно благодаря!

Кристин Щерева
УНСС - София 
Счетоводство 
4 курс



Стипендиантска програма “Готови за успех”

34

Интереси: Социология на образованието, Социология на културата

Хоби: Обичам да правя неща, които усещам като социално значими. Обичам 
да общувам с нови хора и да се забавлявам с приятели. 

Постижения: През тази учебна година се включих в няколко изследвания, 
които съвпадат с интереса ми в дадените области – през декември 2016г. 
приключихме с колеги изследване, насочено към житейските шансове в 
малкия град, а към момента съм част от екип, провеждащ изследване в 
областта на образованието и образователната система.

Вълнения: През април тази година заедно с мои приятели и колеги, с 
които сме съоснователи на ИСИРКС (Институт за социални изследвания 
и развитие на културни структури), осъществихме образователен обмен 
между Националната гимназия за древни езици и култури в София 
(лицей към СУ) и Горчаковски лицей в Москва (лицей към МГИМО), като 
значимостта на този образователен обмен беше високо оценена, както от 
руска, така и от българска страна.

Мечти и цели: През следващата година завършвам бакалавърската си 
степен. Целта ми през годината ще бъде да развия силна дипломна работа, 
като проведа самостоятелно социологическо изследване, прилагайки 
наученото през 4-те години в университета и се надявам да защитя 
работата си с отлична оценка. 
След като получа бакалавърска степен, възнамерявам да се присъедина 
към инициативата на „Заедно в час” и да преподавам на деца от някой 
по-малък регион, за да мога, чрез включването ми в образователната 
система, да стана част от предоставянето на шанс за тези деца да надскочат 
социалните ограничения на средата си и да се развиват успешно в бъдеще 
в сфера, която е интересна и вдъхновяваща за тях. 

Йорданка Михайлова
СУ “Св.Климент Охридски”
Социология
3 курс

Продължавайте да подкрепяте и давате 
шанс на младите хора, които по стечение на 

обстоятелствата са останали без сигурна опора, но 

които вярват в себе си и смело крачат напред! Един 

ден съм сигурна, че ще гледате с гордост и топъл 

родителски сантимент на техните успехи!
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Интереси: Компютърна графика и Web програмиране

Хоби: В последно време се захласнах по кулинарията и експериментирането 
в кухнята е едно от любимите ми занимания през макар и малкото ми 
свободно време.

Постижения: През учебната 2016/2017 г. започнах обучението си в 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Преподавателите бяха 
впечатлени от мен и започнах да получавам покани за асистент и аспирант 
към различни катедри.

Вълнения: До скоро бях част от една финансова институция, което беше и 
причина да продължа да навлизам в дебрите на банковото дело. Сега обаче 
се замислям дали да не се отзова на някоя от поканите на преподавателите 
ми и да продължа с обучението си за докторска степен. Образованието за 
мен е от изключително значение и смятам, че бих била полезна на много 
първокурсници, а и други студенти, тъй като вече съм изминала по този път 
и зная как да направя трудните неща да изглеждат по-лесни.

Красимира Любенова
УНСС - София 
Икономика на търговията, 
бакалавър
Университет  „Проф. д-р А. 
Златаров“ – гр.Бургас  
Компютърни системи и 
технологии - Магистърска 
програма - 1 курс

Първо бих желала да благодаря на всички дарители, че 
вярват в нас и ни подкрепят.

Почти винаги за жалост в живота се случва така, че имаш 
едно за сметка на друго. Така и аз, а и всички останали 
стипендианти сме доказали, че сме борбени и успяваме да 
се справим с всяко предизвикателство. Но това е така, 
защото сме били изправени пред други изпитания, които са 
ни направили такива. 

Искрено се надявам един ден и аз да бъда от страната на 
дарителите, защото е неописуемо чувството да видиш как 
нечии мечти се сбъдват, благодарение на твоята подкрепа.
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Кристина Пенева
СУ „Св. Климент Охридски” 
Биомениджмънт и устойчиво 
развитие, бакалавър 
 

СУ „Св. Климент Охридски” 
Екологична биотехнология - 
магистърска програма, 1 курс

Интереси:  Оползотворяване на вторични продукти.

Хоби: Обичам да карам ски, да пътувам и да се забавлявам с приятелите ми. 

Постижения: Получих грамота за отличник на специалност 
“Биомениджмънт и устойчиво развитие” на дипломирането си за 
бакалавър. 

Участвам в проект, свързан с разработването на системи за контрол в 
производството на метан от хранителни отпадъци.

Мечти и цели: Най-голямата ми цел за момента е да завърша успешно 
магистратурата си, която да ми помогне да развия потенциала си за една 
успешна кариера в бъдеще и да допренеса за опазването на околната 
среда. 

Благодаря ви, дарители, че ни давате сили да бъдем по-борбени и смели в мечтите! Благодаря за светлия пример!
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Лина Калайджиева
СУ „Св. Климент Охридски” 
Скандинавистика 
2 курс

Интереси:  Шведски език, датски език, скандинавска литература

Хоби: Обичам да доброволствам, да танцувам и да прекарвам време в 
природата.

Постижения: За поредна година участвам като доброволец в организацията 
на МОГА фестивал в гр. Етрополе, както и София Филм Фест.

Незабравимо: Най-яркият ми спомен от предните няколко месеца е 
международният младежки обмен във Валенсия, на който бях лидер и по 
време на който се справих с всякакви предизвикателства и прекарах едни 
от най-вълнуващите дни в живота си.

Мечти и цели: Да уча, да пътувам, да срещам интересни хора и да се 
наслаждавам на живота.

Инвестицията в образование е най-смисленият и устойчив 

начин да помагаш на обществото, в което живееш. Благодаря Ви, 

че не спирате да ни подкрепяте и да ни вдъхвате увереност, че 

сме избрали правилния път!

Леман Ахмедова
Пловдивски университет  
“Паисий Хилендарски” 
Начална училищна педагогика  
и чужд език 
3 курс

Интереси: Психология

Хоби: Да се разхождам сред природата.

Постижения: Участвах на 30 ноември 2016 г. във  втората студентска научна 
конференция  във Филиал „Л. Каравелов“- гр. Кърджали и бях класирана 
на трето място. Участвах в проект „Студентски практики“ и приключих 
успешно. Също така през 1 семестър бях класирана за проект „Студентски 
стипендии’’.

Искрени благодарности  за подадената ръка, помощта и вярата 
в нас. Това, което правите, не е само финансова подкрепа. Вие ни 
дарявате силата и куража да сбъднем мечтите си. 
Още веднъж благодаря на дарителите на „Готови за успех“ и на 
хората, които са част от фондацията. Бъдете все така добри и с 
щедри сърца!
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Людмила Лазарова 
Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов” 
Варна 
Зъботехник 
3 курс 

Интереси:  Ортодонтия, Челюстно-лицева протетика.

Хоби: Занимавам се с ръчно изработване на сувенири.

Постижения: През октомври 2016 г. участвах в V Научна сесия за 
преподаватели и студенти на Медицински колеж – Варна и представих 
доклад на тема: „Местопазители – видове и роля в профилактиката на 
ортодонтските зъбно-челюстни деформации”.

Вълнения: Изпитвам удовлетворение, че още в процеса на обучението си 
в университета успях да помогна за корекцията на усмивките на няколко 
човека с изработване на ортодонтски апаратчета за коригиране на зъбно-
челюстни дефекти.

Мечти и цели: Надявам се да се реализирам успешно по специалността си 
и да се дипломирам. Имам огромен интерес към ортодонтията и мечтая 
именно в тази сфера да е и професионалното ми развитие.

Доброто, което правите, дарява усмивки и един малко по-спокоен 

живот на хората, за които съдбата е била по-сурова. Продължавайте 

да внасяте радост в човешките животи. Светът има нужда от 

добрини! Благодаря Ви!
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Мануела Здравкова
СУ “Св. Климент Охридски“ 
Международни отношения, 
бакалавър 
 

Право на ЕС, Магистърска 
програма - 1курс

Интереси:  Правен режим на конкуренцията

Хоби: Да чета книги на чужди езици, да играя бридж, да спортувам.

Постижения: През месец април се дипломирах като бакалавър, 
специалност „Международни отношения“. На събитието присъстваха 
много хора, сред които членове на  ръководството на университета и 
професионалисти от правната сфера.

Мечти и цели: Надявам се след успешното завършване на магистратурата 
да започна работа, в която да използвам знанията, които съм натрупала в 
областта на международните отношения, правото и правото на ЕС.

„За да постигнем велики неща, ние не трябва просто да действаме, но и да мечтаем. Не просто да планираме, но и да вярваме.“

Анатол Франс
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Маргарита Таскова
СУ “Св. Климент Охридски“ 
Новогръцка филология 
4 курс  

Интереси:  Практически новогръцки език и избираемите предмети по 
немски и френски език

Хоби: Да пътувам и да чета! Всичко това съпроводено с много музика. Като 
човек кипящ от енергия почти винаги се захващам и с много други неща, 
например строене на модели, готвене, рисуване и още много други.

Постижения: Спечелих стипендия за едномесечно обучение по гръцки език 
в Солунския университет „Аристотел“.

Мечти и цели: Целите за следващата ми година са да науча два езика – за 
общуване и за програмиране, като единият е турски език, а другият е C++. 
Бих искала и да се запиша за курсове за екскурзовод. 

Искрено Ви благодаря, за подкрепата, която ми оказахте в 

последните 3 години! Ако не бяхте Вие, нямаше в момента 

библиотеката ми да е препълнена с интересни книги и нямаше да 

съм осъществила пътешествията, в които прилагах знанията 

си (конкретно Гърция). Благодарение на Вас осъществих много мои 

цели и се развих като човек.

Мария Танева
СУ “Св.Климент Охридски”
Право 
4 курс

Интереси: Търговско право

Хоби: Запалено изследвам Втората световна война

Постижения: Участие в стажантската програма на Софийски районен съд.

Мечти и цели: За следващата година - да намеря повече време за себе си и 
да пътувам повече. За след 10 години - да имам място, което да нарека „мой 
дом”.

Продължавайте да сте добри хора!
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Интереси: Спешна медицина

Хоби: Каране на колело, 
свирене на китара и ходене из 
природата.

Постижение: Участвах на 
Медицинската универсиада 
на Биомедицински конгрес – 
София 2016.

Цели и мечти: Да 
продължавам да се развивам 
и да лекувам хора по света и 
у нас.

Марио Шкодров
Медицински университет, 
София 
Медицина 
6 курс

Стипендиант на  
програма “Готови за успех”  
5 поредни години

Благодаря на дарителите, 

за оказаната подкрепа и за 

вярата в нас!



Стипендиантска програма “Готови за успех”

42

Мариета Йорданова
Технически университет 
Габрово 
Комуникационна техника и технология 
1 курс

Интереси: Висша математика

Хоби: Обичам да спортувам и да пътувам.

Постижения: Наградена съм в Тържествен 
академичен съвет от проф. дтн инж. Райчо 
Иларионов по случай Деня на бългаската просвета 
и култура и на славяската писменост 24 май за 
отличен успех.

Мечти и цели: Искам да си създам собствена 
телекомуникационна фирма. Най-голямата ми 
мечта е да имам щастливо и прекрасно семейство.

Много Ви благодаря зя помощта и подкрепата, 

която ми оказвате.Т ова ми помага да се развия 

много по-добре и лесно. Оценявам високо това, 

което правите не само за мен, а за всички, за 

които вашата помощ е голямо благословение.

Бъдете благословени и Вие!
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Мартин Рачев 
ТУ - София  
Приложна математика, 
бакалавър
 

Приложна математика, 
магистърска програма -  1 курс

Интереси: Криптография

Хоби: Да излизам с приятели, да гледам спортни събития и интересни 
филми или някоя друга интересна книжка, както и да спортувам.

Постижения за учебната 2016/2017:

- Златен медал на Националната студентска олимпиада по компютърна 
математика 2016,

- Носител на наградата на името на акад. Никола Обрешков на фондация 
Еврика за успехи и принос в областта на математиката, за втора поредна 
година.

Незабравимо: Тази учебна година се бях съсредоточил върху началото на 
моята кариера и търсенето на най-подходящата за мен работа. И мисля, че я 
намерих.

Цели и мечти: Целите ми са да съм успешен и конкурентно способен на 
пазара на труда, да мога да си върша работата по най-добрия начин и 
да съм отдаден на това, което правя. Мечтата ми е да сме живи и здрави, 
всичко друго се постига с достатъчно труд и усилия.

Скъпи дарители, това, което правите, е страшно великодушно 

и достойно за уважение. Вие инвестиране и подпомагане на 

талантливи млади хора в нужда е благородна кауза и тя не е 

само помощ за нас, а за цяла България, все пак ние сме бъдещето. 

Искам да Ви пожелая най-вече живот и здраве, защото то е най-

ценното, както и много успехи, щастие, късмет и любов на Вас и 

семействата Ви.
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Мира Чилингирова
Медицински университет 
София 
Медицина 
6 курс

Интереси: Акушерство и гинекология

Хоби: Обичам да свиря на китара, да чета книги, понякога да играя на 
компютъра (язък ми за годините), да се разхождам в парка.

Постижения: Участвах е 5-дневен семинар на тема обезболяване при 
раждане.

Цели и мечти: Целите ми са да си взема дипломата и най-накрая да започна 
да работя като лекар, по възможност в обсластта на акушерството и 
гинекологията.

Нека заедно да създадем най-накрая една държава, една народност, която 

да бъде уважавана както на континента, така и в останалия свят. За 

тази цел Вие, дарителите, трябва да продължавате да поощрявате 

образованието и да давате възможност за кариерно развитие и 

достойна работа не само на стипендиантите, а и на останалите 

работещи. От наша страна имате уважение, благодарност и лоялност 

за оказаната подкрепа.

Мария Йолова
УНСС 
Финанси 
4 курс
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Мирела Петрова 
Медицински университет 
Плевен 
Медицинска сестра 
1 курс

Интереси: Въведение и философия в сестринските грижи

Хоби: Обичам да си говоря със чуждестранни студенти от общежитието, като 
по този начин се докосвам до частица от техните култури. Вече имам две 
приятелки чужденки - Аатмика от Индия и Били от Нигерия.

Постижения: Участие в информационен ден на програмата за студентска 
мобилност Еразъм+; Курс за работа с онкоболни.

Мечти и цели: Мечтата ми все още е да замина с „Лекари без граници“ на 
хуманитарна мисия. Първата крачка към постигането й ще бъде да се включа 
в студентска мобилност по Еразъм+, като така се надявам да разширя 
мирогледа си и да опозная нови култури и по този начин да започна да се 
приспособявам по-лесно.

Non sibi sed omnibus. Не за себе си, а за другите.

Мирела Цанова 
УНСС 
Икономика, общество и  
човешки ресурси 
1 курс

Интереси: Икономика на труда

Хоби: Напоследък се привързах към разходките из природата и към 
пътуванията из любимата България.

Мечти и цели: След изминалата една учебна година се уверих, че 
специалността, която съм избрала, определено ми харесва. Искам да се 
реализирам като един добър специалист по човешки ресурси.

Благодаря за възможността, която ми дадохте. Ако не бях 
получила Вашата подкрепа, щях да съм принудена да започна 
работа и това определено щеше да повлияе на отдадеността 
ми на учебния процес. Благодарение на Вас успях без финансови 
притеснения  да завърша отлично първи курс. Отново изказвам 
едно голямо “Благодаря” на тези, които повярваха в мен и моите 
възможности.
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Мирослав Патриков
Университет по архитектура, 
строителство и геодезия 
Строителство на сгради и 
съоръжения  
4 курс

Интереси: Най-вече метални конструкции и мостове.

Хоби: Мотоциклетизъм

Незабравимо: Посетихме строящата се естакада към летището, която е 
уникално съотъжение за България (първият предварително напрегнат 
мост в две направления) и черпихме знания от самия му проектант.

Присъствах и на общото събрание на Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране, където установих, че възпитанието не 
идва с възрастта. Голям цирк беше...

Цели и мечти: Да завърша успешно следващата година и да се реализирам 
в сферата на проектирането, а след 10 години – да съм главен проектант.

Продължавайте все така да помагате на хората в нужда и да ги радвате. БЛАГОДАРЯ ВИ!

Михаела Димитрова 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Немска филология - 1 курс
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Моника Караджинова 
Медицински университет - София 
Медицинска сестра - 4 курс

Интереси: Педиатрия и неонатология, анатомия

Хоби: Обичам да чета криминални романи, да шия гоблени, както и да 
излизам сред природата.

Постижения: Участвах в програма „ Еразъм +“ и бях на стаж в Естония за 4 
месеца.

Незабравимо: Посетих Лапландия за първи път в живота си. Там видях 
северното сияние, северни елени, хъскита, посетих селището на Дядо 
Коледа и скачах в ледените води на лапландско езеро. 

Мечти и цели: Смятам да запиша магистратура, искам да подобря новото си 
на английски, искам да пътувам за да посетя много и различни места, да се 
запозная с различни култури. Искам да практикувам професията си в среда 
с добри условия за професионално развитие.

Благодаря Ви много за финансовата подкрепа, която също така е и 
морална за мен. Парите от стипендията ми дадоха възможност да 
подобря материалното си състояние и да се съсредоточа върху моето 
обучение. Благодарна съм Ви за този жест. Надявам се повече хора да 
осъзнаят нуждата от този вид подкрепа за хора в моето положение.

Моника Александрова 
Университет за национално и 
световно стопанство - София
мениджмънт на недвижимата 
собственост
1 курс
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Надежда Спасова 
Лесотехнически университет
Инженерен дизайн
3 курс

Интереси: Проектиране на обществено обзавеждане, Конструиране на 
мебели

Хоби: Обичам да играя тенис на корт, да излизам с приятели, както и да 
пътувам и да посещавам нови и интересни места.

Постижения: През третата година от обучението се провежда т. нар. 
Проектна седмица. Заедно с моя екип спечелихме Трета награда. Темата на 
проектната седмица беше „Спорт и почивка в разбирателство с природата“.

Цели и мечти: Планирам да започна работа по специалността си като 
проектант на мебели и обзавеждане.

Дарителите на „Готови за успех“ са истински хора с добри сърца, 

които вярват в нас - младите хора. Най-искрени благодарности за 

всички вас - за подкрепата и вярата в нас!

Нели Ковачева 
УНСС
Право
5 курс

Интереси: Наказателно право

Хоби: Обичам да се занимавам с музика, както и с изкуство.

Постижения: Участвах в провеждането на стаж в Софийска окръжна 
прокуратура, от който предстои да получа сертификат.

Вълнения: Една от най-ярките ми истории е именно получаването на чека 
за стипендия “Готови за успех”. Почувствах се много горда.

Метчи и цели: Мечтите ми са свързани най-вече с професионалната ми 
реализация. Бих искала, разбира се, и да създам семейство.

Бъдете все така покровители на доброто и насърчавайте качествата у младите хора - не само интелектуалните, но и чисто човешката сила да успяват, въпреки трудностите. 
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Никол Горанова 
Медицински университет - София
Медицина 
2 курс

Интереси: В първи курс най-силно се интересувах от 
анатомията и тази година страстта продължи, но се срещнах и с 
физиологията. Една дисциплина, която отмести вниманието ми, 
защото разказва как процесите се случват и колко съвършени 
„машини“ сме, без дори да се замисляме, преди нещо да се 
„развали“.

Хоби: Не е хоби, но обичам да прекарвам свободното си време 
с хората, които са важни за мен. С тях си отпочивам, забавлявам 
се и обръщам поглед към важните неща от живота.

Вълнения: Преди по-малко от месец участвах в скрининг 
тестове, провежани по детските градини в община Мездра. 
Благодарение на фондация „Направи добро - Александровска“ 
имах възможност да се срещна с истински специалисти и да 
помагам в прегледите. Беше много вълнуващо, особено за 
студент втори курс.

Мечти и цели: В близкото бъдеще мечтая да взема изпитите 
си през тази тежка сесия и да имам едно страхотно лято, да 
ходя на стаж и да събирам сили за новата учебна година. В по-
далечно - да открия специалността за мен, да имам възможност 
да се занимавам с нея и да създам едно хубаво семейсто.

На първо място благодаря, че чрез финансовата подкрепа ни давате 
възможност да бъдем по-спокойни и да се чувстваме равностойни на 
другите. Също така за оценката на усилията ни. И не на последно място 
за възможността за нови запознаства със страхотни хора.
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Николина Пенева 
Тракийски университет  -  
Стара Загора 
Бизнес икономика  
4 курс

Интереси: Мисля, че за да се наречеш „икономист“, трябва да имаш широк 
набор от знания и умения. Въпреки това има дисциплини, които просто те 
грабват и провокират жаждата за знания. Една от тях е „Предприемачество 
и иновации“. Тази дисциплина ми помогна да променя мисленето си, 
възприятията си и възможността да правя неща по начин, който трудно 
може да бъде имитиран.

Хоби: През свободното си време се опитвам да се насладя на малки 
моменти, като време прекарано с близки хора, разходка с приятели, четене 
на книги и спорт.

Постижения: През тази учебна година участвам по Проект на МОН 
„Студентски практики – Фаза 1“ финансиран от ОП НОИР. Този проект ми 
дава възможности за придобиване на практически опит в реална работна 
среда, контакти с нови хора и работодатели.

Мечти и цели:  Докато следвах една от мечтите си - да завърша успешно 
образованието си - разбрах може би един от най-важните уроци: „Не 
всичко се случва по лесния начин и за да се осъществят мечтите, първо 
трябва здраво да поработиш за тях“. Не бих се осмелила да прогнозирам 
бъдещето си след 10 години, но знам какво искам да правя през този 
период – упорито да следвам целите си, които са свързани с кариерно 
развитие, усъвършенстване и удовлетворение от това, което правя. Една 
от основните ми задачи за следващата година е да следвам магистърска 
степен в областта на икономиката. 

Не мога да опиша своята благодарност и признателност към екипа на Фондация BCause за 
невероятната възможност да бъда стипендиант в програмата „Готови за успех“. Благодаря и 
на Вас, дарители, за щедростта, дълбоката човечност и съпричастност. Благодаря на всички 
Ви за безрезервната подкрепа, вярата в нашите успехи и не на последно място примера, който 
ни давате. Вашата мисия дава възможност на хора като мен да вярват в доброто, надеждата и 
сърдечността у хората. Подкрепата Ви е ключът към успеха не само на нас стипендиантите, но и 
на обществото. Вие се превърнахте в истински герои, които промениха живота ми към по-светло 
бъдеще. Продължавайте да правите добро и да променяте човешки съдби.
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Павлета Панайотова 
Икономически университет - 
Варна
Мениджмънт на хотели и 
ресторанти - 1 курс

Интереси: Ресторантьорство

Хоби: Обичам да съм навън сред 
природата с приятели.

Мечти и цели: Целта ми за момента е 
да завърша университета.

Скъпи дарители благодаря Ви, че Ви има, 

благодаря че ни помагате. Сигурна съм, че 

добрината Ви ще се помни от всеки един от нас.

Петра Буланова 
Университет “Проф. д-р Асен 
Златаров” - Бургас 
Туризъм - 1 курс
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Интереси: Анатомия, също и физиология на човека

Хоби: Тренирам тенис на маса в отбор „Iron Ball“ – Пловдив, съществуващ от 
миналата година. Участваме в състезания на „В-1“ – Регионална група, мъже. 
Важно е за тръпката, но още по-важно за здраве.

Занимавам се в свободното си време и с риболов – предимно по язовири. 
Там е въпрос на късмет, но във всички случаи емоцията е положителна.

Постижения: 

Участие в събитието „Вечер на катедра по социална медицина и обществено 
здраве“ на 15 март 2017 г. в отбор „Авицена“ и спечелване на първо място. 

Участие в организацията на „Академия по спешна медицина“ – 1 април 2017 
г.

Вълнения: Април месец като цяло беше активен за нас, Управителен съвет 
и координатори към Студентски съвет на Медицински университет – 
Пловдив. Заедно организирахме две събития, които бяха предназначени за 
всички студенти от университета. 

Едното беше „Академия по спешна медицина“ – проведе се на 1 и 2 
април 2017 г. В това събитие се състояха лекции и практически занятия 
с цел по-доброто запознаване на студентите като бъдещи медицински 
лица и подготовката им за по-адекватна реакция в спешни състояния. 
Дисциплините, върху които се обърна внимание по време на „Академията“, 
са Кардио-пулмонална ресусцитация, Токсико-алергичен шок, Бедствени 
ситуации и Запознаване със структурата на линейка. 

Другото събитие, състояло се на 21 април 2017 г., беше Пролетен бал на 
МУ – Пловдив. В него участваха не само студенти, но и преподаватели и 
други гости. Балът беше с благотворителна цел, присъстваха над 400 души 
и събраните средства бяха дарени на Клиника по педиатрия към УМБАЛ 
„Свети Георги“ – гр. Пловдив. Като цяло най-силно ме впечатли емоцията от 
работата в екип, беше трудно, но интересно. Имаме и още идеи за бъдещи 
мероприятия.

Цели и мечти: Да стана добър лекар – не съм избрал конкретна 
специалност, но имам интерес към някои области в медицината като 
патоанатомия, коремна хирургия, педиатрия. Много разнородни, но 
тепърва ще си определям желаната специалност. След 10 години се виждам 
евентуално или като специализант в желаната област, или вече като 
специалист.

Петър Гаров
Медицински Университет - 
Пловдив 
Медицина 
2 курс

Искам да изкажа 

своята благодарност 

към дарителите за 

каузата. Жестът 

е невероятен. 

Посланието ми към 

тях е да продължават 

все така да помагат.
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Петър Стефанов 
СУ „Св. Климент Охридски”  
Право 
4 курс

Интереси: Вещно право; Право на Европейския съюз; 
Наказателно право; Конституционно право

Хоби: Обичам да гледам спортни мероприятия и, 
разбира се, не пропускам мач на любимия ми отбор 
ЦСКА София!

Постижения: Кандидатствах и бях одобрен за „Лятно 
училище в Шанхай (Китай)“, което ще се проведе през 
юли месец, като част от зараждащи се българо-китайски 
отношения на академично ниво.

Мечти и цели: Най-непосредствената цел е отлично 
завършване на висшето ми образование, което да 
допринесе за добър старт на професионалната ми 
кариера. Едновременно с ученето желая да продължа 
с разнообразните стажове, които посещавам и които 
обогатяват юридическите ми култура и познания на 
практическо ниво. Що се отнася до по-дългосрочните 
ми планове – освен хубава кариера и хубаво семейство, 
желая да имам възможност също като нашите дарители 
да помагам на сериозни, талантливи, развиващи се и 
желаещи да учат млади хора.

Благодаря Ви за доверието в младите и амбициозни хора на България. Благодаря за това, че сте 
пример за нас за социално отговорни хора и организации, които желаят да помагат безкористно. И 
не на последно място благодаря, че „запалихте“ искрата на желанието у мен някой ден и аз да бъда 
на Ваше място, на свой ред да върна жеста, наречен благотворителност, защото няма по-хубаво 
чувство от това да помогнеш без задни мисли и без да чакаш нeщо в замяна на някого, още повече, 
когато той го заслужава!
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Петя Даскалова 
СУ „Св. Климент Охридски”  
Българска филология 
3 курс

Интереси: Руска класическа литература, Западноевропейска литература

Хоби: В свободното си време свиря на пиано, пея и пиша, взимайки участия 
в различни концерти, конкурси, фестивали и конференции.

Постижения: XIX национална научна конференция за студенти 
и докторанти – Пловдив, Присъдена втора награда в секция 
“Литературознание”

Вълнения: При участието ми на тазгодишната Научна конференция 
в Пловдив темата, която представих беше положително дискутирана 
от “светилото” в западноевропейската литература – проф. дфн. Клео 
Протохристова. След официалната част имах честта да разговарям с нея 
и да обсъдим какви други теми и проблеми биха могли да се разработят 
върху различни произведения от западноевропейската литература. 
Непосредствено след това се запознах и с доц. д-р. Петя Бъркалова, която 
от своя страна беше така добра да разясни изложбата със синтактични 
дървета, сложните структури и кореферентни връзки. Запознах се с много 
студенти от други висши учебни заведения, с които открихме общи теми и 
до самия край на конференцията дискусиите не спираха.

Мечти и цели: Целта ми е да получа и развия важни за мен знания и 
умения, които да реализират отличното ми завършване в специалността, 
в която се обучавам и да ме доизградят като човек. Успешно да премина в 
магистърска степен с желаната от мен специалност и след завършването 
ми да успея да приложа всичко научено не само в работата ми, но и в 
отношенията с хората около мен.

В днешно време доказвате, че дарителството е още живо, а добротата не 
е мираж. Давате ни своята подкрепа и знаем, че усилията не са напразни. И  
най-важното – дарителите и стипендиантите, взети заедно, са надеждата 
за едно по-добро утре за нас, за бъдещето на децата ни, за бъдещето на 
страната ни, за бъдещето на света. Поклон и благодаря, че ме карате да 
вярвам!

“Добротата е език, който глухият може да чуе и слепите могат да видят!”

Марк Твен
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Петя Жекова
Икономически университет 
Варна  
Счетоводство и контрол 
5 курс

Интереси: Информационни технологии в съдебната администрация 

Хоби: Обичам да съм сред природата и да се занимавам с животни.

Постижения: Записах за обучение по програмиване в СофтУни и вече имам 
2 сертификата.

Вълнения: Тази година участвах в програма на Операция плюшено мече и 
дарих коледен подарък на 2 деца от социални домове в страната.

Цели и мечти: Да завърша образованието си по програмиране, да започна 
работа в тази сфера и да имам възможност и аз да помагам повече на хора, 
деца  и животни в нужда.

Петя Николова
Университет по 
библиотекознание и ИТ 
Информационни технологии 
в съдебната администрация 
4 курс

Благодаря Ви, че вярвате в мен. Вие вдъхвате 

вяра и надежда за по-добро бъдеще. Мисията за 

добродетелност ще бъде продължена.
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Пламен Ангелов
Технически университет - 
София, филиал Пловдив  
Електротехника  
4 курс

Интереси: Енергетика, електрически мрежи и системи

Хоби: Малкото си извънучебно време обичам да прекарвам спортувайки 
– събираме се с приятели да играем волейбол, футбол, тенис на маса, а в 
по-лоши метеорологични условия – карти. Също така обичам да гледам 
всякакъв вид спорт – формула 1, снукър, тенис, футбол, волейбол, бокс и т.н.

Постижения: 

II курс - Участие в Републиканска студенстска олимпиада (РСО) по 
Теоретична електротехника, проведена на 15 Май 2015 г.в град Варна 

III курс - Участие в Републиканска студенстска олимпиада (РСО) по 
Теоретична електротехника, проведена на 13 Май 2016 г. в град София.

Вълнения: Тази година имах възможността да посетя първата атомна 
електроцентрала на балканите – АЕЦ „Козлодуй“ (организирано 
мероприятие от университета). Пътят до там беше изключително дълъг 
и изморителен, но си заслужаваше на 100%. Екип от специалисти ни 
разведоха и показаха различни по характер електрически съоръжения. 
Видях с очите си най-голямата открита разпределителна уредба (ОРУ) 
на балканския полуостов. И тъй като пътуването беше еднодневно, 
запълнихме програмата с посещение на един от Стоте национални 
туристически обекти – парахода-музей „Радецки“. Атмосферата, която се 
усеща още с първата прекрачена крачка на кораба е изумителна. Цялата 
история е изписана по стените му, а лично на мен най-голямо впечатление 
ми направи прощалното писмо собственоръчно написано от младия тогава 
Христо Ботев, адресирано до жена му Венета и тяхното дете Иванка.

Цели и мечти: Първо и най-важно – да се дипломирам успешно като 
един от отличниците на Технически университет София – филиал 
Пловдив. Възнамерявам да продължа обучението си в ОКС „Магистър“, а 
междувременно за втора поредна година получавам възможност за летен 
стаж в едно от електроразпределителните дружества на страната – ЕВН 
България.

Искам да изкажа своите 
благодарности на всички 
дарители на BCause по 
програма „Готови за успех“ 
за това, че оценяват 
положените от нас, 
стипендиантите, огромни 
усилия и труд, а няма 
нищо по-хубаво от това 
трудът и усилията ти да 
бъдат оценени! По този 
начин ме насърчавате и 
мотивирате да постигам 
отлични резултати по 
време на следването ми. 
Именно благодарение на Вас 
- дарителите, аз получавам 
финансова подкрепа, която 
ми осигурява по-добро 
обучение и начин на живот. 
Благодаря Ви!
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Пламен Славчев
Университет по архитектура, 
строителство и геодезия 
София 
Транспортно строителство 
5 курс

Интереси: Всички конструктивни дисциплини, по-специално тези свързани 
с мостовото строителство.

Хоби: Обичам да уча. Не конвенционалното учене с учебник в ръка, 
за мен всякакъв допир до нови неща и изживявания е урок. Харесвам 
пътуванията, харесвам природата, спортовете. Всички тези неща помагат на 
човек да се развие.

Постижения: Участвам в първия сезон на “Академия Лидерите” - това е 
академия, в която 16 фирми се срещат със студенти, изнасят лекции и 
поставят казуси, които трябва отборно да решим.

Цели и мечти: Много пътувания, запознанства с различни хора, 
професионална реализация, която да решава проблемите на хората, 
защото това води и до финансовите резултати.

Моето послание към дарителите няма да е “ние 
сме ви благодарни”, защото това се подразбира. 
По-скоро им пожелавам да продължават да 
развиват това, което правят успешно и да се 
стремят да подобряват средата около себе 
си, защото смятам, че това е начинът, по 
който нещата трябва да се случват - именно 
да подадеш ръка на твоите приятели, за да 
можете заедно да се насладите на гледката от 
върха.
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Полина Джамбазова
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“ 
Биология и химия 
1 курс

Интереси: Обща и неорганична химия

Хоби: Обичам да чета, да спортувам, да се срещам с приятели.

Постижения: Одобрена съм за стипендия за отличен успех както 
от Пловдивски университет, така и за Европейска стипендия. Член 
съм на колектив под ръководството на доц. д-р Петя Маринова   
към проект на тема: “Създаване на нови материали и технологии 
и изследване приложението им в сферата на здравеопазването,  
фармацевтичната промишленост и околната среда”. Изследвахме 
комплексообразувателната способност на 2-тиоурацил със серия 
метални йони при различни реакционни условия. Предстои участие с 
постерно съобщение в Семинар с международно участие, организиран 
от АСМ2 и Химическия факултет под наслов „Приложения на съвременни 
аналитични техники в областта на клиничната химия, токсикологията и 
околната среда“.

Вълнения: Най-ярък спомен от тази учебна година е първото ми влизане 
в учебната лаборатория. Почувствах, че това е правилното място за мен и 
изпитах удовлетворение от избора си на специалност. 

Мечти и цели: Стремежът ми през следващите няколко години е да 
завърша успешно висшето си образованието. Мотивирана съм да уча 
усърдно и да получа добра подготовка, за да може след това да се 
реализирам в желаната от мен сфера.

Благодаря на всички Вас, които дарявате средства и с това давате шанс на нас 
- деца и млади хора да продължим образованието си и да се реализираме успешно 
в живота, тъй като сме затруднени сами да направим това, поради липса на 
подкрепа от страна на родителите, които сме загубили! Ние имаме нужда от вас 
и занапред, за да вървим по избрания път мотивирани и амбициозни! Вие сте наши 
приятели!
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Ралица Чернева
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Журналистика 
4 курс

Интереси: Медийно право

Хоби: Съдия съм по таекуондо стил WTF.

Постижения: Стипендия на фондация „Радостина Константинова“

Мечти и цели: Тази година се дипломирам във ФЖМК и се надявам 
догодина да запиша магистърска програма и да намеря работа по 
специалността.

Изключително съм благодарна на дарителите на 
„Готови за успех“. Благодарение на техните средства ние можем да продължаваме своето обучение.

Полина Таймо
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Европейски проекти 
Магистърска програма - 1 курс

Интереси: Използване на социално научна информация при подготовката 
на проекти 

Хоби: Обичам да играя футбол, да танцувам, да се занимавам с  деца, да 
пътувам, да излизам с приятели и да слушам музика. 

Постижения: Връчването ми на Диплома за висше образование, 
бакалаварска степен и получаване на документ, който слага край на 
ограничението да пътувам извън България. Това е нещото, което мога да 
споделя с усмивка на лице.

Мечти и цели: На този въпрос преди една-две години нямаше да мога 
да отговоря. Защо ли? Защото преди не мислех така, както мисля днес. 
Просто трябваше да дойда в големия град да се запозная с много различни 
личности и да осъзная, че ако искаш нещо, трябва да вярваш силно и 
независимо от всичко да не се предаваш. Мойте мечти и цели са свързани 
с това, което съм завършила във Великотърновския университет, и със 
специалността, която в момента изучавам. 

Ние, младежите, на които безвъзмезно помагате, 

наистина сме готови за успехи и постигане  на целите 

си. Продължавайте  да стимулирате, да очаквате и да 

вярвате. С пожелание към всички помагащи хора - бъдете 

живи и здрави, а ние ще ви радваме с нашите успехи.
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Рени Тодорова
Пловдивски университет 
“Паисий Хилендарски”
Софтуерни технологии и 
дизайн  
4 курс

Интереси: Програмирането в интернет, по което се запалих във втори 
курс, продължава да е най-интересното направление за мен.

Хоби: В свободното си време обичам да чета, защото книгите ме пренасят 
в други красиви светове, срещат ме с различни характери и ми помагат 
да „избягам“ за кратко от ежедневието. Друго нещо, което обожавам, е 
пътуването без значение на близо или далеч. Срещата с природата за мен 
е нещо уникално и вълшебно. Там единствено можеш да намериш път 
към себе си и да откриеш уединение. Обичам да снимам красотата, която 
природата ми разкрива и да я превръщам в спомени. 

Цели и мечти: Целта ми е да се развивам професионално в сферата 
на програмирането в интернет. Мечтая след 10 години вече да имам 
собствено семейство, за което да се грижа.

Благодаря Ви, че вярвате в нас и ни помагате. Чрез даренията си Вие 
давате възможност на всички нас да следваме мечтите си и да влагаме 
цялото си внимание и усилия в придобиване на нови знания. Благодаря Ви 
от все сърце.

Росица Аврамова
Медицински колеж 
Зъботехника

Интереси: Анатомия

Хоби: Спортувам, ходя на фитнес.

Постижения: Сертификати от курсове по естетически аспекти в 
зъбопротезирането и керамичните фасети.

Мечти и цели: Да завърша обучението си по английски език.

Продължавайте да подарявате 

надежда и подкрепа!
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Румяна Георгиева 
Пловдивски университет 
“Паисий Хилендарски” 
Социални дейности - 2 курс

Интереси: Работа със семейства на деца с увреждания

Хоби: Обичам да се разхождам, а когато съм вкъщи, слушам балади и пиша 
статуси във фейсбук за нещата в живота ми.

Постижения: Миналата година през юни участвах в научен форум “Детето в  
съвременния свят”, получих сертификат и еднократна стипендия в размер 
на 200 лв. Също така на 20.05.2017 г. участвах в обучение на тема „Заедно 
срещу антициганизма в България” и получих сертификат.

Мечти и цели: Най-голямата ми мечта и цел в живота е да постигна 
физическа независимост и след това да работя по специалността си. След 
10 години не мога да кажа как си се представям, защото не знам какво ми е 
подготвила съдбата.

Моето послание към дарителите е да имат вдъхновение, 
благородство и много любов към това, което правят за младите 
хора в неравностойно положение.

Ростислав Енчев
Технически университет 
София 
Магистратура Електроника

Интереси: Микроелектроника 

Хоби: Свиря на пиано, чета поезия. 

Постижения: Отличник на випуска бакалавър  в ТУ Варна

Мечти и цели: Да се развия професионално и да имам стабилни доходи в 
перспективна компания.

Личният пример е по-силен от хиляди 
думи и обещания, дерзайте.
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Севина Пашамова
Лесотехнически университет 
Ландшафтна архитектура 
4 курс

Интереси: Защита на парковите растения

Хоби: Разходки с приятели  и пътувания, доколкото е възможно.

Постижения: Помогнах за организацията на пролетния бал на Ландшафтна 
архитектура.

Мечти и цели: Успешно завършване. Добра реализация. Постоянно 
развитие. Един добре устроен и спокоен живот, може би.

Научих, че герои са хората, които правят това, което трябва 
да се направи, когато трябва да се направи, независимо от 
последствията. Научих, че не трябва да сравняваш себе си с най-
доброто, което другите могат да направят, а с най-доброто, което 
ти можеш да направиш. 
Нека дарителите продължават да раздават доброта и да радват 
дори с малко загубилите вярата, че все още има добри хора. 

Светлана Страхилова 
ВТУ „Св. св. Кирил й Методий“ 
География 
4 курс

Интереси: Регионално развитие

Хоби: Презентации, видеа, да се разхождам с приятели сред природата.

Постижения: Конкурс за постери „Наследството на Нютон“, открит урок 
„Географският свят на Алиса“, студентски конференции е НВУ, ШУ, ВТУ, УНСС

Мечти и цели: Да завърша магистърска програма „Регионално развитие“ 
и да стана докторант в същото направление. Да разработвам европейски 
проекти.

Продължавайте да работите със 

същата всеотдайност.
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Симона Билдирева
СУ “Св. Климент Охридски” 
Логопедия 
4 курс

Интереси: Неврогенни говорни и езикови нарушения 
при деца и възрастни, комуникативни нарушения при 
сензорна недостатъчност, при психични заболявания, при 
интелектуална недостатъчност и много други.

Хоби: “Няма по-евтино развлечение и по-продължително 
удоволствие от четенето.” Монтен

Постижения: Участвала съм в Студентски научен форум 
през 2015 и 2016 г. със статии „По-силни от дислексията“ и 
„Заеквам! Ще ми помогнете ли?“ През тази година работих и 
на няколко страхотни места, където придобих много опит.

Вълнения: През тази учебна година изкарах преддипломната 
си практика в 6-то помощно училище, където се запознах 
със 70 деца с различни увреждания и станах част от игрите, 
напредъка и емоциите им. Беше незабравимо преживяване, 
изпълнено с много опит и нови уроци. На държавния 
практико-приложен изпит имам 6.

Мечти и цели: През следващата година искам да запиша 
успешно магистърска степен в специалност Логопедия в 
СУ „Свети Климент Охридски“, да започна да работя като 
логопед, а след това искам да запиша и специалностите 
„Детска психология“ и „Психология на аномалното развитие“, 
както и да отворя свой логопедичен център.

Вие сте причината ние да осъществяваме 

мечтите си. Благодаря Ви, че дарявате 

надежда!
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Станимир Венков
ПУ “Паисий Хилендарски” 
Софтуерни технологии и 
дизайн  
2 курс

Интереси: Програмиране с PHP 

Хоби: През лятото карам колело, играя баскетбол и волейбол, макар и 
вече рядко. През зимата се занимавах няколко месеца с бокс, също карах 
сноуборд, макар и доста зле. Интересувам се и от бодибилдинг.

Мечти и цели: Целта ми е да завърша успешно образованието си и да се 
развия успешно в професионален план, а и в личен план.

Благодарен съм за това, което правите. Желая 

Ви да продължавате в същия дух с положителни 

емоции. 

Станимира Петкова
СУ “Св. Климент Охридски” 
Социология 
4 курс

Интереси: Маркетингови изледвания; SPSS

Хоби: Обичам през свободното си време да свиря на флейта.

Мечти и цели: Моят план, който все още подлежи на размисли и обсъждане, 
е след завършването на бакалавърската ми степен естествено да продължа 
пътя си на развитие като запиша магистратура в областта на маркетинга. В 
момента работя в маркетингова агенция и моето желание е да продължа да 
се развивам в тази област.

Благодаря Ви много за подкрепата през изминалите години и 
за възможността да се реализирам. Без Вашата финансова и 
морална подкрепа нямаше да стигна до тук. Продължавайте 
все така да мотивирате младите хора да се развиват. 
Благодаря Ви от сърце!
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Стефани Иванова 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Стопански факултет 
Финанси и икономика с 
английски език 
1 курс

Интереси: Математика

Хоби: В свободното си време чета статии и книги на икономическа 
тематика. По този начин получавам по-добра представа за света и 
развивам начина си на мислене. Също така обичам да прекарвам време 
сред природата.

Постижения: Участие в Националната студентска олимпиада по математика

Мечти и цели: Целта ми за следващата година е да получа стаж в САЩ. Това 
ще е в полза за развитието в избраната от мен сфера за реализация, както и 
за придобиването на полезен опит и преживявания.

Драги дарители, 

Вие помагате за нашето развитие и израстване като личности, 

дарявате ни сила да се справяме с предизвикателствата на живота.

Благодаря за вашата щедрост, солидарност и добрина! 

Стефанка Граматикова
Медицински университет - 
София 
Фармация 
2 курс 

Интереси: Органична химия

Хоби: Обичам да пиша, била съм лауреат на няколко литературни конкурса. 
Обичам да се разхождам с приятели.

Постижения: Участвах в университетската олимпиада по органична химия,  
в два кръга. Бяхме подбрани 10-те най-добре представяли се студенти на 
коловиумите от общо 160 човека.

Мечти и цели: Мечтая да не изгубвам вяра в себе си и смело да вървя по 
пътя си. Да побеждавам, но не всяка цена, да имам верни истински приятели, 
семейство и добра кариера.

Всяка година това, което правите, дава сили на 

стотици млади хора да продължат добре. Човекът 

е човек, когато помага на други да се преъврнат в 

човеци. Благодаря Ви от сърце!
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Стилияна Узунова 
Технически университет – 
Пловдив  
Индустриален мениджмънт, 
бакалавър

Мениджмънт на автомобилния 
транспорт - магистърска 
програма - 1 курс

Интереси: Най-интересна за мен е дисциплината „Управление на проекти“, 
тъй като чрез нея придобих знания и умения за разработване, изпълнение 
и управление на проекти, насочени към решаване на важни фирмени 
проблеми.

Хоби: Обичам разходките сред природата; да посещавам на 
забележителности; да играя тенис на маса.

Постижения: На дипломирането на випуск 2012 бях наградена със сребърен 
медал за отличните си постижения в учебния процес. 

През април за трета поредна година участвах в „Научна сесия по 
мениджмънт и икономика“, на която се представих отлично с доклад на 
тема: „Логистичният аутсорсинг – стратегия за ефективно управление на 
бизнеса“.

Вълнения: Цели и мечти: Целта ми за предстоящата година е да защитя 
магистърската си степен с отличен успех. Мечтата ми за следващите 10 
години е да се реализирам в голяма международна организация като 
професионалист по специалността си.

Скъпи дарители, постигнах успех, който е и Ваш 
успех, общ успех – осъществен с моя труд и отговорност и с Вашето милосърдие и подкрепа! Благодаря!
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Теодор Тройчев
Русенски университет  
“Ангел Кънчев” 
Електроника 
3 курс

Интереси: Микропроцесорна схемотехника, Медицинска електроника, 
Електронни устройства за контрол и управление.

Хоби: Обичам да се разхождам сред природата с приятели. Обичам да 
играя тенис на маса, да карам колело, да плувам и много други.

Постижения: На 10.05.2017 г. имахме вечер на специалностите на факултет 
„Електротехника, електроника и автоматика” и бях награден с грамота и 
плакет „за активно  участие в академичния живот и показан отличен успех 
през 2016-2017”.

Цели и мечти: Да завърша бакалавър, след това и една магистратура, а за 
после ще му мисля.

Искам да изкажа голяма благодарност на всички дарители и 

целия екип на фондацията за подкрепа през всички тези години. За 

това, че повярвахте в мечтите ни. Да сте живи и здрави, и успехи. 

Благодаря ви, мили хора.

Теодора Илиева 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Арабистика
4 курс

Интереси: Всички дисциплини, свързани с арабски език, както и литература, 
история, философия, класическа арабска метрика и калиграфия.

Хоби: Обичам да чета художествена литература, да слушам музика, да 
рисувам.

Мечти и цели: През следващата една година си пожелавам да мога да 
започна работа в сферата на арабистиката и да мога да приложа на 
практика това, за което толкова време учих и се трудих неуморно.

Поглеждам назад към последните три години, в които бях стипендиантка по 
програмата, и знам, че нямаше как да се справя без Вашата подкрепа. Затова 
искрено и от сърце искам да кажа едно огромно “Благодаря” на всички дарители 
и на фондация BCause за това, че през тези години подкрепяхте мен и всички 
останали мои колеги от други специалности и университети. Благодаря, 
че мислите за тези от нас, които имат потенциала, но не и средствата 
да осъществят целите и мечтите си. Пожелавам на Вас и на фондацията 
още дълги години да продължавате да се занимавате с това благородно дело 
и искрено се надявам един ден аз също да мога да помагам така, както вие 
помагахте на мен и още толкова много мои колеги. Благодаря!!!
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Татяна Цвяткова
ВТУ “Св св. Кирил и Методий” 
Археология - 5 курс и 
Управление на образованието - 1 курс

Интереси: Класическа гръцка археология, Класическа римска археология, 
Панелински светилища, почитани култове, устройство и паметници, 
Тракийска археология, Археология на Западно-Черноморския бряг. 

Хоби: Обичам да чета книги, да пиша поезия /в гимназията публикувах 
есета и стихотворения в местния вестник „Сто вести“/, интересувам се и от 
фотография /имам две изложби със съдействието на Център MediaPractici и 
PR към университета/, както и от астрономия, ходя когато имам възможност 
в НАОП-Габрово /в гимназията изкарах 4-годишен курс на обучение там 
и имам публикация от спечелен конкурс във вестник Телескоп, който е 
специализирано научно издание за астрономия/. Мечтая някога в бъдещето 
да издам стиховете си, с които да докосна много хора.

Постижения: Участие в XI международна научна конференция  „Народните 
занаяти – минало, настояще, бъдеще”, организирана от ЕМО „Етър” - 2016 с 
тема на научното съобщение „Традиционни български шевици”, включен 
за печат в том XII на конферентните материали, както и конференция 
“Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието 
на културния туризъм”, организирана от РИМ—Габрово, съвместно с ВТУ. 

Предстои ми участие в XII международна научна конференция  „Народните 
занаяти – минало, настояще, бъдеще”, организирана от ЕМО „Етър” - 2017

Мечти и цели: Вече съм квалифициран учител. Мечтата ми е в бъдеще 
да се занимавам с наука /археология/, при възможност да провеждам 
археологически разкопки и да предам знанията си като археолог, като 
преподавател в университет или в училище – обичам работата с децата, 
те ме мотивират и зареждат, а и това е добра възможност от малки да им 
вдъхна любов към историята и да ги запозная с културно-историческите 
ценности, водейки ги на разкопки. Надявам се, ако имам възможността 
да стана директор на някое училище или пък заема някакъв пост в 
Инспектората по образованието, да допринеса за положителната промяна 
в българското образование. Мечтая да имам принос в българската наука и 
да разкривам тайните на миналото, за да разберем от къде идваме и накъде 
отиваме.

Изказвам искрени 
благодарности на 
дарителите на 
„Готови за успех“, 
благодарение на 
които записах двете 
си магистратури 
– Археология и 
Управление на 
образованието, за да 
имам алтернатива 
и шанс за сигурна 
стабилна работа, 
следвайки и мечтите 
си да провеждам 
собствени 
археологически 
разкопки. 



69

Випуск 2017

Титяна Неделчева
ВТУ “Св св. Кирил и Методий” 
Психология
2 курс

Интереси: Социална психология и Педагогическа психология

Хоби: Обичам да чета психологическа литература, също така много обичам 
музиката – така се разтоварвам.

Мечти и цели: Решила съм всяка година да се записвам на курсове, свързани 
с моята специалност, защото там се виждат как нещата стоят на практика 
– не само на теория, както е в университета. Също така искам да запиша и 
магистърска програма. Още се колебая между няколко специалности.

Благодарение на Вас ние сбъдваме нашите мечти и цели в живота. Ако имаше повече хора като Вас, светът би бил много по-добро място за живеене! Благодаря Ви!

Христа Мазълова
СУ „Св. Климент Охридски“
Медицина 
3 курс 

Интереси: Вътрешни болести

Хоби: Обичам да тренирам тенис на корт, плуване, както и да готвя и да се 
грижа за малките си племенници.

Вълнения: Като студент в трети курс медицина тази година имах шанса да 
преглеждам пациенти с уникални медицински диагнози и да се докосна 
до тяхната лична история и съдба. С моите колеги неведнъж станахме 
свидетели на вдъхновяващата работа на лекарите, които ни обучават.

Цели и мечти: Поставям си за цел да развивам все повече практическите си 
умения и да обогатя теоретичните си знания. След десет години се виждам 
като успешен лекар, с вече придобита специалност или две.

„Това, което правим за себе си, умира с нас. Това, което правим за 

другите и за света, остава във времето и е безсмъртно“. – Алберт 

Пайн
Благодаря Ви, че ни показвате, че доброто съществува и вярвате 

в нас и нашето бъдеще! Каузата Ви да помагате няма да бъде 

забравена, а защо не и в бъдеще да бъде продължена от нас самите? 
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Цветелин Илиев 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Химия 
4 курс

Интереси: Органична химия

Хоби: Обичам да пътувам, да чета книги, да купонясвам, изобщо хобита като 
на всеки студент.

Постижения: Участвах като презентатор в XVI Национална конференция по 
химия за студенти и докторанти 17-19 май 2017 г. и изнесох доклад на тема 
„Синтез и изследване на инхибиращата активност на нови потенциални 
инхибитори на Аминопептидаза А“

Вълнения: Бях част от кампанията #НеПипайМоятаГимназия, която се 
организира от настоящи ученици и бивши възпитаници на НПМГ с цел 
запазване на националния й статут и допълнителен изпит за влизане в 
гимназията. Срещахме се с тогавашния зам.-министър на образованието 
Диян Стаматов на проведената през декември Втора олимпийска 
конференция по природни науки и иновации за да адресираме проблема 
към него и да се опитаме да намерим решение. Кампанията постоянно се 
разраства и се намират все повече съмишленици относно каузата, но уви 
решения не са намерени по всички въпроси все още. 

Цели и мечти: За следващата година се надявам да вляза в желаната 
магистърска специалност в СУ, а за след 10 години мога само да си пожелая 
да съм създал семейство и все по-големи успехи в сферата на науката. Само 
напред и нагоре!

Продължавайте все така да дарявате доброта и надежда на нуждаещите се, защото Вие сте вдъхновението на всички нас да продължаваме напред и да последваме примера Ви един ден!
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Цветомила Здравкова
УНСС 
Стопанска  логистика  
3 курс

Интереси: Основи и управление на транспорта, Международен транспорт

Хоби: Моето хоби е четенето на книги, а благодарение на „Готови за успех“ 
са народните танци, които започнах през януари благодарение на вашия 
новогодишен подарък. 

Постижения: Най-голямото ми постижение през изминалата учебна година 
е, че постигнах самостоятелност, на която се надявах и намалих грижите 
на семейството си. Започнах стаж, след които ми предложиха работа на 
половин работен ден. Сега уча и работя по специалността си, без това да е 
за сметка на следването ми. 

Мечти и цели: Целта ми е да завърша с отличен успех. След 10 години 
се надявам да съм логистик на собсвения си бизнес, надявам се да съм 
открила най-любимото си нещо и да работя за него.

Скъпи дарители, много Ви благодаря за всичко, което правите 
за нас. Вие не просто ни дарявате финансова помощ, което 
никак не е малко - Вие ни карате да се чувстваме ценени, 
полезни и горди с това, което сме. Вие ни вдъхновявате и ни 
карате да вярваме в себе си. Бъдете живи и здрави, не спирайте 
да помогате, когато можете. Надявам се някой ден да имаме 
шанса да последваме Вашия пример.

Христинка Милева 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Право
4 курс

Интереси: Наказателно право, семейно и наследствено право. 

Хоби: Предвид забързаното ми ежедневие поради съчетаване 
на работа и ходене на университет, честно да си призная не ми 
остава толкова свободно време, за да се насладя на всички неща, 
които бих искала да правя. Но разбира се през почивните дни 
разходките са задължително в плана ми, както и ходенето на 
кино. 

Мечти и цели: Настоящата ми цел е да завърша успешно тази 
година, защото изпитите стават все по- сложни. Занапред си 
пожелавам да мога да приложа теоретичните познания, които 
придобивам в университета, в сферите, в които желая да се 
развивам. Но, разбира се, най-важното за мен е цялото ми 
семейство да бъде около мен и да ме подкрепя както винаги 
досега. Вярвам, че с труд и амбиция, всички пътищата пред нас 
ще бъдат отворени. 

Пожелавам много здраве, много вдъхновяващи моменти и поле за развитие на всичките Ви идеи, 
защото съм сигурна, че са много. Бъдете все така себераздаващи се за другите, защото всичко, 
което сте направили и продължавате да правите “нивга няма да бъде забравено”. 
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Шеип Панев
Медицински университет – 
София,  
Медицина 
5 курс

Стипендиант на програма “Готови за успех” 4 поредни години. 

Интереси: Вътрешна медицина, Имунология 

Хоби: Природата в България е уникална и обичам да прекарвам свободното 
си време в планината. През лятото правя туристически преходи, а зимата 
карам ски. В последно време се запалих по колоезденето и водни спортове 
(рафтинг). Обичам да се занимавам още с овощарство, фотография и други. 

Мечти и цели: Успешно завършване на обучението ми в МУ-София с 
последваща специализация. След това бих искал да натрупам опит не само 
в България, но и в чужбина. Мечтата ми е да мога да съчетая в себе си опита 
и уменията на клиницист, както и знанията и нюха на изследовател. 

Благодаря Ви, че допринасяте за нашето развитие и за вярата в нас. Вие ни карате да вярваме, че доброто съществува, а това ще доведе до една верижна реакция, в която ние ще помагаме на други хора.

Юлия Несторова
Медицински университет – 
Пловдив  
Дентална медицина  
2 курс

Интереси: Протетична стоматология

Хоби: Обичам да спортувам

Постижения: Конкурс за превод на литературен текст от френски на 
български език. 

Мечти и цели: Да се превърна в уважаван дентален лекар.

„Признателността отключва пълнотата на живота. 

Превръща онова, което имаме, в достатъчно, дори в изобилие. 

Превръща отрицанието в приемане, хаосът в ред, объркването 

в яснота. Може да превърне храненето в пиршество, къщата в 

дом, непознатия в приятел.“



73

Випуск 2017

Яна Кичанова 
Медицински университет – 
Варна 
Дентална медицина  
5 курс

Янка Колева
УНСС
Международни икономически 
отношения 
4 курс



Стипендиантска програма “Готови за успех”

74

Специални стипендии, 
осигурени от 
Фондация „СИРАК”
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Емили Трифонова 
ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий” 
Философия -1 курс

Стипендия „Д-р Желю Желев“

Интереси: Философия на правото и Логика

Хоби: Да чета романи. Да излизам с приятели. Да приготвям сладкиши. Да 
посещавам центрове с деца в риск и да им помагам с каквото мога и др.

Мечти и цели: Да завърша своето обучение успешно. Да работя по 
професията, която съм избрала, а след време и да си отворя сладкарница.

Към дарителите: 

Израснала съм по домовете и съм благодарна на бог, 
че ми прати толкова хора, които се грижеха за мен 
и не  ме оставиха сама, помагаха ми, учеха ме да се 
справям, да бъда подготвена за живота. Но аз все още 
се уча, защото след като напуснах институцията, 
в която бях, наистина останах сама.  Загубих и 
родителите си и сега се опитавам да се справям. Всяка 
подкрепа е добре дошла. Затова искам от сърце да ви 
благодаря за тази стипендия, която получавах през 
2016/2017 година и не само от мое име, а и от името 
на всички, на които сте помогнали. Продължавате да 
помагате. Светът има нужда от  добри хора като вас, 
продължавайте да правите света по-добър .
 
Благодаря!



Стипендиантска програма “Готови за успех”

76

Стипендии „Анета Атанасова“
Ученици

Ива Станева
СУ ’’Св. св. Кирил и Методий’’  
Карнобат 
11  клас

Интереси: Литература и история

Хоби: Обичам да спортувам и да чета книги.

Постижения: През учебната 2016-2017 година участвах в олимпиади 
по БЕЛ и история и цивилизация и получих много добър резултат на 
общински кръг.

Вълнения: През тази учебна година представих пред публика 
презентацията, която бях направила, относно конкурса ‘‘България в 
картини и слово‘‘. За мен беше много вълнуващо и приятно преживяване. 
Изпитах удовлетворение от факта, че трудът ми беше оценен.

Мечти и цели: Желая да продължа образованието си. Искам да се 
развивам в областта на хуманитарните науки. Вярвам, че трябва да се 
развивам и усъвършенствам в живота, за да се изградя като личност с 
перспектива за бъдещето си.

Искрено желая на дарителите на ‘‘Готови за успех‘‘ здраве, безброй усмивки, творчески заряд и много позитивни моменти. Поднасям благодарността си за стимула да помагат на деца, които желаят да се развиват и да постигнат успех.
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Мария Хаджипеткова 
Национална гимназия за 
древни езици и култури - 
София 
12 клас

Интереси: Български език и литература

Хоби: Писане на поезия, изобразително изкуство и задълбочаване в 
литературния жанр фентъзи.

Постижения: Неотдавна бе спечелена еднократна основна стипендия 
след участие в конкурса “1000 стипендии” на фондация “Комунитас” с 
литература.

Вълнения: В най-голяма степен останах възхитена от личните си 
наблюдения спрямо прогреса, както в академичен, така и в личностен 
план, на който е способен всеки. Нерядко е казвано, че човек изначално 
и традиционно носи успеха в себе си, а от решаващо значение се оказва 
мигът, когато е вече действително готов за него и отвън, в истинския живот 
и сегашния момент. Тогава настъпва щастието и върховете биват покорени 
по неимоверно запомнящ се начин.

Мечти и цели: За следващата година, както и за след десет и повече години, 
единственият ми ясно фиксиран и непроменим стремеж се състои в 
избягване на всекидневната рутина и постигане на по-динамичен жизнен 
ход.

Бих желала на първо място да изразя безкрайната си признателност, отправяна 
както от самата мен, така и безспорно от всеки друг стипендиант на тази 
прекрасна фондация, към нашите благородни дарители. Именно тяхната помощ е в 
действителност онази движеща сила, онзи привидно недоловим тласък, посредством 
който ние всички, децата на фондацията, вървим напред, по пътя към успеха и 
светлината, изживявайки своето собствено преследване на щастието. Най-важното 
обаче е, че дори самото знание, че има хора, способни на подобна неподлежаща на 
дефиниция човечност, има потенциала да дари всекиго с най-значимото – надежда, че 
приказният щастлив край и най-хубавото, най-радостната и безметежна част от 
жизнения път тепърва предстоят.
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Георги Георгиев  
ПК ”Икоминтелект” -  
Стара Загора
Компютърни мрежи -  
1 курс

Деян Василев  
Мед. колеж “Йорданка 
Филаретова” 
Зъботехника - 3 курс

Стипендии„Нашето бъдеще“
Студенти
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Гергана Прешелкова
НАТФИЗ ”Кр.Сарафов” 
Анимация - 1 курс

Интереси: Анимация, Монтаж, Фотография

Хоби: Фотография. Обичам да се разхождам в планината и да посещавам 
театрални представления.

Мечти и цели: Моята цел е да сбъдна детската си мечта, а именно да се 
занимавам с кино. Искам някой ден да разказвам истории с помощта на 
анимацията.

Бъдете все така добри. Имате 

огромни сърца и с делата си 

доказвате, че добри хора все 

още има. Вие сбъдвате мечти! 

Благодаря Ви!

Стелиана Станева
УНСС  
Право  
2 курс

Интереси: Административно право

Хоби: Да участвам в мероприятия свързани с благотворителни и 
културни цели и да излизам с приятели.

Мечти и цели: Да работя това, което обичам, а именно нещо 
свързано със специалността, в която се обучавам – Право.

Към дарителите: Никога да не спират да 

вярват в младите, които са бъдещото.
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Диян Цветанов Държавна 
финансово - стопанска 
гимназия 
Плевен

Интереси: История, математика

Хоби: Разхождане сред природата, 
четене на книги

Мечти и цели: Да завърша с отличие 
средното и висшето си образование.

Стипендии„Нашето бъдеще“
Ученици

Вие сте едни прекрасни хора с големи сърца! Хора като 

вас правят света ни едно по-добро място за живеене.

Благодаря Ви искрено за помощта и за това, че Ви има!
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Георги Иванов   
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
Карнобат

Иван Тодоров 
Професионална гимназия по 
механоелектротехника 
Кнежа 
12 клас

Карлос Де Вила 
Дерменджиев 
1-ва АЕГ - София 
10 клас

Интереси: Български език и 
литература и английски език

Хоби: Да посещавам нови места, 
да разглеждам непознати за мен 
градове или страни. Обичам 
футбола, много. Също така си 
падам по видео игрите и често 
прекарвам време на компютъра, 
играейки с приятели.

Мечти и цели: Да завърша 
университет, да си намеря работа, 
която ми харесва, и да пътувам.

Към дарителите: Пожелавам им щастието, което те предоставят на нас. Да са живи и здрави и да продължават в същия дух, защото когато правиш добро, то се връща при теб.
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Благодарим Ви!


