
Стипендиантска програма “Готови за успех” 

ГОДИШНИК
Випуск 2015

В партньорство с  
Фондация “Сирак”



Стипендиантската програма “Готови за успех” е програма на 
Фондация “Помощ за благотворителността в България”  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. 

За 9 години заедно сме осигурили 908 годишни стипендии на 
обща стойност 1 286 240 лв.

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

www.bcaf.bg
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248 
340 

лева
обща стойност 
на стипендиите

210 
кандидати

учебна година 

2014/2015

128 
стипендианти

31 
пълни отличници

9- та
година

През 2014 
ФПББ стана носител на 

отличието “Бяла лястовица” 
за програмата 

“Готови за успех”. 

41% 
вече са били наши 

стипедианти



Стипендиантска програма “Готови за успех”

4

Ученици - стипендианти
на програма „Готови за успех“ 
2014/2015
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Анифе Кунгьова 
СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 
Якоруда 

Виктория Георгиева 
СОУ “Панайот Волов” 
Бяла

Габриела Тенева 
СОУ “Неофит Рилски” 
Харманли

Среден успех: 5.93

Интереси: Биология

Хоби: Да бъда сред природата

Мечти: Да кандитствам в МУ 
Пловдив и да се реализирам в 
професията.

Към дарителите: 
Благодаря Ви от сърце, че 
Ви има и че помагате на 
нуждаещи се деца като 
нас. Искам да Ви пожелая 
да сте живи и здрави и да 
бъдете винаги с такива 
големи сърца , а ние Ви 
обещаваме да взимаме 
пример от вас.  
Влагодаря Ви от все сърце 
още веднъж.

Среден успех: 6.00

Интереси: Биология

Хоби: Народни танци

Мечти: Мечтата ми е да уча 
медицина.

Към дарителите:  Да бъдат все така всеотдайни с благотворителността си, за да може да помогнат на повече младежи да сбъдват своите мечти и цели.

Среден успех: 6.00

Интереси: Биология

Хоби: Спорт. Клуб по 
български език и литература.

Мечти: Да продължа с 
образованието си, след което 
да започна престижна работа, 
за да мога да се справям по-
лесно с трудностите в живота.

Към дарителите: 
Искрено благодаря за 
отпуснатите средства през 
тази година. Продължавайте 
да помагате, защото 
образованието е нещо много 
важно, но не всяко семейство 
има възможността да го 
позволи на децата си. 
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Даяна Гръкова
СОУ “Св.св.Кирил и Методий” 
Якоруда

Среден успех: 6.00

Интереси: История

Хоби: Обичам да ходя на 
разходки сред природата. 
Интересувам се от историческа 
литература като “Записките” на 
Захари Стоянов.

Мечти: Да уча „История” в 
Благоевградския университет.  
По-нататък - да завърша 
висшето си образование, 
а после и семейство и  
реализация.

Към дарителите: Изключително съм благодарна 
за това, че отделят време и средства за другите.  Те отварят нов прозорец към 

нашето бъдеще.  

Екатерина - Виктория 
Миронова
Национална търговско-банкова 
гимназия 
София

Среден успех: 5.89

Интереси: Банково дело, 
английски и немски език.

Хоби: Обичам да чета история и 
фентъзи.

Мечти: В следствие спечелените 
от мен конкурси в СА“Д.А.Ценов“ 
съм приета в МИО. Ще се опитам 
да се включа в програмите 
“Еразъм” - за обучение, за 
обмен и за стаж в държавните 
институции. А след магистратура 
в Дания в областта на 
международната сигурност се 
надявам да продължа да работя 
в международните институции за 
интересите на България.

Постижения:  Спечелих първо място в национален конкурс на СА 
“Д.А.Ценов“ за есе, както и трето място в коорпоративни финанси. На 
ежегодния панаир на УТФ на НТБГ спечелих със съучениците си приза 
„Банка на годината – 2015“/ УТБ “Глобал Инвест Банк“.

През ноември в гр. Есен, Германия, бях част от УТФ “Делизия“, 
представяща Р. България на 50 – ти „Юбилеен панаир – среща на 
световната мрежа на УТФ – PEN INTERNACIONAL. Участвах във 
Второ национално състезание по счетоводство и финанси на УНСС, 
участвах и в състезанието на ЧЕЗ – България, както и в конкурси на 
икономическа тематика  организирани от Икономически университет 
- Варна, СА“Д. А. Ценов“ - Свищов, Регионална библиотека - Русе и др. 

През март 2015 г. чрез „Джуниър Ачивмънт – България” взех участие 
в инициативата „Мениджър за един ден“ като министър на труда и 
социалната политика и зам. - министър председател по социалната и 
демографска политики на Р. България.

Незабравимо: Връчването на приза “Бялата лястовица“ на екипа на 
ФПББ за програмата „Готови за успех“. Бях впечатлена от отношението 
на дарителите и организаторите на събитието. 

Към дарителите:  
Вие сте част от моите постижения и сбъдване на 

съкровенните ми мечти. Благодаря Ви!
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Ивелина Узунова 
ЕГ “Д-р Ив. Богоров“ 
с английски и немски език 
Димитровград

Илин Табанлиев 
ПГ “Ген. Владимир Заимов”, 
специалност „Системно 
програмиране”  
Сопот

Среден успех: 6.00

Интереси: Системно програмиране и 
компютърен графичен дизайн.

Хоби: Да се упражнявам по 
програмиране и дизайн, да чета, да 
свиря на китара, да гледам филми.

Постижения: Класирах се на 1-во 
място на общинско ниво в „Цветна 
олимпиада” по английски език.

Мечти: Да бъда приет успешно в 
университет и да се реализирам 
успешно като добър програмист.

Към дарителите:

Благодаря ви! 
Продължавайте все така 
да помагате на хора, които 
имат желание за развитие, 
но нямат възможности.

Среден успех: 6.00

Интереси: Английски и немски език

Хоби: Тренирам източното бойно 
изкуство Муай-тай;  играя народни 
танци в ансамбъл в гимназията ми.

Постижения: Олимпиада по български 
език - трето място на областния кръг.

По предмета „Гражданско образование“ 
изготвих проект, който действително 
ще се реализира в моята гимназия.

Мечти: Мечтая да ме приемат в СУ да 
уча китаистика и да посетя Китай.

Скъпи дарители,  Вие ми дадохте смелост да мечтая! Без Вашата помощ хоризонтът пред мен щеше да е тесен и сив. Благодаря Ви!
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Костадин Костадинов 
СОУ “Петко Рачев Славейков” 
Кричим

Среден успех: 6.00

Интереси: Химия и опазване  
на околната среда

Хоби: Активно спортуване

Постижения: През 
годината станах лауреат на 
Националната олимпиада по 
испански език.

Мечти: Единственото важно 
нещо, което ми предстои, е 
продължаването на учението 
ми. За друго не съм мислил, но 
смятам, че планове ще бъдат 
създадени.

Към дарителите:  
Нека продължават да помагат 
на хората като нас. Само този, 
който е имал същата съдба , 
знае и разбира чувствата ни.

Мирела Аргилашка 
35 СОУ “Добри Войников” 
София

Среден успех: 5.91

Интереси: Химия 

Хоби: От 12 години танцувам 
народни танци

Постижения: Успешно защитих 
сертификат по Френски 
език DELF B2 във Френския 
културен център.

Мечти: Надявам се следващите 
5 години в университета 
да бъдат интересни, да 
науча нови неща, да имам 
възможност да принадлежа 
към общност от международни 
студенти, което ще ми даде 
много възможности за бъдеща 
реализация.

Към дарителите:  
Продължавайте да мотивирате 
младите хора в България, които 
някой ден ще постигнат велики 
неща.

Нели Начева 
Търговска гимназия “В. Априлов” 
Червен бряг

Среден успех: 6.00

Интереси: Български език 
и литература и Бизнес 
информатика

Хоби: Да спортувам и да чета 
книги

Постижения: I-ва награда в 
Националното състезание по 
Публични финанси 

Мечти: Мечтата ми е да 
продължа образованието си. 
След това да продължа с второ 
висше, да си намеря работа 
по специалността и да имам 
късмет за напред.

Искам да отправя моите 

сърдечни благодарности към 

екипа на ФПББ и затова, че ме 

направихте част от Вас.  

Благодаря Ви!
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Среден успех: 6.00

Интереси: Литература, История на културата

Хоби: Водя активен начин на живот и се храня здравословно; обичам 
да карам колело, тренирам лека атлетика. Извън училището помагам в 
звукозаписно студио – нещо, с което бих се занимавала с удоволствие и 
за в бъдеще. Занимавам се още с журналистика в сферата на рок и метъл 
музиката, пиша новини, ревюта, интервюта и др. „Хендмейд“ изкуството 
също е сред любимите ми занимания. Обожавам да чета книги, да слушам 
музика, да ходя по концерти и да пътувам – все такива работи. :)

Постижения: През годините участвам в множество конкурси, състезания и 
олимпиади в областта на езиците, най-вече български език и литература. 
Участвам в поетични и преводачески конкурси, на състезания и маратони 
по лека атлетика. През 2014/2015 учебна година мога да се похваля с още 
конкурси, по-специално, челно място на състезанието по български и език 
и литература „Боян Пенев“, областни кръгове по история и английски език 
и национален кръг на олимпиадата по български език и литература. 

Мечти: Иска ми се да изуча поне още няколко езика. Да ме приемат в 
университет, след което възнамерявам да уча магистратура в чужбина. 
Пътешествията са ми слабост, така че смятам да пътувам.

Бих искала това, с което ще се занимавам, да ми носи радост и 
удовлетворение, тъй като смятам, че пълноценният живот съчетава 
любовта, семейството, децата, кариерата и пътешествията, за да се получи 
една истински носеща наслада хомогенна смес.

Рада Бонева 
НГДЕК “Св. Константин Кирил 
Философ” 
София

Към дарителите: 
Благодарим Ви, скъпи 
дарители, за това, 
че сте помислили за 
нас! Не е наш изборът, 
че сме попаднали в 
тази категория, но 
когато срещу нас има 
някой, който е готов 
да подаде ръка и да ни 
потупа по рамото за 
положените усилия и 
добрите резултати, 
разбираме, че все пак си 
заслужава и такива хора 
съществуват. :)
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Среден успех: 5.74

Интереси: Философия

Хоби: Обичам да чета любовни 
романи.

Постижения: Сертификат 
за работа във виртуално 
предприятие.

Мечти: Да завърша “Психология”  
във Великотърновския 
университет. След това да  
намеря реализация по 
професията. 

Титяна Неделчева 
Професионална гимназия по 
туризъм “Д-р Васил Берон” 
сп. “Търговски представител” 
Велико Търново

Към дарителите: 
Благодарение на Вас хората реализират 
мечтите си! Продължавайте да помагате!  
Един ден всичко ще Ви се върне!

Стефанка  Граматикова 
Първа английска гимназия 
София

Среден успех: 6.00

Интереси: Химия, биология 

Хоби: Писане , литература, срещи 
с приятели.

Постижения: Национален 
конкурс по химия на ХТМУ 2014 
– 3 място.

Градско състезание по химия – 
2015 - отличен 6,00

Национален конкурс за раказ 
‘’ Децата на България разказват 
истории от бялата дъска’’ – 
Сред най-добрите отличени, 
средствата отиват за деца в 
неравностойно положение.

Незабравимо: Най- запомняащото 
ми участие тази година  беше 
като водещ на Коледния 
благотворителен концерт на 
гимназията, на който събрахме 
4600 лв. за благотворителната 
инициатива ‘’Бъгларската Коледа’’.

Мечти: Да стана добър и съвестен 
лекар, да не забравям откъде съм 
тръгнала и да се отнасям с всички 
пациенти с нужното внимание.

Към дарителите: 
Да знаят, че това 
което правят, е най-
прекрасният израз на 
човешката добрина, 
на нещо, направено 
наистина от сърце, а 
искрената добрина се 
връща многократно 
под формата на лично 
благополучие и здраве!
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Ширин Панева 
СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 
с. Абланица

Среден успех: 6.00

Интереси: Биология

Хоби: Обичам да чета романи 
и да се занимавам с танци, 
да изучавам природатата и 
богатствата на България.

Постижения: Участие в проект 
„Коменски” и различни 
училищни мероприятия за 
90-та годишнина на училището. 
Визитата по проект „Коменски” 
на деца от 9 страни ми даде 
възможност да опозная 
различни култури и традиции.

Мечти: Да следвам в 
Медицински университет – 
София, специалност “Фармация”.

Към дарителите: 
Дарете живот на нашите 
мечти и сила в нашите сърца, 
за да следваме с гордо вдигната 
глава нашата съдба.



Стипендиантска програма “Готови за успех”

12

Студенти - стипендианти
на програма „Готови за успех“ 
2014/2015

Към дарителите: 
Много съм благодарна на 
дарителите на „Готови 
за успех”. Благодарна 
съм и на фондацията, 
че кандидатурата ми 
беше одобрена. Нека 
дарителите и целият 
екип на фондацията да се 
чувстват горди, защото 
тази стипендия не е само 
материален стимул за 
ученици и студенти, а 
повод за нова мотивация, 
за полагане на труд в 
учебната и извън-учебната 
дейност.

Айше

Към дарителите: Благодаря Ви за помощта! 
Наистина сте ни нужни. Помислете за 
по-пряк контакт с нас. Мотивирайте 
спорта и труда - те възпитават най-
добре. Извънкласните занимания в детско 
– юношески ансамбли за народни песни и 
танци са също добра идея за възпитание 
и развитие. Апелирам към това да дадете 
шанс на всички, но да концентрирате усилия 
към по-амбициозните деца. Обърнете им 
внимание още от малки, защото в подобни 
институции лесно се тръгва по лош път. 
Съветвайте се с успелите деца. 
Благодаря Ви!

Василий
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Айше Алендар 
МУ - Пловдив 
Медицина - 4 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Кардиология

Хоби: Четене на книги.

Постижения: През 2-рия семестър бях класирана за Проект „Студентски 
стипендии’’.  Класирана съм и за стипендия за отличен успех  в МУ 
”Пловдив”.

Вълнения: В упражненията по неврохирургия присъствах на няколко 
операции за отстраняване на тумори в главния мозък, беше много 
вълнуващо.

Мечти: Целта ми е да завърша МУ ”Пловдив”, след това да специализирам 
кардиология или анестезиология и да развивам уменията си в тази област.

Александра Спиридонова
УНСС, Икономика с чуждоезиково обучение  
с английски език – 2 курс 

Среден успех: 5.67 

Интереси: Финанси, статистика, счетоводство

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

Мечти: Да имам мотивацията, времето и възможностите да осъществя 
целите и мечтите си. Самите те се променят от време на време. Засега 
се надявам да пътувам повече, да се запознавам с нови и симпатични 
хора, да се реализирам професинално и да бъда удовлетворена от 
постигнатото. Кога и дали ще се случи е относително, но се надявам след 
10 години да имам много сбъднати мечти.

Към дарителите:  
Здравейте, искам да Ви кажа едно огромно „Благодаря“ за 
стипендията, която осигурявате за нас с много труд и желание 
всяка година и за това, че вярвате в нас и продължавате да ни 
подкрепяте. Бъдете живи, здрави, щастливи и все така помагащи!
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Среден успех: 5.56

Интереси: Управление на отпадъците, Екопланиране и стратегически 
ОВОС, Екологична политика

Хоби: Обичам да пътувам и опознавам различните култури, да рисувам и 
пиша кратки разкази. Фотография.

Вълнения: В началото на учебната година беше дипломирането ни за 
бакалавърска степен и беше един от тези моменти, които ще помня до 
края на живота си. Официалното раздване на дипломите и грамотите, 
учителите ни, които ни благодарят за усилията през изминалите четири 
години, и всичките ми щастливи колеги. Благодарение на помощта 
на фондацията и на университета съм една крачка по-близо до 
осъществяването на мечтите си и дори и сега продължавам да създавам 
прекрасни спомени и да научавам нови неща всеки ден. Много благодаря!

Мечти: Надявам се след 10 години да съм успяла да се реализирам 
в сферата на туризма и да притежавам свой собствен туристически 
комплекс. 

Александра Трифонова 
Лесотехнически университет  
Стопанско управление
Магистър

Към дарителите: 
Благодаря Ви много 
за подкрепата през 
изминалите години и 
за възможността да се 
реализирам и да завърша 
обучението си!  
Продължавайте все 
така да носите радост 
и надежда на младите 
хора в нужда и да правите 
светът едно по-добро 
място! Сигурна съм, 
че някой ден цялата 
тази добрина ще Ви се 
върне! Искрено много Ви 
благодаря!  
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Александър Тодоров 
Медицински университет – 
Плевен 
Медицина 

Среден успех: 6.00

Интереси: Психиатрия

Хоби: Обичам да се занимавам с 
общественоотговорни дейности, 
работил съм и продължавам да 
работя в сферата на младежкото 
доброволчество.

Постижения: Воден от олимпийския 
принцип за участието, съм участвал 
в редица форуми и конкурси. С 
гордост заявявам, че през май 2014 
бях награден от Академичното 
ръководство на Медицински 
университет – Плевен с плакет 
„Студент на годината – 2014” за 
постижения в научната и учебната 
дейност. През декември 2014 на 
традиционния конкурс „Студент на 
годината”, организиран от НПСС, 
бях класиран на трето място в 
направление „Здравеопазване”. 
Получих награда „Трайни 
постижения в научната и учебната 
дейност. През годините имам 
участия с различни разработки 
на множество национални и 
международни конференции, 
конгреси и симпозиуми. Към дарителите: Ще цитирам една мисъл: „Щастието принадлежи на 

онези, които вярват в красотата на 
мечтите си!” 
Понякога зад тази вяра стоят добри хора като Вас!

Мечти: Когато бях на 5 години, 
изказах една тогава смела и, може 
би, смешна мечта – да стана лекар. 
Днес съм на няколко месеца от 
реализирането й. Това ме прави 
невероятно доволен и щастлив. 
Днес в мен се зараджа следващата 
голяма мечта – да бъда достоен 
лекар – дано след 50 години 
мога да кажа, че съм я сбъднал. 
Целите ми са простички и толкова 
трудни – да съградя семейство, 
дом, да участвам в промяната 
(положителната и толкова 
необходима) в нашето отечество 
България. 
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Анелия Стаменова 
ШУ „Епископ Константин 
Преславски“  
Системи за сигурност-
„Административна и 
организационна сигурност“ 
Магистърска програма

Среден успех: 6.00

Интереси: В момента съм по програма 
„Еразъм +“ в Полша. Тук уча Мениджмънт 
в Университет Лодз. Харесвам това, което 
уча, защото изучавам дисциплините 
изцяло на английски език. 

Хоби: Обичам да танцувам и тук, в Полша, 
започнах да тренирам „Зумба“. 

Мечти: Искам да продължавам да се 
развивам и уча, искам да си намеря 
платена практика в Германия и да науча 
още един език, защото по този начин ще 
бъда по-добър кадър за нашата държава. 
Няма да спирам да уча нови и нови неща.

Ангел Сапунджиев 
МУ - Пловдив 
Дентална медицина 
5 курс 

Среден успех: 5.75

Хоби: Спортувам, пътувам, 
ходя на театър или опера.

Постижения: Участвах в 
Национален дентален 
конкурс „Усмивка на 
годината” през 2014 и 2015 
година, в постерната сесия 
на 6-тата Интернационална 
лазерна академия 2-4 Април 
2015 година.

Мечти: Следващата година 
искам да натрупам възможно 
най-много и актуални знания 
и умения в моята област и 
успешно да ги реализирам. 
Искам да пътувам.

Към дарителите: 
Благодаря Ви за възможността! За това, 
че ме направихте част от Вашата 
стипендиантска програма. Няма нищо 
по-хубаво от това да имаш възможност 
да бъдеш подкрепян и да се развиваш. 
Страхотно е! Благодаря Ви сърдечно!
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Анна Ангелова 
СУ„Св. Климент Охридски“ 
Европеистика 
1 курс

Среден успех: 5.50

Интереси: Генезис на европейската модерност, Информационно общество, 
Руски език 

Хоби: Музиката е мое хоби и страст, откакто се помня – не изоставям 
ученето, но наред с него обогатявам общата си култура и правя 
ежедневието си цветно с песни, пиано и народни танци – магия, която 
трудно може да остави когото и да било безразличен.

Мечти: Мечтая да откривам нови полета за развитие и задъбочаване 
на знанията си както на родна земя, така и в чужбина, като имам 
възможността да заразя все повече млади хора с този ентусиазъм и 
заедно да направим промяната, за които всички мечтаем. Надявам се в 
професионален план да се развия в сферата на медиите и да работя в 
мултикултурна среда с истински мотивиран и позитивен екип. 

Към дарителите:   
Искам да благодаря за подадената ръка от все по-
многобройните дарители на тази прекрасна кауза и най-
вече за това, че подадената ръка ни води именно по пътя 
на нови знания, карайки ни да повярваме по-силно в себе си и 
възможностите си. Нека продължат да вярват, че така дават 
попътен вятър на младото бъдеще на България!

Среден успех: 5.87

Интереси: Психология 

Хоби: Обожавам да играя MMORPG игри в свободното си време, като засега 
любима ми е AION. Също така гледам много аниме, чета манга или пък 
слушам музика, когато не уча.

Мечти: Да завърша и да успея да си намеря работа.

Божидар Иванов 
СУ„Св. Климент Охридски“ 
Психология 
2 курс

Към дарителите:  

Да продължават да бъдат толкова 

добри и позитивни.
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Валентин Калинов 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Магистърска програма 
“История на философията”

Среден успех: 6.00

Интереси: Психоанализа, Дазайнанализа, Философия на културата. 
Модернизъм и Постмодернизъм: манталитети, езици, изкуства.

Хоби: Да живея.

Постижения: Доклад “Игра на ерос”, студентски академичен форум на 
тема “Играта”, ФФ, СУ. Доклад “Тайната история на дишането”, ежегодна 
конференция на ФФ, Гьолечица, 11-16.05. 2015. Публикации: „За кайроса 
на истината”, в-к Култура 2014/41;  „Historia infamiae et infamia historiae: 
Примерът Калигула”, Християнство и култура, 2014/97; „Върху еротиката 
откъм естетиката”, „Истината, доброто и красотата: философски прочити”, 
УИ, С., 2015; “Подслушвачът на невидимото”, ел. в портал култура.бг

Мечти: Истината.

Валентина Маврева 
Икономически университет – 
Варна 
МП “Икономика на недвижимата 
собственост”

Среден успех: 5.50

Интереси: Сделки с недвижими имоти.

Хоби: Готвенето. 

Постижения: Участвах в семинар на тема „Основни аспекти на пазара 
на жилищни недвижими имоти в България и Полша. Оценяване на 
специфични обекти на недвижимата собственост в Полша“, за което 
получих удостоверение от КНОБ. 

Незабравимо: Денят на дипломирането! Това беше такова изживяване, 
за което не съм си представяла, че може да бъде толкова емоционално 
и запомнящо се! Моментът, в който държиш дипломата си за висше 
образование в ръка и гордостта, която е изписана на лицето на родителите, 
този момент е безценен и се помни цял живот!

Мечти: На мнение съм, че малките градове повече от всякога се нуждаят 
от млади и образовани хора, затова моята цел е да се реализирам по 
специалността си и искам това да се случи в гр. Сливен.

Искрено благодаря на дарителите на „Готови за успех“. Тази стипендия ми осигури едни безоблачни и щастливи студентски години, освен това ме мотивира да докажа сама на себе си, че стига да искам, мога да постигна всичко! Желая им здраве и да продължават да радват и сбъдват мечти!
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Валери Ангелов 
Великотърновски университет 
,,Св. св. Кирил и Методий“ 
Предучилищна и начална 
училищна педагогика 
4-ти курс

Среден успех: 5.50

Интереси: История на 
педагогиката

Хоби: Обичам да ходя из 
забележителностите на Велико 
Търново. Обичам да играя футбол, 
да гледам комедийни филми.

Постижения: Участвах в конкурс 
,,Моите първи педагогически 
опити “. Участвах в кампания 
за събиране на средства за 
бежанците в град Харманли. 

Мечти: Да завърша успешно  
бакалавърската си степен и да 
запиша магистратура.  Да запиша 
английски език. Да се реализирам 
в живота по специалността си,  да 
работя в училище.   

Незабравимо: От 2012 група 
доброволци на “Амалипе” 
посещаваме училища, в 
които преобладават ромски 
деца и имат затруднения 
в обучението - в с. Голямо 
ново, област Търговище, 
град Павликени, град Горна 
Оряховица, с. Джулюница.  
Помагаме на ученици в 6 и 7 
клас - да пишат правилно, да 
изговарят думите правилно, 
да четат.  Беше  много 
трудно да ги мотивираме да 
учат, да мислят за бъдещето, 
какво ще правят, след като 
завършат средното си 
образование. Много от тях 
бяха много объркани и не 
знаеха какво да споделят. 
Ние, доброволците,  ги 
мотивирахме, като им 
разказахме наши истории 
- как сме започнали, 
колко трудно ни е било да 
запишем да учим, как само 
на себе си разчитаме. 

Гордея се, че успях да 
мотивирам тези деца да 
продължат развитието си  
и да вярват в себе си.

Скъпи дарители, благодаря Ви, че 
Ви има. Предстои ми завършване на 
бакалавърската степен и ако не бяхте 
вие и фондацията, много трудно щях да се 
справя с учението си. 

Алберт Айнщайн е казал: “Имаме 
два начина да изживеем живота си – 
единият е да мислим, че чудесата не 
съществуват, а другият – да вярваме, че 
всяко нещо е чудо” . Сигурен съм, че всички 
стипендианти, на които сте помогнали, 
вярват, че има хора, които мислят 
за тях. И сте ги накарали отново да 
повярват в чудесата.

Продължавайте да дарявате подкрепа  
и топлота на децата и студентите в 
България, защото най-хубавият подарък е 
да подкрепиш този, който има нужда.

Благодаря Ви за подкрепата, не спирайте 
да правите добро! Всяко добро се заплаща 
с двойно по-добро .
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Василий Желев  
НВУ „Васил Левски” – В.Търново, 
Организация и управление на 
тактическите подразделения от 
Сухопътните войски 
5 курс

Среден успех: 4,67

Интереси: Огнева подготовка, Лидерска подготовка, Физическа подготовка

Хоби: Харесва ми да чета финансова литература, да гледам научно-
популярни предавания, интересувам се от автомобили, обичам разходките 
сред природата с приятели.

Постижения:  Отличих се с най-добра стрелба със СПГ-9 (командировка в 
Шумен). Повиших знанията и уменията си по стрелба със ЗУ_23-2 и Т-72.

Мечти: Да избера най-доброто място за месторабота като лейтенант, където 
да се доусъвършенствам. Все още се колебая каква точно магистратура да 
запиша, но съм се спрял на Международни икономически отношения (ПУ), 
Безопасност на труда, екологичен риск и действие при бедствия и аварии 
(ТрУ) или друга, насочена в мениджърството и човешките ресурси. След 10 
години, надявам се, зад гърба ми да стоят няколко малки успешни бизнеса в 
сферата на ресторантьорството, услугите и леката промишленост, докато аз 
пряко участвам в българската политика.

Среден успех: 5.10

Интереси: Маркетинг в здравеопазването

Хоби: Обичам да се срещам с нови хора, да се уча от тях и да помагам, с каквото 
мога на всички. Много обичам да пътувам.

Постижения: До преди 3 месеца членувах цели 3 години в състава на Студентския 
съвет към Медицински универстиет София; на 15.05.2015 – завърших 
едноседмичен тренинг в CITI Bank Bulgaria по корпоративно банкиране в отдел 
HR (човешки ресурси).

Мечти: Бих желал да се реализирам по специалността си тук, в България, или 
някъде по света.

За след 10 години  се надявам да съм финансово независим, успял в начинанията 
си и да бъда ежегоден дарител на фондацията.

Към дарителите: 

Благодария ви за подкрепата. Сигурен 

съм, че има още много младежи, които са 

„Готови за успех” .

Васил Благоев 
Медицински университет – 
София, 
Обществено здраве и здравен 
мениджмънт 
4 курс
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Василка Баремова 
ПУ „Паисий Хилендарски“ 
МИО 
4 курс

Среден успех: 5.71

Интереси: Маркетинг и реклама.

Хоби: През свободното си време обичам да чета книги, да тренирам 
различни спортове – аеробика, зумба, плуване, а понеже родното ми 
място – Карлово, се намира в подножието на планината, лятото не изпускам 
възможност да я посетя и да се полюбувам на атмосферата и чистия въздух 
с приятели там.

Постижения:  През миналата учебна година успях да се класирам за 2 
специални стипендии от Евростипендии за 2 мои учебни разработки.

Мечти: Да продължа обучението си в магистърска програма, като това 
ми даде по-голяма възможност за намиране на по-престижна работа за в 
бъдеще.

Към дарителите: Бъдете винаги така 
добри хора, които се грижат не само 
за себе си, но и за хората около тях – и 
никога не губете човешкото у себе си!

Вера Духлева 
УНСС  
Икономика и управление с 
преподаване на английски език 
2 курс 

Среден успех: 5.92

Интереси: Икономика, Макроикономика.

Хоби: Да пиша, да пътувам.

Постижения:  Участие в конкурс за млади предприемачи; Активно участие 
в подготовка и реализация на проекти в международна студентска 
организация AIESEC. Започнах първата си работа и за два месеца постигнах 
топ резултати в отдела си. Междувременно в университета задържах 
високия си успех.

Мечти: Да бъда щастлива, в хармония със себе си, пътуваща, професионално 
удовлетворена, обичана, обичаща. Да се превърна от стипендиант в 
дарител.

Много слънчева инициатива! Благодаря!Не спирайте!



Стипендиантска програма “Готови за успех”

22

Веска Петрова 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 
Социална педагогика 
4 курс 

Среден успех: 6.00

Интереси: Пенитенциарна 
педагогика

Хоби: Да посещавам природни 
забележителности.

Постижения: Тази година бях 
доброволец към сдружение 
„ОКСАБ”, като работих в ДДЛРГ 
с. Балван. 

Незабравимо: Посещението ми 
в бежанския лагер в Харманли 
остави много объркани чувства 
и мисли в мен, за тяхната 
държава, за нашата държава и 
за всичко, което се случва около 
нас.

Мечти: Главната ми цел е да 
кандидатствам за магистърска 
степен и след това да си намеря 
хубава държавна работа.

Габриела Николова 
Медицински университет - 
София  
Медицина - 2 курс 

Среден успех: 5.00

Интереси: Физиология

Хоби: Народни танци. Обичам 
да пътувам и да се разхождам 
сред природата.

Мечти: В следващите 10 години, 
се надявам, да се реализирам 
като лекар. Да помагам на 
хората да не губят надежда, 
трябва да вярват, че срещу 
всяко зло има лек.

Привет, скъпи Дарители! Много Ви благодаря за това, което правите за нас всяка година! С вашата помощ ще има все повече реализирани деца в различни области. Нека има повече добри хора като Вас!

Габриела Цойнска 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Биология и английски език 
1 курс 

Среден успех: 5.40

Интереси: Зоология

Хоби: Да се занимавам с театър. 

Постижения: Участвах във 
Фестивала на детското и 
юношеско театрално изкуство 
„Малкият Принц” във Велико 
Търново през май, Фестивала 
на читалищното изкуство в НЧ 
“Славянска беседа” в София 
16-17 май. Предстои ми участие 
във фестивала в Поморие през 
юни.

Мечти: Да се развивам като 
личност и да намеря пътя си.

Прекрасни сте, много мили и 
организирани! Дано да съм с вас 
и догодина.
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Гергана Цветанова 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Магистърска програма 
„Европейски проекти“ - 2 курс

Среден успех: 5.92

Интереси: Публично-частни 
партньорства

Хоби: Разходките сред природата. 
Обичам да шия гоблени. Увличам 
се по книгите на Джон Гришам и 
техните екранизации. Обичам да 
пътувам. 

Вълнения: Участие като лектор 
на тема „Многоезичието в 
образованието - двуезични и 
многоезични учащи“ в проект 
„Насърчаване на високи 
постижения в преподаването и 
научните изследвания в областта 
на изучаването на теми, свързани 
с ЕС, в началното и средното 
училище чрез цифрови и 
виртуални инструменти (EU PETR)“ 

Скъпи приятели, благодаря Ви, че вяравате в нас и ни давате кураж да сбъднем мечтите си!

Гошо Димитров
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”  
Социална педагогика 

Мечти: Целя да подобря 
знанията си по френски език 
и да придобия сертификат 
DELF за ниво B2. Мечтая да се 
реализирам в Изпълнителната 
агенция за образование, 
аудиовизия и култура на 
Европейския съюз или да 
бъда проектен координатор 
в международна компания. В 
личен план, аз и всички мои 
близки да сме живи и здрави.

Искам да благодаря най-сърдечно на всички дарители, че отделихте 
малка част от Вашите пари, за да ни подпомогнете и мотивирате 
именно в това да бъдем оброзовани, да не се предаваме, да вярваме, 
че все още имаме  надежда за нас. Надявам се един ден и ние да сме 
заможни, да се поучим от Вас, да следваме Вашите стъпки и да 
помагаме на хората в нужда, защото доброто ражда добро.

Среден успех: 6.00

Интереси: Социална работа с 
деца в риск

Хоби: Да рисувам, да гледам 
филми, да общувам с приятели 
и да помагам на околните, с 
каквото мога.

Постижения: Получих грамота 
към дипломата си за висок 
успех през учебните години.

Мечти: Моите цели са да 
завърша магистър, да си намеря 
добра стабилна работа, да 
създам семейство, което винаги 
ми е липсвало и за което мечтая.
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Даница Влахова  
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 
Компютърни науки - 3 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: CSS, HTML, JS, Системно програмиране, PHP

Хоби: Четене, рисуване, готвене. 

Постижения: Взех C#1, HTML и CSS изпитите в академията Терелик и 
смятам и занапред да следя курсовете им. Бях одобрена по “Еразъм +” и 
заминавам за Унгария.

Мечти: Да имам удовлетворяваща ме работа, която да осигури на мен и 
семейството ми добро материално положение и възможност да видим 
света. Въпреки че знам, че човек се учи докато е жив, се надявам да имам 
вече солидна база от знания и да съм по-конкурентно-способна, да мога и 
сама да създавам различни проекти.

Към дарителите: Всеки човек 
носи в себе си някаква мъка 
и понякога чувството на 
неразбраност може да е пагубно, 
да демотивира дори и най-
талантливата и сърцата 
личност. Благодаря Ви, че 
ни показвате, че все пак сме 
значими, че има някой освен 
семействата ни, който вярва 
в нас, дори, когато самите 
ние не сме напълно сигурни във 
възможностите си. 
Да, парите не са всичко, но и не 
носят „мръсотията”, която 
много хора твърдят. Наличието 
им дава на човек нужното 
спокойствие, за да разгърне себе 
си и да гради. Скъпи дарители, 
желая Ви много щастие. 

Много неща ме впечатлиха и дори донякъде 
промениха през изминaлата година. Не мога 
да дам една ярка, мирогледно променяща 
случка, процесът е бавен и траен. Видях как 
постоянството и трудът започват да 
работят за теб в един момент. Видях, че 
максимата „човек до човека опира” е много 
вярна пословица, едно просто допитване до 
познат може много да улесни процеса ти на 
работа, освен че и близките могат да са ти 
много силна морална подкрепа. 

Наскоро една от асистентките в нашата 
катедра ме извика и ми съобщи, че ме 
предлагат за кандидат за Общото събрание 
на факултета. След няколко дена бяха 
проведени избори и сърцето ми се стопли, 
когато при споменаването на моето име 
стаята се изпълни с вдигнати „ЗА” ръце.
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Десислава 
Александрова 
УНСС - София, 
Магистърска програма 
“Финансов мениджмънт” - 1 курс

Среден успех: 4.80

Интереси: Корпоративно счетоводство, Капиталово бюджетиране, 
Финансов риск и финансово състояние.

Хоби: Обичам киното и разходките сред природата.

Постижения: Получих грамота за „Бакалавър - отличник” и бях 
наградена като първенец на курса си при завършването на бакалавър 
„Предприемачество”

Мечти: Продължавам да мечтая за успешна реализация, искам да 
продължавам да трупам знания и да бъда добра в това, с което се 
занимавам. Колкото повече се развива човек, разбира, че трябва още 
повече да се труди и има още много неща, които да научи и постигне.

Деница Славева 
ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’ 
Библиотечно – информационни 
дейности 
4 курс

Среден успех: 5.77

Интереси: Информационни системи и Библиотекознание 

Хоби: Занимавам се с актьорско майсторство. Обичам адреналина - 
екстремните спортове.

Постижения: Участвах в международна научна конференция ‘’VIII 
Международная научная конференция “Инновации в технологиях и 
образовании” (КузГТУ)’’  

Мечти: От началото на 2015 съм член на сдружение ‘’Взаимопомощ’’, 
помагам, с каквото мога, в много доброволчески проекти и каузи, ще 
продължавам да се развивам и да помагам. Мечтая да си намеря работа по 
специалността и да работя в приятна работна среда.

Благодаря Ви , ‘’Готови за успех’’ ! Вие сте нашите дарители – 
спасители, Вашата помощ е много важна за нас !

Благодаря на всички, които участват в тази програма, тъй като тя е 
стимул за всеки млад човек. Вниманието и оценката, които получаваме, 
ни стимулира да не се отказваме и да бъдем това, което сме. За един 
млад човек, който все още не е започнал професионалния си път, е важно 
да има някой, който да му подаде ръка и дори само да му каже, че има за 
какво да продължава да се труди. На всички тези хора, дарители и екипа на 
фондацията - огромно благодаря!
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Среден успех: 6.00

Интереси: Педагогика на ранното детство, Теория и методика на 
математиката и Педагогическо диагностициране.

Хоби: Обожавам да практикувам йога и да се занимавам с фотография. 
Харесва ми да прекарвам свободното си време с приложни изкуства, 
научавайки нещо ново – като скрапбукинг, изработване на различни 
материали от филц, плетене и други. 

Постижения: Продължавам доброволчеството в сдружение „ОКСАБ-2006“, 
което оказва подкрепа на деца в неравностойно положение настанени в 
институции. 

Мечти: Желая да се реализирам като човек, полезен на останалите в 
тяхното личностно израстване. Основната ми насока е работа с деца. Десислава Иванова 

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 
Предучилищна и начална 
училищна педагогика - 1 курс

Незабравимо: 
Най-прекрасното нещо за 
мен през тази година беше 
възможността да преподавам 
за 2 месеца йога на деца и 
студенти през лятото. 
Напълно доброволно правех 
нещо, което ми носеше 
огромно щастие и открих 
колко е прекрасно човек да 
дарява по малка частица от 
себе си на останалите – нещо, 
за което Вие ме вдъхновявате.

Искрено благодаря за прекрасната подкрепа и множеството възможности, 
който ми предагате. Прекрасно е човек да се убеждава всеки ден, че 
доброто е тук и ни чака зад всеки ъгъл. За втора година имах честа да бъда 
стипендиатка на „Готови за успех“ и се радвам, че има толкова много млади 
хора, получаващи подкрепа в осъществяването на своите мечрти. Чудесно е 
човек да вярва в чудеса, а още по-прекрасно е те да му се случват!
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Димислав Андонов
Медицински университет, 
Пловдив 
Медицина – 6 курс

Среден успех: 5.92

Интереси: Педиатрия, Анестезиология

Хоби: През свободното си време обичам разходките сред природата, 
компанията на добри приятели, плуването, художествената литература.

Постижения: Спечелена стипендия за успех за зимен семестър по проект 
‘’Студентски стипендии’’. 

Мечти: Главната ми цел за момента е успешното полагане на държавните 
изпити, за да може благополучно да се  дипломирам в края на  2015 
година. За в бъдеще мечтая за специализация по желаната специалност в 
България и допълнителна квалификация в чужбина.

Джулия Камбуридис
СУ „Св. Климент Охридски”  
Психология  
2 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Психология на здравето, 
когнитивна психология, психология на 
личността.

Хоби: Обичам да чета книги, да се 
разхождам из природата и да пътувам.

Постижения: Участвах в „Мениджър 
за един ден” и написах статия, 
отразяваща събитието. Участвам в 
няколко изследвания, които ще бъдат 
публикувани. Бях доброволец в Седмия 
национален конгрес по психология. 
През юни ще участвам в две научни 
конференции. 

Когато повярваш в другия, му даряваш подкрепа и сила да продължи, но когато му 

дадеш възможност да повярва в себе си, му даряваш живот и свободата да бъде себе 

си. Когато човек е себе си, прави нещата с любов и твори чудеса. Благодаря, че ми 

давате възможността да бъда себе си и да сбъдна мечтите си!

Сърдечни благодарности на хората, които 
вярват в нас. Благодарим Ви, че Ви има, за да ни 
вдъхвате надежда за едно по-добро бъдеще.

Още веднъж благодаря Ви, че ни помагате да 
следваме мечтите си!

Незабравимо: Тази година 
направих изследване в областта 
на когнитивната психология, което 
проведох в гимназията, която съм 
завършила. 

Мечти: Целите ми са да участвам 
в повече изследвания и да ги 
организирам. Да имам повече 
публикации. Да завърша 
специалността си с отличен успех и 
да продължа бъдещото си развитие 
в областта на психологията, като 
трупам и практически опит.
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Димитър Христов 
Медицински университет, 
Варна 
Медицина 
4 курс

Димитър Манчев
Университет по 
библиотекознание и 
информационни технологии 
Компютърни науки 
4 курс

Среден успех: 5.91

Интереси: Програмиране на Java

Хоби: Да пътувам, да ходя на 
планина, да спортувам.

Мечти: Искам да съм щастлив. 
Човек винаги може да работи за 
пари,  може да го прави или пък 
заради някакви амбиции или 
стремежи в този живот, но винаги 
ще е на някаква цена, винаги ще 
има еквилибриум. В момента той 
може да е в подем – дали ще е във 
финансов или професионален 
план. Но дали е щастлив? Дали 
следва вътрешния си глас или 
върви срещу себе си?  
Единственото нещо, което искам 
е... да съм щастлив. Всичко 
останало днес го има, утре е зад 
гърба ти.

Към дарителите: 
Благодаря Ви за всичко! Преди време мислех, че съм стигнал до тук вследствие на грешка, но постепенно осъзнах, че Вашата подкрепа и помощ са безценни. Винаги ще помня този момент в живота ми.

Среден успех: 6.00

Интереси: Нуклеарна 
медицина, Дерматология

Вашата подкрепа е голям 
стимул за развитието ми. 
Огромно благодаря!
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Едуард Ховсепян
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Международни отношения 
4 курс

Среден успех: 5.50

Интереси: Международно публично 
право, Теория на външната политика, 
Права на човека

Хоби: Обичам да спортувам, част 
съм и от футболния отбор на 
университета. Обичам да чета.

Постижения: Бях избран след 
конкурс за есе за младши-редактор 
във в. „Поколение Европа“, който се 
разпространява по случай 9-ти май 
всяка година.

Вълнения: Заедно с останалите 
победители посетихме 
Европейския парламент в 
Страсбург и се запознахме с 
работата му, като се срещнахме и 
с български евродепутати.

Мечти: Искам да завърша 
магистратура в чужбина и да 
си намеря работа в голяма 
международна организация.

Възхищавам се на работата Ви и съм 

изключително благодарен за всичко, което 

правите за всички нас. Продължавайте да 

сте все така всеотдайни и да вдъхновявате 

останалите чрез примера си!

Екатерина Георгиева
СУ “Св. Климент Охридски” 
Медицина 
3 курс

Среден успех: 5.75

Интереси: Различните медицински дисциплини са изключително тясно 
свързани и не бих могла да посоча някоя като по-интересна.

Хоби: Обичам да се разхождам сред природата, да научавам всеки ден по 
нещо ново в различни сфери, да пътувам.

Постижения: Участие с авторски проект “EGFR при карцином на белия 
дроб“. Семинар на тема „История на медицината”, организиран от АСМБ 
СУ, сертификат за пасивно участие. Стажант в Клиника по спешна терапия 
на ВМА по проекта на МОМН „Студентски практики”. Доброволен стаж в 
Спешен травматологичен кабинет, ВМА – София.

Вярвам, че доброто образование дава силен старт на човека в неговия 
път в живота. За първи път чух за проекта „Готови за успех” на ФПББ, 
когато бях ученичка в 12-ти клас. Тогава спечелих стипендията за 1-ви 
път. Сертификатът ми бе връчен от г-н Калин Каменов (зам. председател 
на Държавната агенция за закрила на детето), в Аулата на СУ. Спомням си 
думите, с които завърши речта си тогава – „Бъдете наивни – мечтайте и 
вярвайте в доброто.” Днес, три години по-късно, моето послание към Вас е: 
Продължавайте да давате силен старт на хората, които вярват в доброто!



Стипендиантска програма “Готови за успех”

30

Елена Стефанова
Медицински университет - 
София 
Медицина  
4 курс 

Среден успех: 5.75

Интереси: Вътрешни болести и 
Патология

Хоби: Хоби, в единствено 
число? Не и аз. Занимавам 
се със спорт (тенис, плуване, 
баскетбол, бадминтон, 
джогинг), писане, пеене, 
актьорско майсторство, танци, 
бридж и разходки в планината.

Постижения: В момента готвя 
два научни проекта, които 
да представя на научни 
международни конгреси. Единият 
е на тема Хрущялна имплантация 
– работих върху него с мой 
преподавател 2 години и половина 
(Конгресът ще се проведе 
септември месец в Германия). 
Другият е свързан с честотата и 
разположението на метастазите 
при злокачествени образувания 
на женската полова система, който 
те-първа подготвям с друг мой 
преподавател (Конгресът ще се 
проведе март месец в Австрия).

Вълнения: 1. Успях да преговарям 
с Директорката на Централна 
Медицинска библиотека за 
обновяване на Заемна служба, 
т.е. да се закупят нови учебници, 
които студентите от 1-ви до 3-ти 
курс да могат да заемат за период 
от седмица до 1 учебна година. 
В бъдеще ще направя всичко по 
силите си, за увеличаване обема и 
качеството на Заемната служба.

2. Гордо искам да заявя, че 
съм един от основателите 
на сдружение „Асоциация на 
студентите изследователи” (АСИ). 

Мечти: За щастие има промяна в 
мечите ми от последната година, 
защото немалка част от тях вече 
са реалност. 

Все още мечтая да остана и 
преуспея в България, да бъда 
успешен лечител и учител, както 
за бъдещите си студенти, така и за 
пациентите си. 

Новите ми мечти са в общи линии 
три:  
1. Условия за младите медици да 
имат подготовка, еквивалентна на 
тази по света, да намерят смисъл 
в това да останат в България и 
да допринасят за подобряване 
здравните услуги тук. Основно 
средство за постигане на тази 
цел ще бъде „АСИ - Асоциация 
на студентите изследователи”. 
Вярвам, че в близките 2-3 
години ще успеем да изградим 
качествена структура, която бързо 
ще започне да дава плодове.

2. Мечтая за здраво и щастливо 
семейство. Мечтая за взаимна 
любов, страст и уважение. 

3. Успявам да привлека съвестни 
хора, които да попият опита и 
хъса на работещите във ФПББ. 
„Колкото повече, толкова 
повече”, казал Мечо Пух и е 
бил прав – нека повече бъдат 
хората, които мислят в една 
насока – благотворителност и 
взаимопомощ.

Настанете се удобно в 

креслата си. Вземете си  

купата с пуканки, ягоди или 

там каквото Ви се хруска. 

Моят полет те-първа набира 

височина – посвещавам го на 

Вас, ФПББ и на родителите си! 

Благодаря за доверието! 
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Живко Михайлов
Медицински Университет 
София 
Медицина 
4 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Неврология, 
психиатрия.

Хоби: Разходки, да прекарвам 
времето с приятели.

Постижения: 2-ро място на 
Национален конгрес за млад 
гастроентеролог  на постерна 
сесия.

Мечти: Искам да взема 
успешно изпитите си,  
да се дипломирам.

Продължете да вярвате в нас!

Ивайла Тодорова
УНСС - София 
Медии и журналистика 
1 курс

Среден успех: 5.40

Интереси: Политология, Теория на 
медиите.

Хоби: В извънучебно и работно 
време отново пиша. Страстта ми 
е поезията и мечтая да издам 
втора стихосбирка. За жалост, 
начинанието е трудоемко и коства 
непосилни за мен финансови 
средства.

Вълнения: Започнах работа 
като отговорен редактор на 
в-к „Галерия“, което разшири 
кръгозора ми и ме срещна 
с безкрайно интелигентни и 
колоритни личности. Присъствах 
на множество събития с културна 
насоченост и започнах да водя своя 
рубрика в арт сайт.

Мечти: Ще се постарая да 
доусъвършенствам уменията си 
на журналист. Искам да усвоя 
тънкостите на печатната медия, а 
след това да се преориентирам към 
телевизионния бранш.

Към дарителите: Дръжте душите и 
сърцата си винаги токлова широко 
отворени ! Продължавайте да давате 
старт на младите хора и да орисвате 
пътя им с добрина !
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Ивайло Данков
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Медицина 
2 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Микробиология

Хоби: Свиря на пиано.

Постижения: Участвах в научни 
разработки с екипа на доц. др. 
Радостина Александрова към 
ИЕМПАМ- БАН.

Вълнения: Интервютата за работа, 
организирани от ФПББ.

Мечти: Да завърша успешно, да 
намеря подходящото място за 
специализация и живеене и да 
създам семейство.

Към дарителите: 

Благодаря Ви, че давате 

подкрепата си на ученици 

и студенти, които не са 

имали шанса да я получат 

от собствените си 

родители, но въпреки това 

не са се отказали да гонят 

целите си.

Ивайло Динев 
СУ „Св. Климент Охридски“  
МП “Културна антропология” 
2 курс

Среден успех: 5.81

Интереси: Култури на съпротива,  
Устна история, Историческа антропология, Градска антропология

Хоби: Да чета и да пътувам.

Постижения: Бях одобрен за участие в две престижни международни 
конференции, които ще се проведат през юни и юли: конференция по 
етнология и антропология в Загреб и конференция на европеистите в 
Париж. И на двете съм единственият студент от България.  
Издадох стихосбирка „Варварска почит“. 

Вълнения: Бяхме на лятна школа по антропология в Самоков, където 
разбрах, че в града се е осъществила първата комуна. Това стана тема на 
работата ми, разговарях с много хора, а впоследствие с разработката ми 
кандидатствах за конференция в Париж. Там през месец юли ще представя 
казуса за Самоковската комуна, а впоследствие и в София. Студентският 
съвет на СУ реши да подкрепи участието ми, като пое пътните разходи и 
нощувките за Париж. 

Мечти: Да се занимавам с научна работа и да преподавам в университет. 

Към дарителите: Да спомагат развитието на младите в 
България, защото е почти невъзможно да работиш на няколко места и да учиш 

едновременно. Едното винаги отива на заден 
план и при повечето колеги на заден план е 
ученето. А няма как да развиеш потенциала 
си и да натрупаш знания, ако студентството 
преминава в борба да свържеш двата края.
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Ивелина Начева 
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” 
Педагогически филиал - 
Плевен, Начална училищна 
педагогика 
3 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Психология на деца в риск, Педагогическа диагностика

Хоби: Продължавам да съм част от клуб за народни танци. Харесвам 
фотографията.

Постижения: Работих по създаването на карти за емоционално развитие 
на децата от детската градина и началното училище, които престоят да 
бъдат издадени (Автор: доц. д-р П. Марчева, Художник: Ивелина Начева).  
Участвах в концерт, посветен на Световния ден на социалната работа, 
с театрална драматизация на басня от Банчо Банов – „Котка и мишки”.  
Участвах в Областна конференция по предучилищно образование 
с доклад на тема “Емоционалната интелигентност и музикалното 
възпитание – част от приемствеността между детската градина и 
началното училище”.

Мечти: Целта ми е да се реализирам като начален педагог и да постигна 
достатъчно ниво на професионализъм. Относно мечтите ми, не искам 
много – здраве и стабилно семейство.

Благодарение на Вас постигам 

мечтите си. Благодаря Ви!

Ивета Керанова 
СУ “Св.Климент Охридски”
Английска филология  
1 курс

Среден успех: 5.50

Интереси: Викторианска литература

Хоби: Обичам да чета и да гримирам.

Мечти: Да съм добър и разумен човек.

Към дарителите:  
Благодаря за вниманието, което 
обръщате, и времето и средствата, 
които отделяте, за да помогнете на 
студенти и ученици като мен!
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Ирина Стефанова 
УНСС - София
Публична администрация -  
4 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Социална политика и администрация

Хоби: Хобито ми е да пиша, да тичам и да се смея.

Постижения: Участие в конкурс на тема „Моята визия за модернизация на 
българската администрация“ към Института за публична администрация. 
Участие в трета международна научна конференция „Знанието сега, но 
как?“ с разработка на тема „Защо си позволяваме да пилеем човешки 
капитал?“  
Бях избрана по програмата Еразъм + и заминах за две седмици на 
обучение в Литва.

Мечти: Да запиша магистратура по статистика.

Илияна Григорова 
Медицински Университет – 
Пловдив  
Медицинска сестра 
1 курс

Среден успех: 4.70

Интереси: Психология, микробиология и патология

Хоби: Да чета книги - за жалост нямам никакво време напоследък, но и 
разходките сред природата са от любимите ми неща.

Постижения: Направих впечатление с интересите си и изказванията си 
на проф. Дроздстой Стоянов - най-младия професор в България, и той ме 
покани в кръжока си по психиатрия. Веднъж месечно посещавам кръжока. 
Посетих и лекция, посветена на злокачествените заболявания.

Мечти: Да защитя докторантура, свързана с психологията - тази наука, 
може би, ми е слабост. 

Благодарна съм, че все пак някой мисли за сираците и полусираците - 
какъвто съм аз, и с подкрепата си ни дава възможност да се развиваме, 
да следваме мечтите и целите си. Надявам се някой ден да можем да се 
отблагодарим за помощта, като се превърнем в успели хора, готови да 
помагат на хора в неравностойно положение. 

Към дарителите: 

Благодаря Ви, че ни дарявате с 

възможността  да следваме мечтите си.
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Калинка Миткова 
Медицински университет 
Пловдив  
Акушерство 
1 курс

Среден успех от първия семестър: 3.71

Интереси: Философия и Акушерство

Хоби: Да чета книги – най вече на библейска тематика, да пиша стихове и 
да съм навън сред природата.

Вълнения: По време на практиката се срещнах с пациентките и родилките. 
Не само на теория се запознах с нещата, а и практически. Всеки път се 
изправям пред нещо ново и различно. Раждането е нещо вълнуващо и 
много отговорна задача за една акушерка, и е наистина впечатляващо. 
Участието ми и присъствието ми в родилна зала и в гинекологията ме 
мотивират занапред.

Мечти: Моята цел е да успея да се реализирам, да завърша успешно 
бакалавърската си степен, да си намеря работа по специалността - 
акушерство, да запиша магистърска степен, да участвам в организации, 
подпомагащи ученици и студенти, и като цяло да съм полезна на 
обществото.

Среден успех: 6.00

Интереси: Индустриални продуценти в биотехнологиите, Управление и 
маркетинг на битехнологичните производства, Имунобиотехнологии

Хоби: Събиране с приятели, спортна стрелба.

Незабравимо: Най-накрая получих дипломата си за завършената 
бакалавърска степен и церемонията, както и празненството след това, 
бяха незабравими.

Мечти: Успешна реализация и професионални успехи в областта, в която се 
развивам, в собствен или частен бизнес през следващите дълги години.

Калоян Божанчев  
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Магистърска програма 
Индустриални биотехнологии
1 курс 

Единственото важно нещо на този свят е, че приятел в нужда се познава.

Искрено БЛАГОДАРЯ за оказаната помощ! 
Пожелавам Ви здраве, успех във всяко 
начинание и много усмивки! 
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Среден успех: 5.40

Интереси: Конституционно право 

Хоби: Обичам дългите разходки 
с любимото ми куче и любимия 
човек до мен... Обичам да чета, 
да пея /когато няма никой вкъщи, 
разбира се/, да ходя на театър 
и на кино. И обожавам да готвя 
шоколадови изкушения.

Мечти: Мечтая да стана достоен, 
отговорен и справедлив юрист с 
богати знания и развити умения. 
Същевременно бих искала да съм 
един от способните асистенти 
в Софийския университет, за да 
заразявам младите с ентусиазма и 
знанията си.

Среден успех: 5.00

Интереси: Финанси, 
Икономика

Хоби: Спортувам лека 
атлетика.

Мечти: Да се развивам и да 
работя за икономиката на 
България.

Камен Минков
УНСС 
Бизнес икономика 
4 курс

Към дарителите: Благодаря за проявения интерес. 
Благодаря за дадения шанс.

Кирила Захариева
СУ  “Св. Климент Охридски” 
Право 
2 курс

Вълнения: Тази година посетих 
много интересни лекции с гост-
лектори в СУ, като всяка една от 
тях остави своя отпечатък в мен 
- сред тях срещи с МП Христо 
Иванов, председателя на ВКС 
Лозан Панов и др. 

Лична изява имах в проведения 
дебат на тема „За и против 
задължителното гласуване в 
България” - част от дейностите 
на организацията на студентите 
по право ЕЛСА през тази учебна 
година.

Към дарителите: 
Благодаря Ви, че Ви има! 
Благодарение на Вас 
мечтите ни не изглеждат 
толкова трудно 
постижими. Дарявате ни 
с две много ценни и нужни 
за всеки млад човек неща - 
вяра в способностите ни и 
време за развиването им.
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Клавдия Костова
Медицински университет 
София 
Медицинска сестра 
4 курс

Среден успех: 5.64

Интереси:  Анестезиология.

Хоби: Обичам да бягам, да плувам, 
да се срещам с нови хора, да чета 
книги.

Постижения: Курс на обучение 
на тема “Въведение в глобалното 
здраве “.

Вълнения: Мой пациент дойде и ми 
подари цвете, с което ми благодари 
за положените грижи от Мен. 

Мечти: Искам да запиша 
магистратура, искам да замина 
за Германия и искам да създам 
семейство.

Към дарителите:
Не спирайте да правите 
това, което правите, 
защото накрая виждате, че си е струвало да помогнете в осъществяването на една мечта.

Кристина Пенева
СУ „Св. Климент Охридски” 
Биомениджмънт и устойчиво 
развитие  
3 курс

Среден успех: 6.00

Интереси:  Екология, Управление на водите.

Хоби: Обичам да танцувам народни танци и да карам ски. 

Постижения: В лабораторията по биохимия успях да изолирам от E.coli ДНК, 
която се виждаше с просто око. Като биолог това силно ме развълнува!

Мечти: Моята цел е да докажа, че е възможно да се реализирам в България, 
а мечтата ми е за една по-чиста родина!

Към дарителите: 
Признателна съм Ви за тази стипендия, защото освен 
нея аз получих и огромна мотивация да си поставям 
цели и да ги постигам!
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Марина Тодорова
Медицински университет, 
Пловдив 
Рехабилитатор 
3 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Новогръцки език, История и култура на Древна Гърция 

Хоби: Фотография, оригами, четене, рисуване.

Постижения: Стипендия от СУ “Св. Климент Охридски”, която е 
едномесечен езиков курс в Солунския университет Аристотел, ниво Б2.

Вълнения: Участие във факултетно представление, представящо гръцки 
поети, чиито поеми трябваше да превърнем в песни.

Мечти: Да си намеря работа в сферата на гражданската авиация.

Маргарита Таскова 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Новогръцка филология 
3 курс

Среден успех: 5.84

Интереси: Кинезитерапия

Хоби: Да танцувам и пея, както и 
приятни разходки с приятели.

Мечти: Да се реализирам в 
специалността си, като си остана 
в България, в днешно време това 
изглежда наистина като мечта.

С безкрайни благодарности към всички дарители, 

които ни подкрепят в нашите усилия да получим добро 

образование. Никога не трябва да забравяме тези, 

които в момент на нужда бяха до нас. И нека ние след 

време също да подкрепим младите, които идват!

Към дарителите: Мога да изразя само голямата 
си благодарност, понеже с тяхна помощ за много 
хора, както и за мен, тези мечти и цели могат да 
станат реалност.
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Среден успех: 5.67

Интереси: Наказателен процес 

Хоби: Занимавам се със Зумба фитнес и Канго джъмпс.

Постижения: През ноември 2014 г. участвах в Годишна конференция 
в УНСС на тема „Проблеми на законодателството и правоприлагането, 
свързани с развитието на бизнеса в Република България“ и публикувах 
статия на тема „Корупцията в обществените поръчки – проблеми и 
решения“ в сборник, посветен на 100-годишнината от рождението на 
проф. Веселин Христофоров.

Вълнения: Участвах в ежегодната кампания „Да изчистим България заедно“.

Мечти: Надявам се успешно да се дипломирам и да успея да се 
реализирам професионално като юрист. Мария Колева

УНСС - София 
Право 
5 курс

Среден успех: 5.00  
(само от един изпит, не се явих на друг заради Еразмус+)

Интереси: Неврология

Хоби: Въртя колело, катерене в зала, преходи в планината, посвирване на 
китарка, вече и на укулеле.

Постижение: Участието ми в програмата „Еразмус +“ , което се провежда 
във Варшава, Полша.

Вълнения: Този летен семестър се обучавам на английски във 
Варшавския медицински университет по програмата „Еразъм +“. Тук съм 
много  впечатлен от асистентите  и начина на преподаване! 

Мечти: Виждам се след години като лекар в експедиция, поела към 
Хималаите, Антарктика или джунглите на Амазонка, а в следващия 
момент се намирам на спасителна акция в търсене на оцелели след 
природен катаклизъм, а накрая спокойно преглеждайм пасажерите 
на круизен кораб, прекосяващ Атлантика. Май много ми се развинти 
въображението.

Марио Шкодров
Медицински университет, 
София 
Медицина 
4 курс

Стъпка по стъпка  - към върха!  

Нека го направим заедно!

Благодаря, че ни подкрепяте по пътя да станем благодетелни хора!
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Мария Петкова 
ЮЗУ „Неофит Рилски”   
Право 
5 курс

Среден успех: 5.50

Интереси: Търговски сделки и 
несъстоятелност

Хоби: Много обичам разходките сред 
природата. Обичам и животните, 
успокоява ме грижата за някое 
животинче и ме радва, когато са 
здрави и щастливи.

Постижения: Участвах в един 
симулиран съдебен процес. В 
истинска съдебна зала, заедно с 
колеги, под зоркия поглед на един 
съдия и действащ адвокат, успяхме 
да разиграем бракоразводно дело 
почти без процесуална грешка.

Мечти: Засега плановете ми се 
свеждат само до това да намеря 
работа по специалността си, а 
един ден, когато ми омръзне 
стресът, искам да заживея на село 
и да си имам малка ферма, за 
която да се грижа.

Продължавайте да подпомагате 

и вдъхновявате младите хора 

към успех! Кампанията е отлична 

възможност младите хора, 

които нямат финансовата 

възможност да учат във ВУЗ, да 

го направят без допълнителни 

финансови затруднения. 

Среден успех: 6.00

Интереси: Методика на преподаване 
по футбол

Хоби: Всичко, свързано с футбол - 
играя, гледам по телевизията, чета.

Мечти: Да се развивам в сферата на 
футбола.

Мартин Йовев 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Физическо възпитание и спорт  
4 курс

Продължавайте да помагате!
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Мартин Рачев 
ТУ - София  
Приложна математика 
3 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Криптография

Хоби: Да излизам с приятели, да гледам спортни събития, да гледам 
интересни филми или да чета интересни книги.

Постижения за учебната 2014/2015: 
- Сребърен медал на Националната студентска олимпиада по компютърна 
математика 2014; 
- Стипендиант на фондация Еврика и Хуауей Технолоджис за успехи в 
областта на математиката; 
- Пътуване до Китай за 3 седмици на обучение при Хуауей Технолоджис; 
- Работа по научен труд в областта на Криптографията, който трябва да 
бъде представен през юни на международна научна конференция.

Незабравимо: Несъмнено, пътуването ми до Китай беше незабравимо! Там 
имах възможността да се докосна до тази древна култура, да разгледам 
някои от най-известните места в света и да видя и науча за най-новите 
изобретения в света на високите технологии.

Мечти: За предстоящата учебна година целта ми е да завърша успешно 
своя бакалавър и да реализирам своите научни трудове. За в бъдеще 
предполагам ще запиша магистратура, но като за начало, си мечтая да сме 
живи и здрави най-вече, а всичко друго се постига!

Към дарителите: Първо, искам да кажа, че това, което правите, 
е страшно великодушно и достойно за уважение, защото 
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. И второ, искам да Ви пожелая най-вече живот 
и здраве, защото то е най-ценното, и много успехи, щастие, късмет 
и любов на Вас и семействата Ви.

Мартина Колева
СУ “Св. Климент Охридски” , 
Медицина – 4 курс
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Мериам Огон Коя
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 
Социална педагогика 
4 курс

Среден успех: 5.81

Интереси: Социално законодателство и 
социална защита

Хоби: Да чета, да танцувам, да се 
разхождам сред природата с приятели.

Вълнения: Направихме една 
благотворителна кампания за бежанския 
лагер в Харманли. 

Мечти: Целите ми са да се развивам в 
сферата на образованието, на труда и да 
сбъдвам мечтите си!

Към дарителите: 
БЛАГОДАРЯ  за това, че Ви има. 
Вие ни помагате да вярваме, 
че човек не е сам и че има добри 
хора. 
ТОВА, ЧЕ НИ НАГРАЖДАВАТЕ, ни 
помага да вярваме, че можем 
и да се борим за това, което 
искаме да постигнем в този 
живот.  
Бъдете най-вече живи и здрави. 
Пожелавам Ви много успехи с 
кампанията за доброто на 
младите в България!

Методи Тахчиев
СУ “Св. Климент Охридски”  
Медицина 
6 курс

Среден успех: 5.50

Интереси: Вътрешни болести

Хоби: Да карам колело, да пътувам, да излизам с приятели.

Постижения: Семинар „Млад хематолог“, „Училище за антикоаголанти и 
антиагреганти“ 

Мечти: Да специализирам урология и да защитя научна степен. Да създам 
семейство, в което християнските ценности да са на почит.

Благодаря Ви за помощта! Продължавайте да 

помагате на българските студенти, защото 

това, което правите, е страхотно. Бог да Ви 

благослови!
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Мира Чилингирова
Медицински университет 
София 
Медицина 
4 курс

Среден успех: 5.75

Интереси: Неврология

Хоби: Да гледам тв сериали, да се разхождам безцелно навън, да 
усъвършенствам уменията си в свиренето на китара.

Постижения: III Научна конференция на БССА: “Съвременни акценти в 
сърдечната и съдовата патология”

Мечти: Целите ми през следващата година са да си пооправя успеха, да си 
намеря нова работа, да запиша курсове по немски език и ако може, малко 
повечко свободно време да имам.

Животът без родител не е лек. Трябва да се примиряваш с 
това, че колкото и да се трудиш и колкото и усилия да влагаш, 
на другите някак по-лесно им се получават нещата. И не говоря 
само за учението, за живота по принцип. Като кажеш, че си 
сирак , и те гледат някак със съжаление, с неразбиране, много 
трудно ти се дава шанс за изява. Благодаря на дарителите, че 
дават на сираците шанс, защото те са много амбицирани.

Мирослав Патриков
Университет по архитектура, 
строителство и геодезия 
Строителство на сгради и 
съоръжения  
2 курс

Среден успех: 5.80

Интереси: Строителни материали

Хоби: Мотоциклетизъм

Цели: Да завърша успешно 
образованието си. 

Мечти: Да специализирам в 
чужбина и да посетя световни 
забележителности и градове 
(Дубай, Ню Йорк, Хонг Конг и др.)
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Моли Христова 
УНСС – София 
Бизнес администрация 
4 курс 

 
Среден успех: 5.60 

Интереси: Управленска политика

Хоби: Спортувам

Мечти: Да се реализирам по 
специалността си и да съм здрава.

Към дарителите: Благодаря, че ни 

подкрепихте за пореден път!

Митко Недков 
УНСС - София 
Обществени комуникации и 
информационни науки  
2 курс

Среден успех: 5.50

Интереси: Продуцентство

Хоби: Футбол

Мечти: Да изсрасна 
професионално в 
журналистическата професия.

Бъди готов да помагаш, защото 
не се знае кога ти ще имаш нужда 
от помощ.

Среден успех: 5.20 

Интереси: Дискретни структури и 
алгоритми, обектно-ориентирано 
програмиране

Хоби: Обичам да чета книги, но най-
голямо удоволствие ми доставя да 
изучавам програмни езици.

Постижения: Участвах в 
състезанието “hack FMI” през 
октомври. Не спечелих, но получих 
много нови знания

Мечти: Да успея да вляза в ИТ 
сферата, да имам добре платена 
работа и да съм добра в нея.

Моника Герова 
СУ  “Св. Климент Охридски” 
Софтуерно инженерство 
1 курс

Благодаря Ви, че правите това. Вярвам, че имате големи 

сърца и Ви пожелавам с всяка изминала година да помагате 

на все повече и повече студенти!
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Среден успех: 6.00

Интереси: Професионализиране на 
приемната грижа, Образователни 
политики и социално включване, 
Социализация и ресоциализация, 
Социално педагогическа работа с 
правонарушители и деца жертви на 
насилие, Невербална комуникация, 
Професионално ориентиране, 
Перманенто образование – Учене 
през целия живот.

Хоби: Обожавам да танцувам 
латиноамерикански танци - салса, 
бачата, меренге и, разбира се, 
Салса руеда (Rueda de Casino) – 
доставят ми абсолютно удоволствие, 
удовлетворение, приятни емоции, 
международни познанства, а и 
приятелства!

Постижения: Много се гордея със 
своето участие в Програмата Еразъм 
– бях “exchange student” в Германия, 
като след пребиваването ми там 
реших да се върна и за магистратура.

Освен това с помощта на проф. Н. 
Попов, доц. Марина Бакалова и 
докторант Теодора Генова, имах 
огромната възможност да участвам 
в Европейски проект – Leonardo da 
Vinci – с мобилности в Германия, 
Турция и Финландия. Чрез този 
проект аз придобих опит, визия за 
социалните услуги и системата на 

Нели Атанасова 
СУ  “Св. Климент Охридски” 
Социална педагогика – 4 курс

комуникация между институциите 
в различните държави. Имах 
личен контакт и разговор със 
социални работници от Германия 
и Финландия, които разшириха 
моите познания, умения и 
помогнаха за подобряване на моя 
светоглед и социална позиция. 
Изживяване, което няма как да 
забравя някога!

Вълнения: Най-ярката история 
е държавната ми практика в 
Затвора - гр. София. Изключително 
напрегната, полезна, интересна, 
поднасяща ми всеки един момент 
нови и разнообразни казуси. 

Мечти: Една от мечтите ми беше 
да посетя някое екзотично място 
и ето, че това лято ще усетя 
атмосферата на Канарските 
острови! 
За след 10 години... Силно се 
надявам да съм завършила 
успешно своята магистратура в 
Германия, да съм се развила в 
неправителствения сектор и да 
съм успяла да помогна дори само 
на един нуждаещ се, с каквото ми 
е по силите. 
Една усмивка от щастие и 
благодарност би ми била 
достатъчен стимул да 
продължавам напред и нагоре!

Животът на човек преминава 
през спадове и възходи. На 
всеки може да му се случи да 
загуби вяра и желание, да се 
демотивира и да се колебае 
кой път да поеме...  Много 
важно в такива моменти е 
да намериш нещото, човека 
или хората, които да те 
подкрепят и да повярват в 
теб! Да повярват, че можеш! 
Да повярват, че си специален! 
Да бъдеш катализатор 
на нечий успех и щастие, 
предполагам, е уникално 
изживяване! 
Благодаря за подкрепата и 
помощта през тези години. 
Продължавайте да давате 
светлина в нечий живот! 
Надявам се, че и аз един ден 
бих последвала Вашите 
стъпки! 
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Николай Сапунджиев
СУ “Св.Климент Охридски”  
Софтуерно инженерство 
1 курс

Нели Трифонова
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
Приложна лингвистика, 
Английски език и френски език  
4 курс

Среден успех: 5.80

Интереси: Превод на обществено-политически текст и устен превод /
френски език/.

Хоби: Обичам да чета и да снимам. Най-голямо удоволствие ми носи 
доброволческата ми дейност към Европейския информационен център 
във Велико Търново.

Постижения: Бях Еразъм студент в Université Catholique de l’Ouest (Западен 
католически университет) в Анже, Франция. Благодарение на това натрупах 
много нови знания и умения, както в сферата на обучението си, така и в 
житейски план.

Мечти: Да завърша успешно бакалавърската си степен тази година. 
Надявам се да продължа образованието си в магистърската програма 
„Публичен мениджмънт на европейските въпроси“ на IFAG (Франкофонски 
институт по администрация и управление) през следващата година. 

Няма да преувелича, ако кажа, че „Готови за успех“ 

промени живота ми. Нямаше да успея да стигна дотук 

без помощта на програмата. Благодаря.

Среден успех: 5.60

Интереси: Увод в програмирането, Обектно-ориентирано програмиране

Хоби: Обичам да играя футбол, да слушам музика, да ходя на театър и да 
излизам с приятели.

Мечти: Надявам се успешно да завърша образованието си и да имам 
възможност да се развивам пълноценно в сферата, в която се обучавам.

Към дарителите: Оценявам това, което те правят и съм им изключително благодарен. Много бих се радвал един ден и аз да съм от тях.
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Среден успех: 6.00

Интереси: Бизнес комуникации 

Хоби: Обичам да гледам филми, да се събирам с приятели, да се разхождам 
и да готвя.

Постижения: Кандидатствах и бях избран от факултета си да участвам в 
обмен с цел обучение по програма „Еразъм +“ в един от най-реномираните 
университети в Холандия и Европа. 
Участвам в организирането на един B2B форум за кулинарни туристически 
атракции, който ще се проведе в края на май месец.

Мечти: Да докажа на себе си, че мога да се справя на едно изключително 
високо ниво, да натрупам повече практически опит в сферата на туризма и 
да почна да изграждам своята кариера.Николаос Метос 

СУ “Св.Климент Охридски”  
Туризъм 
2 курс

Искам да изкажа огромни 
благодарности на всички 
дарители, организатори и 
участници от фондацията, 
защото досега те са 
единствените, които ми 
подадоха ръка, повярваха 
в мен и оцениха моите 
постижения и качества. 
Искам да благодаря за 
личното отношение, което 
показаха към мен и за това, 
че не всичко е свързано 
просто с получаването на 
стипендията, а хората 
предлагат възможности за 
работа, поддържат контакт 
с теб и се интересуват от 
твоето развитие, което не се 
среща често.
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Среден успех: 5.35

Интереси: Монтаж на специални визуални ефекти, психология.

Хоби: Обичам да въртя светлинен пой, да свиря на флай дръм и да 
слушам нова музика.

Постижения: Миналото лято участвах в състезанието на „Ню Бояна“ 
за студенти.

Мечти: За следващата година целта ми е да успея да взема наведнъж 
последните две учебни години и да завърша бакалавърската си 
степен. А за след 10 години се виждам като режисьор на музикални 
видео клипове и музикален журналист и супервайзър.Николина Вълчева 

Национална академия за 
театрално и филмово изкувство 
Филмов и телевизионен монтаж 
2 курс

Среден успех: 5.00

Интереси: Чужди езици, Генезис на 
европейската модерност

Хоби: Спорт и музика

Мечти: Личен успех във всичко, с 
което се захвана.

Благодаря Ви за чудесният шанс, който ми дадохте за втора година. 
Обучението ми нямаше да може да се осъществи без Вашата помощ. 
Пожелавам на всички бъдещи студенти и ученици, които са в подобно 
положение, да имат шанса да бъдат подкрепени от организацията. 
Вие виждате, че ние се борим и отдаваме любовта си в това, което 
правим и това, което ни предоставяте, не е просто допълнителна 
финансова помощ за образованието, а подкрепа и оценяване на това,
което искаме и заслужаваме в този живот. 
Благодаря от все сърце за тази прекрасна програма, изпълнена с любов 
към младите хора.

Огнян Павлов
СУ “Св. Климент Охридски”  
Европеистика 
1 курс Благодаря за доверието и помощта. 

Продължавайте да помагате!
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Среден успех: 5.77

Интереси: Дирижиране на хор от клавир

Хоби: Да играя в симулатор за самолети. Даже направих проект- 
околосветско пътешествие

Постижения: Няколко концертни изяви в Аулата на СУ и 2 пъти музикален 
фон на коледно-новогодишни събития.

Незабравимо: На 16 февруари имах участие в концерт, който се състоя в 
залата,в която ми дадохте стипендията. Свирих соната Лунна пред пълен 
салон и това ми донесе изключително вдъхновение и радост, и след това 
написах прелюд, който ще Ви подаря на финалната ни среща!

Мечти: Да стана доктор по музика. Да свиря в Роял Албърт Хол.
Павлин Станчев
СУ “Св. Климент Охридски”  
Музикална педагогика 
1 курс

Благодаря Ви сърдечно за предоставените средства. 
Искрено се надявам, че тази Ваша инвестиция си струва 
усилията и много ще се трудя, за да докажа, че не сте си 
дали средствата напразно!
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Петя Жекова
Икономически университет 
Варна  
Счетоводство и контрол 
3 курс

Петя Иванова
Технически университет - 
София 
Електроинженерство на 
френски език - 4 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Енергетика,  
Автоматика.

Хоби: Преподавам народни 
хорá в читалището, в което 
вече 14 години тренирам 
народни танци – НЧ 
„Светлина“. Запалена съм и по 
рисуването върху дрехи. 

Среден успех: 5.80

Хоби: Обичам да чета книги, 
да излизам на разходка 
с приятели и освен това 
през свободното си време 
посещавам курсове по 
английски.

Мечти: Да завърша 
образованието си успешно и 
след години да съм одитор.

Благодаря ви, че ни давате възможност да преследваме мечтите си!

Постижения: Получих 
възможността да отида на 
едномесечен стаж в Гренобъл, 
Франция, в лабораторията по 
електроника G2Elab. Това е 
едно изпитание за мен, да бъда 
сама в чужда държава. Но се 
надявам, че колкото е страшно, 
толкова ще бъде и ползотворно 
в професионална насока.

Мечти: Нищо не се е променило 
в идеята ми за бъдещето. Все 
още искам да работя в областта 
на електроенергетиката и 
възобновяемите източници. 
Като начало бих се съгласила 
на всичко, което би ми донесло 
практически опит, а след това 
бих искала да се задълбоча 
повече и да преследвам по-
високи постове.

Към дарителите: Благодаря Ви, че Ви има, защото 

благодарение на стипендията ми тази година успях 

да изпълня една своя мечта, на франкофон от вече 9 

години – да отида в Париж. Продължавайте все така 

да мотивирате младите хора да се развиват. Вие 

ставате част от нашите успехи ежедневно и можете 

да бъдете сигурни, че ние няма да забравим! Благодаря!
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Петя Капчина
УНСС 
Икономика на отбраната и 
сигурността 
4 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Управление на 
инвестициите в отбраната и 
сигурността.

Хоби: Обичам да пътувам из 
България и чужбина, да прекарвам 
време с приятелите и семейството 
си, да чета книги и да посещавам 
различни младежки форуми, 
на които се запознавам с много 
позитивни, активни и знаещи мои 
връсници.

Постижения: Проведох стаж в 
Министерство на отбраната. 
Участвах в тримодулно обчуение на 
сдружение „За Земята”, което целеше 
да ни обучи как да бъдем активни 
граждани, как да разработваме 
проекти и да намираме 
финансиране за тях. В момента 
участвам в изследователски проект 
на ЦЕМИ и Фондация „Фридрих 
Ерберт”, който ще завърши с 
издаване на моя разработка в 
сборник.

Незабравимо: Безценен ще 
остане опитът, който придобих 
по време на проекта 100 jobs на 
ФПББ, в хода на който се срещнах 
с много работодатели, развих 
самоувереност в тази стресираща 
ситуация – интервюто за работа, 
успях да се науча да представям 
себе си успешно и в момента съм 
в процес на започване на работа 
именно благодарение на контакт, 
които установих на тези срещи.

Мечти: За следващата година 
– да завърша магистратура и 
да започна пръвите стъпки в 
професионалното си развитие. След 
10 години искам да заемам такава 
позиция или сама да съм изградила 
организация, която  да допринася 
за благоденствието на голяма група 
хора.

Благодаря, както 
на дарителите на 
„Готови за успех”, 
така и на неуморния 
екип на ФПББ, които 
със своите труд и 
средства инвестират 
в най-ценния актив 
– младите хора. 
Помощта, която 
получих от Вас, е 
неизмеримо ценна 
за мен. Желая на 
всички Ви най-вече 
здраве, щастие и 
благоденствие.
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Среден успех: 5.40

Интереси: Търговско право, 
данъчно право.

Хоби: Обичам да слушам класическа 
музика, тъй като съм свирила 
на цигулка в продължение на 13 
години.

Постижения: Семинар по 
наказателно право с участието 
на проф. Лазар Груев, където 
представих разработката си на тема 
„Сексуални престъпления спрямо 
деца”.Петя Петкова

СУ “Св. Климент Охридски”  
Право  
5 курс

Вълнения: В съседния блок живее 
една възрастна дама, която е 
трудно подвижна. От известно 
време се грижа за нея по някакъв 
начин или по-скоро й пазарувам от 
магазина каквото й е нужно.

Мечти: За близко бъдеще целта 
ми е да изкарам магистратура в 
чужбина и да си намеря хубава 
работа в областите, които са ми 
интересни.

Багодаря, че Ви има...  
Благодаря, че вярвате в нас!

Среден успех: 4.75

Интереси: Зоология на гръбначните 
животни.

Хоби: Занимавам се с рисуване, 
излизам сред природата, следя 
новостите в научната фантастика, 
с удоволствие прекарвам някоя 
и друга вечер на по бира и риба с 
близки хора... такива неща.

Постижения: Участвам в проект 
„Сухоземните костенурки – 
осигуряване на устойчиво 
развитие“,  и в проект „Скорец пред 
прага: грижи за биоразнообразието 
в градска зелена площ и 
популяризиране на ефективни 
практики за опазването му“.

Вълнения: Организирано пътуване 
до центъра на „ФДФФ“ в Кресна 
и запознаване с дейностите, 
свързани с реинтродукцията на 
белоглавия лешояд в България.

Мечти: За следващата година 
– да продължавам със същия 
устрем, с който съм зареден в 
момента, без да губя хората, които 
чувствам близки и с които черпим 
увереност и подкрепа едни от 
други. За след 10 години... мечтата 
е научно-изследователска кариера 
в областта на херпетологията, 
сързана с много пътуване и 
теренна дейност.

Пламен Петров
СУ “Св. Климент Охридски”  
Биология 
2 курс
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Радвам се, че все още има хора 
като Вас. Продължавайте да 
инвестирате в бъдещето. 
Младото поколение трябва да 
осмисли колко е важно това, за 
да може на свой ред да поеме 
щафетата, когато му дойде 
времето. Нека бъдем реалисти 
- неволята учи, но човек винаги 
ще е една крачка по-близо до 
реализирането на мечтите 
си, ако има някой лев в джоба.
Благодаря Ви!

Пламен

Радосвета Минкова
Медицински универитет - 
София 
Фармация 
1 курс

Среден успех: 5.00

Интереси: Латински език и Обща и 
неорганична химия

Хоби: През свободното си време 
обичам да спортувам, да ходя на 
кино и театър и да чета книги.

Мечти: Мечтая да завърша успешно 
специалността си и да се реализирам 
в областта на фармацията.

Благодаря на фондацията и на 
дарителите. Вие ни дарявате усмивки и 
амбиция да се развиваме.

Радослав Стоянов
СУ “Св. Климент Охридски” 
Предучилищна и 
началноучилищна педагогика 
2 курс

Среден успех: 5.55

Хоби: Да обикалям с колеги и 
приятели по селата на България. Това 
са места, които наистина крият много 
в себе си.

Постижения: Председател съм на 
съвета.

Мечти: Да завърша и да намеря 
работа, която да ме удовлетворява.

Към дарителите: Благодаря им 

наистина, защото във времето, 

в което живеем, хората, които 

помагат, са толкова малко. 

Благодаря и на хората от 

фондацията.



Стипендиантска програма “Готови за успех”

54

Рени Тодорова
Пловдивски университет 
“Паисий Хилендарски”
Софтуерни технологии и 
дизайн  
2 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Програмиране в интернет с PHP и MySQL, Обработка на 
цифрови изображения и Администриране на динамични уеб системи.

Хоби: През свободното си време обичам да преоткривам красотите на 
България, скрити дълбоко в нейните гори и планини. Също така обичам да 
снимам, като така запечатвам малка част от красотата.

Мечти: Целта ми е да се развивам в избраното направление – 
програмиране в Интернет, както и дизайн на сайтове. А мечтата ми е да 
започна работа в сферата на ИТ индустрията веднага след завършване на 
обучението ми.

Радостина Иванова
СУ “Св. Климент Охридски” 
Скандинавистика 
3 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Практически норвежки и датски език

Хоби: Чета художествена литература. Обичам да посещавам театрални 
постановки и кинофестивали.

Постижения: Тази година спечелих стипендия по програмата „Еразъм“ и 
прекарах летния семестър в град Тромсьо, Норвегия, където посещавах 
местния университет. През предстоящото лято ще участвам в две езикови 
летни училища – в Дания и Швеция, където отново ще имам пълна 
стипендия. 

Мечти: Следващата година ще бъде много важна за мен, тъй като тя е 
последната от бакалавърската степен на обучение. Надявам се да успея 
да се подготвя за държавните си изпити и да се справя добре с тях. Що 
се отнася до бъдещето ми развитие, определено планирам да продължа 
образованието си, но бих желала да получа по-широка квалификация, за да 
бъда по-конкурентоспособна.

Благодаря Ви, че за поредна година ни помагате 

да следваме амбициите си и ни давате вяра да 

мечтаем за бъдеще в България. 

Към дарителите: Благодаря Ви за това, което правите. Чрез Вашите 
дарения Вие сбъдвате мечтите на много млади амбициозни хора, като 
подпомагате тяхното развитие и връщате вярата им в доброто. 
Благодарение на стипендията през тази година аз вложих цялото си 
свободно  време в обучението си и постигнах много. Благодаря Ви.
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Росица Аврамова 
Медицински университет - 
София 
Зъботехника 
1 курс

Силвия Младенова 
Медицински университет 
- София,  Медицински колеж - 
филиал Враца 
Медицинска сестра 
3 курс

Среден успех: 5.85

Интереси: Сестрински грижи, Физиология, Вътрешни болести, Медицинска 
генетика

Хоби: Хобито ми е да пея. Пеенето ме пренася в друг свят, в който времето 
спира. 

Постижения: Грамота от Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи за победител в конкурса „Студент на годината“ за високи 
академични постижения; Сертификат за участие в XII Medical Scientific Con-
ference for Students and Young Doctors, проведена от 8-11 октомври, 2014 
в гр. Плевен; Сертификат за участие в III-та Национална студентска сесия 
„Съвременни тенденции в развитието на здравните грижи“ 26-27 март, 
2015, гр. Плевен.

Мечти: Основната ми цел е да съхраня човещината и чистота в себе си, 
защото без тях това, което правя, няма да има никакъв смисъл. Мечтите ми 
се определят от наличните обстоятелства и възможности.

Благодаря Ви за подкрепата и вярата в нас, за това, 

че ни давате шанс чрез Вашата помощ да сбъднем 

мечтите си! Бъдете здрави и много щастливи!

Среден успех: 5.34

Интереси: Протетична стоматология

Хоби: Фитнес

Мечти: Да се прехвърля във Факултета 
по дентална медицина и за дапочна да 
изучавам стоматология.

Това, което правите за нас, е чудесно и всички ние сме ви много благодарни!
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Симона Билдирева
СУ “Св. Климент Охридски” 
Логопедия 
2 курс

Среден успех: 5.67

Интереси: Артикулационни нарушения и комуникативни нарушения при 
структурни увреди.

Хоби: Силно се интересувам от децата с аутизъм и техния свят, както и от 
новите теории за това разстройство и терапиите. 

Вълнения: Започнах да работя като доброволец в дневен център за деца с 
увреждания и всеки ден е ново приключение.

Мечти: Искам да си отворя частен кабинет, а по-нататък да създам център 
за цялостна терапия за деца с аутизъм, но последното ще е много трудно.

Продължавайте да ни помагате 

да сбъдваме мечтите си! Това е 

истинската доброта.

Симона Симеонова 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Медицина 
5 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Кардиологията е моята голяма страст!

Хоби: Обичам да се разхождам сред природата.

Постижения: Участие в Национален конгрес по Микробиология и 
Инфекции; участие в IX- ти конгрес на Българската диабетна асоциация.

Вълнения: Бях поканена на сватба. В разгара на веселбата музиката 
изведнъж спря. Един мъж ме хвана за ръката и ме задърпа в другия край 
на залата. Видях една възрастна жена да лежи в безпомощно състояние 
на пода. Не долавях пулс, не чувах дишане... започнах кардио-пулмонална 
ресусцитация. След около 7 мин. жената дойде в съзнание. Така, този 
необикновен ден се превърна във важен практичен урок, съчетан с 
удоволствието от спасения човешки живот.

Мечти: Мечтата ми за следващата година е да завърша образованието 
си с отличен успех, да се дипломирам и да започна специализация по 
Кардиология.

Когато имате възможност да помагате - правете го. 

Да знаете, че сте онази малка причината за нечие 

развитие - какво щастие. Бъдете добротворци!
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София Велчева 
СУ “Св.Климент Охридски” 
Българска филология 
1 курс

Среден успех: 5.20

Интереси: Старобългарска литература, 
Фолклор

Хоби: Фотография и да пътувам

Вълнения: Бяхме на „Експедиция Рила“  
#RILA15, където имахме възможността 
да проследим стъпките на един от 
светците, които изучаваме.

Мечти: Целта ми за следващата година 
е да попълня „дупките“ в литературен 
план по отношение на специалността 
ми – българска филология.

Станислава Янчева 
СУ “Св.Климент Охридски” 
Социална педагогика 
4 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Социално педагогическа работа с правонарушители

Хоби: Обичам да спортувам. Спортът е здраве. Също така обичам да 
излизам с приятели и да чета книги.

Вълнения: През тази учебна година започнах да посещавам Затвора гр. 
София, където изкарвам практиката си към университета.Там имаше 
доста неща, които ме впечатлиха. Проведох интервюта с много лишени 
от свобода и когато се виждах с всеки един от тях, се научавах как да 
разпознавам лъжата и как да контролирам емоциите си.

Мечти: Искам да се реализирам в социалната работа и по точно в работата с 
лишени от свобода.

Скъпи дарители, продължавайте да подкрепяте българските сираци. Ние имаме нужда от вас.

Скъпи дарители, Благодаря Ви! Продължавайте да помагате на 
нуждаещите се млади хора !  С подкрепата, която оказвате на 
всички нас, ни помагате да сбъдваме  мечтите си!
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Стилияна Иванова
НМА “Проф. Панчо Владигеров” 
Пиано 
4 курс

Среден успех: 5.88

Интереси: Пиано.

Хоби: Обичам да слушам музика и  
да се разхождам.

Мечти: Магистратура по пиано. 

Към дарителите: 
Пожелавам ви здраве, щастие  и много нови начинания! 

Стоянка Аракчийска
СУ “Св. Климент Охридски” 
Предучилищна и начална 
училищна педагогика 
4 курс

Среден успех: 5.67

Интереси: Всички видове дисциплини 
по педагогика и психология.

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

Постижения: За мен е постижение, това 
че завърших семестриално,  нямам 
невзети изпити. И съм сигурна в себе 
си, че ще взема успешно и с добра 
оценка държавния писмен изпит, който 
е последен.

Мечти: Да работя това, което искам, а 
именно да бъда учител! 

Към дарителите: Да бъдете 

здрави! Всички знаем, че това е 

най-важното в живота! Да сте 

обичани и обичащи, даряващи 

любов и топлина!
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Стоянка Колева
СУ “Св. Климент Охридски” 
Педагогика 
4 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Психология

Хоби: Да чета поезия, да чета за 
въздействието на различните 
храни над хората, да се запознавам 
с различни типажи хора и да ги 
разучавам. 

Постижения: Работих в края 
на миналата година за цифров 
оператор „Близу“. Още първия месец 
получих грамота за служител на 
месеца от мениджъра ми. Не е кой 
знае какво, но на фона на 60 човека, 
които сега започвахме, си беше 
поощрение.

Вълнения: Записах се за бригада 
в САЩ. Одобриха ме за уникално 
място - щата Калифорния. Очаквам 
с нетърпение визовото си интервю 
и силно се надявам да замина. 

Мечти: Искам да попътувам по 
света с приятеля ми. Искам да 
черпя от опита на развитите 
държави и да си създам собствен 
бизнес в България. Да създам 
стабилно семейство. Да бъдем 
здрави. 

Към дарителите: Бъдете здрави! 

Бъдете все така опора на тези, които 

го заслужават! Благодаря ви, че Ви има 

и че помагате на хора като мен да 

вярват в безкористните добрини и в 

светлото бъдеще!

Сюлейманка 
Хаджисюлейман
УНСС - София 
МП “Финансов мениджмънт “ 
1 курс 

Среден успех: 5.20

Интереси: Финанси, Счетоводство.

Хоби: Да чета книги, да се срещам с 
приятели.

Постижения: Отлично завършване 
на бакалавърска степен. Отличник 
на випуск 2014 г. – спец. Бизнес 
икономика.

Мечти: Професионално и личностно 
развитие.

“Моите мечти нямат граници - аз винаги 
искам невъзможното.” (Александър 
Дюма)

Към дарителите: 
Благодаря, че Ви 
има! Дарявайте 
надежда, както до 
сега сте дарявали. 
Нека има повече 
благородни хора като 
Вас. Единственото, 
което си заслужава 
да бъде правено, е 
това, което правим за 
другите!
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Татяна Иванова
УНСС - София 
Финанси, счетоводство и 
контрол 
2 курс

Среден успех: 5.38

Интереси: Парична теория и парична 
политика 

Хоби: Обичам да се разхождам в 
природата.

Мечти: След като завърша 
бакалавърската степен, ще 
запиша магистър „Одит”, тъй като 
преследвам мечтата си да имам 
собствена счетоводна къща.

Татяна Цвяткова
ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” 
Археология 
3 курс

Среден успех: 5.57

Интереси: Класическа гръцка 
археология, Класическа римска 
археология, Панелински светилища, 
почитани култове, устройство и 
паметници.

Хоби: Обичам да чета книги, да 
пиша поезия, интересувам се от 
фотография.

Постижения: Участие в конференция 
по повод 50 г. ВТУ, организирана 
от Клуба на археология, с получен 
сертификат и публикация на тема 
„Култът към нимфите“ в юбилеен 
сборник с надслов „Религии и 
култове на Балканите и в Мала 
Азия през вековете“ – за учебната 
2013/2014 г.

Към дарителите: Продължавайте 
да давате надежди и подкрепа, а ние 
винаги ще бъдем „Готови за успех”! 
Благодаря Ви!

Участие в V мартенски национални 
студентски четения с получен 
сертификат и публикация в сборник 
с тема „Дионис и дионисовите 
мистерии“ - за учебната 2014/2015 г.

Мечти: Да запиша магистратура 
„Счетоводство и контрол“, за да 
имам стабилна работа, а след това да 
запиша магистратура по Археология. 
Мечтата ми е да се занимавам с 
наука, да провеждам археологически 
разкопки и да предам знанията си 
като преподавател в университет. 
Мечтая да имам принос в 
българската наука и да разкривам 
тайните на миналото, за да разберем 
от къде идваме и накъде отиваме. 

Към дарителите: 
Да продължават да 
даряват възможности 
за реализация и 
сбъдване на мечтите 
на талантливите 
български деца, имащи 
принос в науката и 
изкуството, които са 
бъдещето на държавата 
и нейните строители 
чрез тези стипендии. 
Искрени благодарности 
към дарителите, без 
които нямаше да успея 
да запиша висшето си 
образование.
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Теньо Георгиев
Пловдивски университет 
“Паисий Хилендарски” 
Международни икономически 
отношения 
4 курс

Среден успех: 5.86

Интереси: Информационни системи 
и технологии, Електронна търговия и 
Анализ на риска.

Хоби: Обичам да спортувам и да 
излизам с приятели. Движението и 
динамиката, както и общуването, 
са изключително важни за мен. 
Занимавам се изключително много 
със смарт технологии. Смея да 
твърдя, че техниката е моето най-
голямо хоби.

Постижения: Активно изучавам 
програмиране. Интересът ми се 
запали в часовете по Информатика, 
което доведе до моето записване 
в Академия „Телерик“ гр. София. 
Считам го за лично постижение, 
защото курсът е интензивен и 
съчетанието му с университета 
може да бъде истинско 
предизвикателство. 

Мечти: Визията ми за бъдещето 
включва моята преквалификация 
в сферата на софтуерното 
инженерство. Пътят ще бъде труден 
и след една година се надявам да 
карам магистратура по „Софтуерни 
технологии“ и да продължа 
обучението си в Телерик. След 10 
години, комбинирайки знанията 
си в сферата на икономиката и 
софтуера, бих желал да създам 
малка софтуерна компания, която 
да генерира качествени продукти, 
които да посрещат нуждите на 
потребителите. 

Държа да благодаря от 
сърце на всички, които са 
дарили по програмата 
„Готови за успех“. Това е една 
наистина благородна кауза, 
която помага на ученици 
и студенти в социално 
неравностойно положение. 
Вие трябва да бъдете за 
пример на българския народ. 
С нетърпение очаквам 
момента, когато ще бъда 
напълно самостоятелен 
и ще имам възможността 
и аз да бъда част от Вас – 
добрите хора, дарителите, 
които сбъдват нашите 
мечти!

Вълнения: Явих се на две 
последователни интервюта 
в една от големите банки в 
България. Получих телефонно 
обаждане, че съм от фаворитите 
им и желаят да се видят с 
мен за последно интервю. 
Предложението се застъпи  с 
обява от Телерик, която беше 
свързана с безплатно обучение 
по Front-End Development. Това 
беше моя мечта от години, 
което ме провокира да откажа 
интервюто и да започна новата 
фаза в моето академично 
развитие. За първи път през 
живота си реагирам толкова 
инстинктивно на получено 
предложение. Бъдещото държи 
отговора на въпроса „Дали 
направих правилния избор?“.
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Теодор Тройчев
Русенски университет  
“Ангел Кънчев” 
Електроника 
1 курс

Среден успех: 5.25

Интереси: Физика

Хоби: Обичам да пътувам, да се 
разхождам сред природата, да 
карам колело, да спортувам. 

Мечти: Да завърша бакалавър след 
това и една магистратура, а може и 
още едно висше образование.

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

Среден успех: 5.60

Интереси: Най-интересни за мен са 
предметите, свързани с арабския 
език, както и курсът по Арабска 
метрика.

Хоби: Обичам да чета художествена 
литература, а също така да се 
занимавам с фитнес за разтоварване.

Мечти: Искам да завърша 
специалността си и след това да 
мога да се занимавам с това, за което 
толкова време съм учила.

Към дарителите: Голямо благодаря на хората, които ни подадоха ръка и ни помагат да сбъднем мечтите си.Да са живи и здрави!  
Благодаря Ви, мили хора!

Теодора Каврошилова
СУ “Св. Климент Охридски” 
Стопанско управление  
4 курс

Среден успех: 5.50

Интереси: Управление 
на човешките ресурси, 
Организационно поведение, 
Статистика

Хоби: Да пътувам, да пиша 
стихотворения, да чета книги.

Постижения: Награда 
от катедра „Стопанско 
управление“ за високи 
академични постижения - май 
2015.

Мечти: Да пътувам колкото 
се може повече и да науча 
испански език и да подобря 
немския си.

Искрено Ви благодаря за подкрепата и 

доверието, което имате в нас!
Благодаря Ви, че ни давате 

възможност да сбъднем 

мечтите си !
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Христо Шивачев 
УНСС – София 
МП “Връзки с 
обществеността” 
1 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Журналистика, икономика, социология, политология, връзки с 
обществеността, реклама, маркетинг.

Хоби: Член съм на неправителствена организация, която се занимава с 
популяризиране и развитие на европейската култура. 

Постижения: Най-голямото ми постижение е, че завърших бакалавърската 
си степен с пълно отличие и специална награда от ректора на университета. 

Мечти: Да остана в България и да се развивам в професионален и личен 
план.

Към дарителите: Благодаря им за 

подкрепата. Пожелавам им добрината, 

която вършат, да им се връща 

многократно.

Цани Дончев 
СУ “Св. Климент Охридски” 
Скандинавистика 
1 курс

Среден успех: 5.00

Интереси: Староскандинавска литература и митология.

Хоби: Аз съм човек с доста разнообразни интереси - обичам да чета (най- 
вече фантастика), изключително много обичам спорта - като по-малък 
тренирах футбол четири години, сега смених с баскетбол; също адски много 
обичам да посещавам концерти (рок и метъл събития) и много, много други. 

Вълнения: Определено най-ярките спомени, които остават от тази учебна 
година, са първо - приемането в университета и запознаването с колегите, 
8-ми декември, естествено, не на последно място, срещите с хората от 
фондацията, направила толкова много за мен през последната година. 

Мечти: Не смея да гледам много напред, но със сигурност имам за цел да 
завърша успешно специалността си!

Наистина, не мога да опиша благодарността, която изпитвам към всички, 

които ми помогнаха тази година, за това ще кажа нещо много просто и, все 

пак, искрено: Благодаря на целия екип на ФПББ и дарителите им, че помогнаха в 

тежък момент на мен и на всички останали стипендианти и им пожелавам да 

продължават да бъдат все така добри и целеустремени! 
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Цветан Тодоров
Технически университет - 
Габрово 
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 
2 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 

Хоби: Спорт, разходки, излизане с 
приятели.

Постижения: Участие в студентска 
научна сесия 2014.

Вълнения: Най-вълнуващо за мен беше 
участието ми в студентска научна 
сесия, тъй като ми беше за първи път и 
не знаех какво да правя.

Мечти: Да се реализирам успешно в 
живота.

Цветелин Илиев 
СУ “Св.Климент Охридски” 
Химия 
2 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Органична химия

Хоби: Гледам филми, ходя на театър, чета книги.

Постижения: Участие в 16th International workshop  
of Nanoscience and Nanotechnology, 7-8 ноември,  
Технически университет, София.

Вълнения: Занимавам се провеждане на занятия с ученици от бившата 
ми гимназия НПМГ за Националната олимпиада по Химия и опазване на 
околната среда и съм един от ръководителите на отбора на гимназията. 
Тази година 4-ма от тях успяха да се класират в челната десятка на 
Националната олимпиада в 4-та възрастова група, включително 1-во място, 
и сега ще се борят за участие на 47-та Международна олимпиада по Химия 
в Баку, Азърбайджан.

Мечти: Да се реализирам като преуспял в моята област на науката и да 
работя по собствени проекти в добре оборудвана лаборатория.

Към дарителите: 

Благодаря им за всичко, 

което правят за децата 

и младежите.

Каузата, с която 

сте се захванали, 

е страхотна 
и наистина Ви 
благодаря за 
подкрепата! 
Продължавайте 

все така, а ние 
ще направим 
всичко възможно 

да оправдаем 
и надминем 
очакванията ви!
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Цветелина Митева
Американски университет в 
България 

Уча две специалности: “Журналистика 
и масови комуникации” и “Политика 
и международни отношения”. 
Планирам също така, преди да 
завърша, да взема необходимите 
курсове за подспециалност 
Европеистика. 

Среден успех: 5.78

Хоби: Обожавам да пиша. Пиша 
истории, есета, стихотворения. 
Даже преди години започнах и 
собствена книга, която сякаш 
нямам куража да продължа. Освен 
писането, обичам да чета книги на 
италиански. Напоследък започнах да 
се занимавам активно и със спорт, 
най-вече jogging. Ходя редовно на 
фитнес и това ми дава много енергия 
и самочувствие.

Скъпи дарители,
за мен Вие сте родители,
които, загрижени за своите деца,
правят и непосилни неща.

Ние, които сме отсреща,
с бушуващи хормони и кръв гореща,
Ви благодарим за щедростта,
за вниманието и помощта.

Пари имаш ли - си някой,
дариш ли част от тях - си герой.
Вие правите точно това.
Благодарим Ви!
С обич, Вашите деца.

Постижения: През март участвах в 
две симулации на това как работят 
ООН и Европейския съюз. Двете 
събития бяха организирани  и 
проведени по отделно.  И в двете 
участвах като журналист. Работата 
ми беше да правя репортажи 
за случващото се по време на 
2-дневните конференции. Имаше 
студенти от над 10 държави и 
всички те играеха ролята на 
делегати, вземащи важни решения, 
следвайки процедурите и 
правилата на двете международни 
организации. В първото спечелих 
награда за най-добър журналист.

Вълнения: Бях доброволец в 
Клуба за по-добро общество. 
Организирахме концерт с моите 
приятели от Дома за деца лишени 
от родителски грижи в град 
Благоевград. Както знаете, аз съм 
живяла там 11 години, и за мен 
беше изключително приятно да 
помогна на моите приятели. 

Мечти: Искам да се включа в 
повече клубове, да изкарам 
стаж по журналистика в някоя 
онлайн медия. Искам също 
това лято в Щатите да изкарам 
достатъчно пари, за да си платя 
магистратурата. Все още не знам 
къде ще уча, защото разглеждам 
университетите, но искам да е в 
Европа. Искам зимата да отида 
в Италия и да работя 1 месец. 
Имам познат, който държи една 
туристическа агенция и има 
голяма възможност да поработя в 
PR отдела му. 
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Цветомир Цанков
УНСС - София 
Икономика с чуждоезиково 
обучение с английски език 
2 курс

Среден успех: 5.62

Интереси: Финанси и счетоводство 

Хоби: Опитвам се да запълвам 
свободното си време със спорт 
(бягане и футбол предимно). Също 
така се интересувам от мъжка мода.

Вълнения: Заедно с двама мои 
колеги изработихме доклад на 
тема “Сравнителен анализ между 
България и Естония по показателите, 
характеризиращи степента 
на социално, икономическо и 
екологическо развитие”. Беше доста 
трудоемък проект, като най-трудно 
беше да намерим необходимата ни 
информация. Но се справихме много 
добре и в крайна сметка резултатът 
беше удовлетворяващ за всички.

Шеип Панев
Медицински университет – 
София,  
Медицина 
3 курс

Среден успех: 6.00

Интереси: Патоанатомия, Вътрешни болести

Хоби: Основното ми хоби е туризмът, през лятото правя походи всяка 
седмица, а през останалото време, когато съм свободен. Обичам да се 
занимавам с овощарство, фотография, зимни спортове (ски), колоездене.

Мечти: Успешно завършване на обучението ми в МУ София с последваща 
специализация (за предпочитане в България). След това бих искал да 
натрупам опит и капитал в чужбина. Крайната ми цел е да отворя частна 
болница.

Мечти: Първо, ще прекарам 
лятото на бригада в Америка. 
След завръщането ми смятам да 
завърша висшето си образование 
(бакалавър), след което да си 
намеря работа и най-вероятно да 
запиша магистър.

Към дарителите: 
Искам да им благодаря за 

помощта, която оказват 

на амбициозните ученици и 

студенти. Благодарение на тази 

стипендия съм на път да сбъдна 

една от моите мечти - да посетя 

Америка.  С дейността, която 

извършвате, помагате на много 

млади хора да преследват и 

постигат целите си. 

Продължавайте в същия дух!

Към дарителите: 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.
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Янка Колева 
УНСС – София 
Икономика с чуждоезиково 
обучение 
2 курс

Среден успех: 5.89

Интереси: Маркетинг

Хоби: Да изляза и да се разходя 
с приятели на някое ново, 
интересно, спокойно и приятно 
място. 

Мечти: Да съчетая това, което 
трябва да правя, с това, което 
искам да правя, и да го правя по 
най-добрия начин. 

Към дарителите: 
Рано или късно, всеки намира път 
към щастието. Надявам се Вие да 
сте намерили своя и това,, което 
правите, да Ви носи истинско 
удовлетворение от живота, 
защото има хора, които Ви го 
пожелават от все сърце!

Янко Димитров 
ТУ - София 
МП „Компютърно и софтуерно 
инженерство” 
1 курс

Среден успех: 3.97 - трудно ми е да поддържам висок успех, работейки 
паралелно на пълно работно време.

Интереси: Програмиране на свръх големи интегрални схеми

Хоби: В много малкото си свобовно време (във времето, в което се спи) и 
евентуално неделните дни, се виждам с приятели, или с майка ми и с по-
малките си братя и сестра, за да разпускам от наптрупаното напрежение.

Вълнения:  Бях поканен от 2 телевизионни медии и едно национално 
радио да разкажа за постигнатото от мен до този момент, имайки предвид 
миналото ми.

Мечти: Вече бъркам мечтите и целите. Просто си следвам пътя към успеха, а 
именно - всяка възможност за развитие. 
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Стипендия „Лука Бекяров“
Учредена от “Еврофутбол”

Атанаска Бойчева
Технически университет – София,  
Компютърно и софтуерно инженерство – 1 курс 

Среден успех: 4.00

Интереси: Основи на инженерното проектиране

Хоби: Спортувам активно.

Постижения: Класирана за национален кръг на 
олимпиадата по ИТ през Поощрителна награда от 
Международния конкурс за компютърна рисунка или 
колаж на компютърна школа „Вале“.

Мечти: Целите ми са да завърша висшето си образование, 
а мечтата ми професионална реализация.

Към дарителите:  
Продължавайте да подпомагате  
младите хора в България!



Стипендиантска програма “Готови за успех”

70

Стипендии „Анета Атанасова“
Ученици

Антъни Иванов 
Национално училище  
по изкуствата  
Проф. “Веселин Стоянов” –  Русе 
Специалност “Китара и пиано” 
12 клас

Среден успех: 4.70

Интереси: Китара, английски 
език, пиано

Хоби: Да играя баскетбол, 
фризби, хек, да свиря.

Незабравимо: Концертът 
по случай изпращането ми, 
свирих и пях. Цялата зала 
крещеше.

Мечти: Да успея в живота.

Към дарителите:  
Бог да Ви благослови за 
помощта, която ми оказвахте 
през тези години!

Ива Станева
СОУ ’’Св.св. Кирил и Методий’’  
град Карнобат 
9  клас

Среден успех: 5.00

Интереси: Български език и литература, История и цивилизация

Хоби: Член съм на БМЧК - Карнобат ’’Посланици на доброто ’’ и много 
се радвам, когато помагаме на хората. Обичам да чета книги и да пиша.

Постижения: Участие в олимпиада по История и цивилизация 
- областен кръг; Участие с презентация в национален конкурс 
’’България в картини и слово’’ - отличена на четвърто място от 
1279 творби; Участие в конкурс на Ротари клуб - Карнобат ’’Есе в 
бутилка”; Участие с приказка в конкурс ’’Живата памет - идентичност, 
минало, настояще, бъдеще’’ - поощрителна награда; Участие в седми 
международен конкурс ’’Изкуство против дрогата ’’.

Мечти: Желая да завърша училище с висок успех и да успея да вляза в 
университет. Мечтая България да бъде добре организирана държава, 
в която мога спокойно да живея. 

Искрено желая на всички 
дарители на ’’ Готови за 
успех ’’ да бъдат здрави и 
обичани, защото според мен 
това е най-важното. Никога 
да не губят човешкото в 
себе си и да продължават 
да получават усмивки от 
всички, на които помагат.
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Карлос Де Вила 
Дерменджиев 
1-ва Английска езикова 
гимназия - София 
8 клас

Среден успех: 5.80

Интереси: Английски език

Хоби: Обичам много неща. 
Понякога ходя да ловя риба, 
рисувам, излизам навън с 
приятели, гирая на лаптопа и 
гледам телевизия.

Мечти: Да работя с език и да 
си изкарвам прехраната сам.
Да имам семейство и да сме 
щастливи.

Към дарителите:  Мисля, че това, което те правят, е наистина невероятно. По този начин те мотивират много хора и им пожелавам да продължават в този дух!

Светослава Стоянова
Природо-математическа 
гимназиязия 
Силистра

Иван Тодоров 
ПГМЕТ - гр. Кнежа 
Електротехник 
10 клас

Среден успех: 5.90

Интереси: Електротехника

Хоби: Спорт

Мечти: Да работя по 
специалността си.

Бъдете все така добри и компетентни!
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Стипендии„Анета Атанасова“
Студенти

Към дарителите: 
Твърде често съм си мислела, че животът не е честен и не ми е 
дал равен старт, заради семейната ми среда и редица финансови 
проблеми като резултат от това. Това е познато чувство за много от 
стидендиантите и съм сигурна не горчи само на моето сърце. Безценно 
е да знаеш, че има хора, които те подкрепят и някак са повярвали в 
идеята на „Готови за успех“; че има хора, които са повярвали в нас. 
Вашата подкрепа ми дава надежда, че има възвръщаемост на положени 
усилия и труд и че не сме сами в трудностите. Благодаря!

Мира

Към дарителите: 
Най-сърдечно благодаря на дарителите за 
финансовата подкрепа, за това, че вярват в мен, 
че ми дават надежда, сигурност, опора и сили да 
продължавам напред, да се боря и да побеждавам. 
Вие сте част от успехите ми, мили хора! 
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ!

Недялка
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Мира Владимирова
Университет Куйин Мери, Лондон 
Английска литература и драма - 2 курс

Среден успех:  5.75 

Интереси: За щастие, имам късмета да следвам това, което 
ми е най-интересно: театър и литераратура. Обичам да 
чета за екпериментален театър и литература, да работя 
върху фестивалите, които организираме в университета, 
за да представим практическите ни задачи и, всъщност, 
всичко.

Постижения: Работя в екип 
върху докторски проект в 
друг университет, Голдсмитс, 
част от Лондонки университет. 
Творбата е Devised Theatre, т.е. 
вид експериментален театър, 
в който няма сценарий, а 
идеята се разработва от всички 
участници по време на процеса 
на репетиции. Проектът ни се 
стреми да използва структурата 
на класическа музика и да я 
приложи в театрална постановка. 
Целта е да се „чуе“ музикалността 
зад формата на представлението, 
без да се използва самата музика. 
Миналата седмица представихме 
три представления, работа в 
прогрес, след почти половин 
година работa по проекта.

Извън учебния процес работя 
по няколко артистични проекта, 
част от театрална компания Куийн 
Мери. През март представих моя 
пиеса „20 грама хартия“, която 
беше избрана като една от 6-те 
пиеси (от 20 представени) да 

бъде част от сезонния финален 
фестивал на команията. Пиесата е 
женски моноспектакъл, написан 
и режисиран от мен.  Залата 
беше пълна, в бъдеще двама 
продуценти вече изявиха желание 
да я представя отново.

В същата театрална комапния, 
играх в 5 различни постановки.  

Вече една година съм ментор 
на 13 годишно момиче. С нея 
работим по различни проекти, 
който са с цел да й помогнат 
да се развива в академичен 
и социален аспект. Схемата 
се казва „ИнтоЮнивърсити“ и 
подкрепя деца с неравностойни 
възможности. 

Същевременно още съм 
съосновател на организацията 
“Лечение без граници”, която 
създадохме през септември 
2013. В момента вече имаме 
повече от 70 доброволеца 
в над 8 страни, което прави 

мрежата на организацията ни 
една от най-големите български 
доброволчески схеми, оперираща 
на международно ниво.

Мечти: В най-общи линии, 
искам да правя изкуство, 
да продължавам да пиша, 
режисирам и играя, в бъдеще 
по-професионално. Иска ми се да 
поставям пиесите си и в България, 
и в чужбина. Мечтая да мога да 
направя нещо, което да работи 
за това, когато някой чужденец 
чуе България, да се сети първо 
за Мирослав Пенков и след това 
за алкохолен туризъм в Слънчев 
бряг, например.
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Мартин Момчилов 
ЮЗУ „Неофит Рилски” 
Благоевград 
Етнология 
3 курс

Среден успех: 5.20

Интереси: История, английски език

Хоби: Сърфиране в интернет, 
кинолюбителство

Постижения: Съавторство в 
документална книга „Мъртвият 
не ни е вече враг”, посветена на 
единствената българска жертва 
по време на инвазията в ЧССР на 
21 август 1968г., ст. Николай Цеков 
Николов.

Незабравимо: Посещението ни с 
редактора на в. „Сирак” в Златна 
Прага, Чехия. Срещи в посолството, 
в българското училище в Прага „Д-р 

Петър Берон”, на гроба на ст. 
Николов в с. Нови дум.

Мечти: Започнахме 
документален филм за инвазията 
в ЧССР. Почти сме готови със 
сценарий за художествен 
филм, за който дано намерим 
финансиране в тези 10 години.

Към дарителите:  
Да бъдат винаги здрави, бодри,  
с щедри сърца и да бъдат уверени, 
че са сторили добрини в днешния 
ден, които са инвестиция за 
бъдещето, не само лично на 
нас, стипендиантите, но и за 
бъднините на България!

Недялка Грозева
УНСС – София 
МИО с испански език 
3 курс

Среден успех: 5.07

Интереси: Испанският език, английски език, международен маркетинг.

Хоби: Киното, театърът и всичко, което е свързано с изкуството. Изявявам 
се като актриса. Пиша разкази и есета.

Постижения: Бях класирана по успех на първо желание в специалност 
МИО с испански език. Явих се с две години предсрочно на Държавния 
изпит по испански език и го издържах с оценка отличен /6,00 /.  
Наскоро кандидатствах за участие в Европейската програма за мобилност 
на студентите Еразъм +  за академичната 2015/2016 г. и спечелих място в 
нея. През следващата учебна година ще продължа образованието си за 
един семестър в Университета  “Лойола Андалусия” в гр. Кордоба, Испания.

Мечти: Мечтая да се реализирам по професията си. Един ден да създам 
хубаво семейство, да имам деца, да бъда не само отличен професионалист, 
но също и отлична съпруга и майка. Мечтая да имам високи доходи и да 
помагам за реализирането на някоя благородна кауза, да върна жеста, 
който сега дарителите правят, на други нуждаещи се талантливи млади 
хора. Искам да посетя най-интересните кътчета на планетата.
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Випуск 2015

Силвия Василева 
Медицински университет 
София

Радослав Ненчев 
Музикална Академия – цигулка

Среден успех: 4.80

Интереси: Обща възрастова психология,  Специална педагогика, Основи на 
държавата и правото.

Хоби: Да чета интересни книги, да се разхождам сред природата! 

Постижения: Участие с тема “Неформално обединение”. Удостоен съм с 
материална награда, по време на лекции. Олимпиада за Социалната работа 
във връзка с 20-та годишнината на Тракийския университет. Награден съм 
със сертификат от Медицинския факултет.  
Обучение по проект  „Лаборатория  за младежка активност” (BG05/904-ФМ 
на ЕИП). 

Мечти: Постигнах една мечта - сега уча Социални дейности, точно това, 
което исках. След това смятам да уча магистърска степен  „Психология”.Петър Киряков 

Тракийски университет  
Социални дейности 
1 курс Хиляди БЛАГОДАРНОСТИ за предоставената възможност.

БЛАГОДАРНОСТИ И КЪМ ФОНДАЦИЯ „СИРАК”!
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Мила Лео Богданова
СУ„Св. Климент Охридски” 
Социални дейности – 3 курс

Среден успех: 5.20

Интереси: Социална психология, Социална работа със случай

Постижения: Провеждане на двумесечен стаж (04/05 2014 г.)  
Работа с деца в ДДЛРГ “Асен Златаров”, гр. Враца. “Сътрудник социални 
дейности” 

Незабравимо: Работата с деца е предизвикателство, но и изключително 
вдъхновяващо. Щастлива съм, че имах възможността да приложа 
получените знания. Всеки път се впечетлявам.

Хоби: Дълги разходки навън, приятели, четене, кино, театър.

Мечти: Да работя по посока създаване на комбиниран детски център за 
деца с физически увреждания и такива без. С цел “равен старт” и ефективна 
интеграция.

Персонална дарителска стипендия
Учредена от Фондация „Сирак“ 

Към дарителите: 
Подкрепата, която оказвате всички Вие, означава много за 
мен! С всеки изминал ден чувствам, че се приближавам до 
сбъдването на мечтата си.
Искрено благадоря! 
Бъдете живи и здрави!



Уважаеми Дарители, 

Искам да изкажа изключителната си благодарност към Вас 
и Вашата инициатива, чрез която подкрепихте мен и мои 
връстници. Заделените от Вас средства ми помогнаха много по 
време на обучението, като най-важното, което си позволих чрез 
тях, е да отделя пълноценно време за университета, без да е 
нужно да работя, за да изкарвам прехраната си и да задоволявам 
битовите си нужди. Така, аз успях да постигна много и да 
се развия професионално в сферата, в която се обучавам. 
Постигнатото до момента се дължи на Вашата подкрепа. 
Искам да Ви уверя, че аз (без да се хваля много), отговарям на 
очакванията на тази инициатива и мога да бъда за пример, с 
което и съм горд.

Възхищавам се на добродетелността Ви и желанието да 
подкрепяте такива инициативи. Затова искам да Ви пожелая 
от сърце да бъдете много здрави и щастливи, и всичко, което си 
поставите за цел или мечта, да го постигнете и сбъднете.

С уважение,
Янко Димитров, 25 години 
гр. София



Стипендиантската програма “Готови за успех” 
през учебната 2014/2015 година 

получи подкрепата на

Благодарим Ви!


