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В партньорство с
Фондация “Сирак”

Стипендиантската програма “Готови за успех” е програма на Фондация
BCause: в помощ на благотворителността от 2006 г. Програмата
подкрепя образованието на деца и младежи - сираци или полусираци,
отгледани от роднини или в социални домове.
Стипендиите „Готови за успех” са уникални с две неща.
Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения - от
фирми и от частни лица.
И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата
подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а
защото имат изключително добри постижения и отличен успех.
В този смисъл програмата е и предприемаческа.
От своето създаване програмата се осъществява в партньорство с
фондация “Сирак”. Стипендиите на името на Анета Атанасова (на фондация
„Сирак”) се връчват заедно с всички останали стипендии на годишната
церемония на “Готови за успех”.
Стипендиантската програма „Готови за успех” се радва на подкрепата на
своите посланици на добра воля – журналистите Христо Калоферов и
Мирослава Иванова, актьорите Албена Михова и Ненчо Балабанов и Ани
Халваджиян.
За 12 години заедно сме осигурили 1251 годишни стипендии на обща
стойност над 1,9 млн. лв.
Инициативата можете да подкрепите и с SMS с текст DMS USPEH на номер
17 777.
www.bcause.bg
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2017/2018
учебна година

12

-та
година
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кандидати

142
стипендианти

Стипендиантите през
2017/2018 учебна година:
17 бъдещи лекари,
1 корабен капитан,
4 компютърни специалисти,
7 учители,
6 юристи,
7 филолози,
2 художници,
2 певци,
2 журналисти,
3 психолози,
6 икономисти и финансисти,
10 биолози,
химици и
физици...

„Аз бях част от стипендиантите на „Готови за успех“ 10 години. А от тази година
съм част от дарителите. Тази година дарявам средства за стипендия на една
медицинска сестра. Мисля, че има една голяма прилика между медицинските сестри и
анестезиолозите. Това са хора, които се грижат изключително много за пациентите,
но често остават на заден план. Знам, че е много трудно да се раздаваш и не винаги
да получаваш нужната оценка за усилията, които влагаш в работата си. Затова
ти подарявам една бяла лястовица.“
д-р Елена Стефанова
Златен Хипократ

“Без вас, стипендианти, бъдещето няма смисъл.
Без вас, дарители, настоящето няма сърце.”

Елица Баракова,
Изпълнителен директор
на фондация BCause

Ученици - стипендианти
на програма „Готови за успех“
2017/2018

През май 2018 година 12-ти клас завършиха стипендиантите:
Адриана Амушева - СУ”Св. Климент Охридски”, с. Слащен, общ. Сатовча
Александра Алексиева - СУ “Иван вазов”, гр. Вършец
Ася Арапова - СУ “Васил Левски” , с. Драгиново
Венета Георгиева - ПГ по техника и мениджмънт “Христо Ботев”, с. Литаково, обл. София
Даяна Петрова - СУ “Неофит Рилски”, гр. Тополовград
Елена Кирова - СУ Паисий Хилендарски, предприемачество и бизнес,
с. Царимир, общ. Пловдив
Деница Антонова - Старопрестолна професионална гимназия по икономика, 		
гр. Велико Търново
Диан Господинов - СУ “Димитър Благоев”, гр. Свищов
Димитър Итев - Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев
Евгения Милушева - ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич
Екатерина Стоянова - ПГРЕ “Г.С.Раковски” с испански език, гр. Бургас
Лилиана Лазева - СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Ракитово
Михаела Любенова - СУ “Отец Паисий” , гр. Вършец
Николай Тонев - ПГ по механоелектроника, Тгр. роян
Полина Андонова - ПХГ Дамян Дамянов”, гр. Сливен
Радостина Гущерова - ПГИТ Проф. Асен Златарев, гр. Петрич
Теодор Веселинов - ПГСАГ “Проф. арх. Стефан Стефанов”, гр. Монтана
Тоня Маринова - ПГСАГ “Проф. арх. Стефан Стефанов” , с. Благово, обл. Монтана
Цветелина Тинкова - ПФ по механоелектроника, икономическа информатика,
с. Антон, обл. София
Цветомир Иванов - ПГСАГ “Проф. арх. Стефан Стефанов”,
с. Стубел, обл. Монатана
Юсеин Хърльов - СУ”Васил Левски”Аврамово, гр. Благоевград
Янек Герганов - СУ “Петко Рачев Славейков, гр. Трявна

Бъдещи студенти по медицина

Димитър Итев:
Отличен (5.50) на 43-та Национална олимпиада по
биология и здравно образование.
Класиран за участие в 50-та Национална олимпиада по
химия и опазване на околната среда.
На предварителения изпит по биология в Медицински
университет-София се представих отлично (6.00).
Спечелих конкурса ,,Соня Терзийска“ за постижения в
областта на биологията.
Мечтая да бъда студент по медицина и успешно да
завърша образованието си.
Радвам се, че има достойни българи родолюбци, които
стимулират талантливите деца без родителска
подкрепа да следват мечтите си.

Деница Антонова:
За настоящата 2018 г. най-голямото ми желание е да се
представя отлично на кандидатстудентските изпити по
химия и биология, за да сбъдна мечтата си да уча медицина.
Работя упорито.
Всяко Ваше дарение има положителен резултат – подтик,
подкрепа или стимул за сбъдване на нечия цел или амбиция,
която без Вашата подкрепа може да остане само мечта.

Диан Господинов:
Явих се на предварителен изпит и вече съм записан като
студент в РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, в желаната от мен
специалност: Компютърни системи и технологии. С голямо
вълнение очаквам началото на обучението ми.
Ще се постарая да докажа способностите си и да съм сред
изявените студенти. Очаквам много да науча, да навляза в
света на компютърните технологии и да открия точното
си място.
И ако днес мога да се радвам на поредната крачка в своето
развитие, то това се дължи и на факта, че повярвахте в мен
и подкрепяте сбъдването на мечтите ми! Това доверие ме
кара да се чувствам отговорен и признателен към всички вас!
Благодаря ви!

Бъдещи студенти
Най- запомнящото се събитие тази година
беше абитуриентският ми концерт,
защото за пръв път имах изпълнение, на
което едновременно свиря и пея.
Моята цел за следващите години е да уча в
НМА ”Проф. Панчо Владигеров”.
Това дарение ми даде смелост, оптимизъм
и спокойствие да следвам мечтите си.
Благодарение на вас всяка моя стъпка
напред беше към постигането на нещо
по- голямо и по-добро.
С изключителна признателност,
			Михаела Любенова

Тоня Маринова:
Целите ми са да завърша успешно 12 клас, да ме приемат в УНСС,
специалност Маркетинг. Мечтата ми е да си намеря работа с
тази специалност и да се развивам.
Искам да изразя огромната си благодарност и възхищение към
дарителите. Радвам се, че има такива хора, които са толкова
благородни към децата в затруднение. Вие докосвате сърцата на
всички хора с жеста и добротата си.

Лилия Лазева:
През изминалата година взех участие в събитие, посветено на
английския език, организирано от училище. Получих сертификат
за компютърна грамотност, направих първото си пътуване в
чужбина и завърших средното си образование с отличие.
Най-важната ми цел за момента е да се справя отлично на
предстоящите матури и след това да бъда приета там, където
желая.
“Любовта и добротата никога не са напразни, защото те
благославят този, който ги получава, и онзи, който ги дава.”
Барбара де Анджелис

Студенти стипендианти
на програма
„Готови за успех“
2017/2018

Випуск 2018

Интереси: Психиатрия, Дисфагични
и дизартрични нарушения,
Психодиагностика, Езикови
нарушения
Хоби: Рисуване, плуване
Мечти и цели: Магистърска степен,
Докторантура, Частна практика

Албена Ковачева
СУ „Св. Климент Охридски“
Логопедия - 4 курс

отици
стие ст
а
ч
у
е
ш
а
Без в
бъдат
ямаше да
мечти н
.
реалност

Интереси: Изучаването на чешкия
език и, разбира се, славянските
литератури.
Постижения: Превеждам книги от
чешки съвременни автори.
Хоби: Страшно много обичам да
пътувам, да се срещам с хора от
различни държави, от различни
култури, да опознавам другия.

Антоанета
Александрова
СУ “Св. Климент Охридски”
Славянска филология - 2 курс

Алекс Ценов
СУ “Св. Климент Охридски”
История и география - 1 курс

Мечти и цели: Искам, след като
завърша, да говоря чешки като
native speaker, като една чехкиня
и когато посетя отново Чешката
република, местните хора да
не могат да познаят, че съм
чужденка. Искам да преподавам
на студенти. :) И да пътувам
мнооого.
За следващата година - още подобър чешки. А за следващите
10 години да съм част от
дарителите на Фондацията.

Много благодаря за възможността да съм една от избраните, от
тези, които вие подкрепяте, от „най- добрите“. Вие сте Вестители
на доброто и олицетворение на доброто. Нека се роите!
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Интереси: Предклиника на
протетичната дентална медицина
Хоби: Обичам да рисувам.
Мечти и цели: Мечтая да стана
успешен лекар по дентална
медицина и да имам собствена
клиника.

Антонио Димитров

Антония Патинова

СУ “Св. Климент Охридски”
Медицина - 2 курс

СУ “Св. Климент Охридски”
Дентална медицина - 1 курс

Интереси: Микробиология
Хоби: Рисуване.
Мечти и цели: Да завърша с
отлична оценка за следващата
година и да помагам на хората като
лекарка след 10 години.

Биляна Белянова
Медицински университет,
София
Медицина - 3 курс
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Продължавайте в
същият дух, каузата
Ви е благородна и сте
в голяма помощ на
много стараещи се
студенти. Благодаря.

Пожелавам
ви да сте
живи и здра
ви и да бъдет
е
все толкова
сърдечни и
всеотдайни
! Много ни
помагате!
Благодаря!

Випуск 2018

Интереси: Илюстрацията, оформлението на книги и
графичния дизайн
Постижения: Ще участвам в проект за арт книга
„Графични ТрансФормации“, който ще се реализира
през юни месец.
Хоби: Много и най-различни! Карам бегач
непрестанно почти, ролери, спортувам различни
видове спорт като волейбол, бадминтон и други.

Божена Серафимова
Национална художествена
академия, София
Илюстрация - М, 1 курс

Мечти и цели: Да продължавам да се развивам
в областта ми, да трупам книги с мои дизайн и
илюстрации, знания, емоции и да не спирам да мечтая
за какво ли не.
Не спирайте да се движите напред и нагоре и разбира се, винаги
с усмивка и позитивизъм!

Интереси: Дизайнерско
проектиране на машинни и
електротехнически изделия и
съоръжения.
Постижения: Участвах в Студентски
конкурс за проектиране на
иновативни образователно-играви
съоръжения с проект- Пързалка
и пясъчник на модулен принцип.
Спечелих първа награда.

Боряна Петкова
Технически университет –
София
Инженерен дизайн - 4 курс

Мечти и цели: Да продължа
развитието си като един
бъдещ дизайнер, като запиша
магистратура в тази област. Имам
желание да започна работа по
реални проекти и да ставам все подобра в професията си.

Благодаря Ви, много
за подкрепата и
за възможността,
която ми дадохте
за да се развивам.
Без вашата помощ
нямаше да стигна
до тук, където
съм в момента.
Продължавайте все
така да мотивирате
младите хора.
Благодаря Ви за
подкрепата!
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Ваня Василева

Национална художествена
академия - София
Живопис - 4 курс

Интереси: Аудио и постпродукция
Хоби: Да танцувам, да пиша
стихове, да излизам сред
природата, да майсторя някакви
неща.
Постижения: Участвала съм в
църковни фестивали като част от
хоров състав.
Мечти и цели: Да стана още постойностен човек.

Василена Любенова

НМА “Проф. П. Владигеров“
Звукорежисура, звуков и
медиен дизайн - 4 курс
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Веселина Стоянова

УНСС
Бизнес журналистика и
продуцентство - М - 1 курс

Випуск 2018

Весела Георгиева

СУ “Св. Климент Охридски”
Библиотечно-информационни
науки - 4 курс

Интереси: Науките, свързани с
опазването и популяризирането на
културното наследство.

опазването и популяризирането
на културно-историческото
наследство.

Постижения: Награда на ректора на
СУ за отличен успех и академични
постижения в областта на
културата, награда на фондация
„Еврика“ за област компютърни
науки и ХУАУЕЙ ИКТ. Участвах
в международни конференции
в Рим, онлайн международна
конференция с Орловски държавен
институт по култура и други.

Хоби: Обичам да пътувам и да
опознавам нови хора и хоризонти.
Обичам музиката, свиря на пиано.

Мечти и цели: Да запиша
магистърска степен, насочена
отново към науките, свързани с
нововъведенията в областта на
музеите, както и с иновациите за

Искам да изкажа своите найсърдечни благодарности на
дарителите на фондацията.
Всеки има нужда в труден
момент да му бъде подадена
ръка и да получи сигурност
и подкрепа. Насърчаването
и мотивацията са ключ към
постигането на успеха.
Посланието ми към всички
дарители е да продължават
да вярват във възможностите
на младите хора, да оказват
своята подкрепа, а ние от своя
страна, устремилите се към
успех, сме готови да даваме
най-доброто от себе си!

Виктор Гарабитов
Медицински университет Пловдив
Медицина - 2 курс
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Интереси: Микробиология и
имунология
Хоби: Излизам навън с
приятели, чета художествена
литература.
Постижения: Участвах с три
научни разработки в “Наука и
младост” – една по анатомия и
две по биохимия.

Георги Нанов
Медицински университет Пловдив
Медицина - 3 курс

Георги Чапанов
НМА “Проф. Панчо Владигеров”
Поп и джаз пеене - 2 курс
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Мечти: Да завърша отлично и
да се реализирам в желаната
от мен специалност.
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Георгия Ляскова
СУ “Св. Климент Охридски”
Индология - 2 курс

Випуск 2018

Интереси: Кардиология, Ендокринология
Постижения: През 2017г. участвах в “The Black Sea Symposium for Young
Scientists in Biomedicine” с проекти на тема - 1.„The link between processed
meat consumption and cancer“ и 2.„Overview of focused ultrasound surgery“

Георги Шопов
Медицински университет Варна
Медицина - 4 курс

Също така и в „Четвърти Фармацевтичен Бизнес Форум и НаучноПрактическа Конференция - ИНОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВЪВ
ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА“ с проекти на тема - 1.„TEIXOBACTIN
- A HOPE IN THE FIGHT AGAINST MULTIDRUG RESISTANT BACTERIA“; 2.
„Диагностични прийоми и терапевтични практики при BCKD (болест
на урина като кленов сироп); 3. „GENETICALLY MODIFIED BACTERIA AS A
WAY TO REMOVE CANCER“; 4. “POLYCYSTIC OVARY SYNDROME – CAUSE AND
TREATMENT” – който се класира на трето място в постерната сесия на
конференцията.
В момента съм демонстратор към „Катедра по микробиология и
вирусология“ – МУ-Варна
Мечти и цели: Да стана компетентен специалист, да предлагам сигурни и
иновативни методи за лечение, но най-вече да успея да представя методи
за профилактика и превенция на лесно и достъпно
ниво, по правилния начин. Не трябва да се стига до
лечение, когато може да се предотврати заболяване.
Хоби: Обичам да се движа, да спортувам и използвам
всеки възможен момент за това. Колкото и банално
да звучи, вярвам в сентенцията – „Здрав дух в здраво
тяло“. Физическата активност ми помага да съм поконцентриран във всички аспекти от ежедневието си.
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Интереси: Педагогическо
консултиране, решаване на
конфликти
Хоби: Обичам да слушам музика и да
се разхождам с приятели.
Постижения: Бях награден от
Великотърновския университет за
най-активния доброволец на ВТУ.

Господин Константинов
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Социална педагогика - 2 курс

Незабравимо: Имах удоволствието
да прекарам платена практика към
МОН в с. Балван в Кризисен център
за деца жертви на трафик и насилие
в продължение на три месеца, по
четири дни в седмицата, от седем
сутринта до седем вечерта. Докоснах
се до техните болки, станах техен
приятел.
Мечти: Да запиша Магистратура
„Национална сигурност“.
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Интереси: История
Постижения: Успехът ми е отличен 5,80. Така се нареждам на първо място по
успех в Природо-матаматически факултет.
Хоби: Да се разхождам из различни географски и история. Но рядко ми се
отдава тази възможност, в повечето случай чета за тях.
Незабравимо: Идването ми при вас в София и срещата, на която
присъствахме. Много ви благодаря за наградите, за прекрасните чувства, за
това преживяване.
Мечти и цели: Да си намеря работа като учителка по история, но и по
география да е - няма да се оплаквам.

Даяна Гръкова
ЮЗУ “Неофит Рилски”
География и история - 3 курс
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Деляна Пенева

Джо Дейвис Велчев

Джулия Камбуридис

Тракийски университет
Предучилищна и начална
училищна педагогика - 4 курс

СУ “Св. Климент Охридски”
Генно и клетъчно инженерство
М - 2 курс

СУ “Св. Климент Охридски”
Психология
М - 1 курс
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Димитринка Еленкова

Екатерина Георгиева

Елена Чиновска

СУ “Св. Климент Охридски”
Педагогика
4 курс

СУ “Св. Климент Охридски”
Медицина
6 курс

СУ “Св. Климент Охридски”
Дигитален маркетинг
М - 1 курс

Интереси: Биохимия
Хоби: Обичам да се разхождам в
природата, да излизам с приятели
и да прекарвам време със
семейството ми.
Мечти: Мечтая да завърша успешно
и да се реализирам в сферата, която
съм избрала.
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Елена Каврошилова

Елица Енчева

СУ “Св. Климент Охридски”
Международни отношения
4 курс

Медицински университет Пловдив
Фармация - 2 курс

Искам да благод
аря на всеки
един от дарит
елите за
помощта и мот
ивацията,
която дават на
стипендиантит
е.

Випуск 2018

Интереси: Предучилищна
педагогика, Начална училищна
педагогика, Методика на обучението
по Музика и др.
Хоби: Обичам да пея, да пиша научни
трудове и да играя народни танци.
Мечти и цели: Да се изградя като
добър педагог и да се докажа като
такъв. Да участвам в повече научни
проекти и конференции и да пиша
научни трудове.

Емил Раданов

Жана Колева

Висше военноморско училище
“Никола Й. Вапцаров”
Корабоводене - 1 курс

Тракийски университет
Предучилищна и начална
училищна педагогика - 4 курс

Женя Божилова
УНСС
Финанси, счетоводство и
контрол
Корабоводене - 2 курс

Скъпи дарители, благодаря Ви, че
вярвате в младите хора на България и
им помагате да сбъднат мечтите си.

Постижения: - Публикация в Студентски алманах, том 3 на тема „За
новите позиции на детската индивидуалности детския учител“.
- Участие в дискусионен форум на тема „Гражданското образование в
съвременната мултикултурна среда“.
- Участие в научен проект „Изследване на модели на приобщаващо
образование и подкрепяща учебна среда с пренос в академичната
подготовка на студенти педагози“
- Грамота за принос в научноизследователската дейност
- Сертификат за участие в квалификационен курс „Учителят – създател на
лидери“.
- Грамота за ІІ-ро място в национален конкурс „Носители на просвета“
- Публикация в Студентски алманах, том 4 на тема „Съвременна
технологична подготовка в началното училище“.
- Публикация в списание „Детска градина. Училище“, бр. 1 от 2018 г.
на тема „Формиране на очакваните от пазара на труда умения чрез
технологичното обучение в началното училище“.
- Участие в Международен студентски конгрес на тема „Глобалните
проблеми на 21 век и възможните решения“ в Турция, Истанбул.
- Публикация в списание „Global problems of the century and possible
solutions“ от 2018 г. на тема „Forming of skills expected by the labor market
through Technology and entrepreneurship education in primary school“.
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Ивайло Данков

СУ „Св. Климент Охридски“
Медицина
5 курс
Интереси: Хирургия, Инфекциозни болести
Хоби: Свиря на пиано, карам колело, фотография.
Постижения: Участвах в Националния конгрес по
анестезиология и интензивно лечение.
Мечти и цели: Мечтая да завърша с отличен успех и да
искарам курс по TEE за анестезиолозия.
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Илона Йорданова
Медицински университет Плевен
Медицина - 1 курс
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Интереси: Молекулярна биология, Ембриология и Имунология.
Хоби: Да пътувам, да опознавам света, да правя интересни експерименти свързани
с това, с което се занимавам и уча.
Постижения: Тази година съм одобрена по един европейски проект в сферата на
биологичните науки и нямам търпение да започна това “пътешествие”.
Мечти и цели: Моята голяма цел, желание и стремеж е да се развивам в сферата
на репродуктивните проблеми и по-специално да се занимавам с асистирани
репродуктивни технологии като Ин витро и ИКСИ оплождане и останалите
свързани методи, които допринасят за борбата с безплодието.

Йоана Димитрова
СУ “Св. Климент Охридски”
Молекулярна биология
4 курс
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Интереси: Биология и Анатомия
Постижения: Взех участие в училище
по персонализирана медицина,
където световно известни лекари
представяха най-новите тенденции и
открития в медицината.
Хоби: Свободното си време обичам
да прекарвам, като спортувам.

Ирен Мешинева
Медицински университет Пловдив
Медицина - 1 курс

Мечти и цели: Мечтата ми е да
стана световно известен лекар,
който да открие нови попрецизни методи за лечение
на заболявания и да допринеса
за развитието на медицинската
наука.
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Ицо Любенов
НМА “Проф. Панчо Владигеров”
Поп и джаз пеене - 4 курс

Интереси: Облигационно право
Постижения: Тази година преминах
успешно стаж в адвокатска кантора
„Mitov Consult“ в град Пловдив.
Хоби: Обичам да чета книги в
свободното си време.
Мечти и цели: Да стана успешен
адвокат.

28

Камен Велев

Катя Абухалауа

СУ “Св. Климент Охридкси”
Инженерна физика - 2 курс

ПУ “Паисий Хилендарски”
Право - 3 курс
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Интереси: Управление на околната
среда
Постижения: Участвах в курс по
кръгова икономика и управлението
на водите, който се проведе във
Валенсия, Испания
Хоби: Обичам да се разхождам с
приятели навън, обичам да пътувам,
а хобито ми е свързано с планината
– през зимата ски, през лятото –
планински преходи.

Койчо Койчев

Кристина Пенева

УАСГ
Строителство на сгради и
съоръжения - 5 курс

СУ „Св. Климент Охридски“
Екологична биотехнология
М - 2 курс

Мечти и цели: Целта ми е да изградя
успешна кариера, свързана с
опазването на околната среда. Ще
работя усилено, за да мога след 10
години аз също да съм дарител в
„Готови за успех“. Мечтая да обиколя
света чрез работата си.
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Постижения: Получвам стипендия
„Гипсън“. Участвам в Ателие
„История и памет“, което
организира редица интересни
събития, в повечето, от които играя
основна роля.

Кристиян Младеновски
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
История - 1 курс

Хоби: Да спортувам и да гледам
спортни предавания.
Мечти и цели: Завършване на
докторска степен по Нова история
на България (1878-1944 г.)
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Интереси: Шведски език, датски
език, скандинавска литература,
историческа граматика
Хоби: Обичам да танцувам, да чета,
да превеждам, да доброволствам и
да пътешествам.
Постижения: За поредна година
участвам като доброволец в
организацията на МОГА фестивал в
гр. Етрополе, както и София Филм
Фест.

Красимира Любенова
Университет “Проф. д-р Асен
Златаров” - Бургас
Компютърни системи и техологии
в индустрията - М - 2 курс

Леман Ахмедова

Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски”
Начална училищна педагогика
и чужд език
4 курс
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Лина Калайджиева

СУ „Св. Климент Охридски”
Скандинавистика
3 курс
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Незабравимо: Най-яркото ми
преживяване от последните месеци
е разменният ми семестър по
програма Еразъм+ в Швеция. За
всеки бъдещ филолог потапянето
в езика и културата, които изучава,
е незаменим опит и невероятно
преживяване, което за мен нямаше
да е възможно без подкрепата на
„Готови за успех“.
Мечти и цели: Мечтая си освен да
съм успешен филолог и преводач,
да имам възможността точно като
дарителите на „Готови за успех“ да
помагам на млади хора да сбъдват
целите си.

Випуск 2018

Интереси: Импулсни и цифрови устройства
Хоби: Обичам да спортувам, да слушам музика, да науча неща, които знам,
че ще ми трябват за бъдеще.
Постижения: Наградена съм в Тържествен академичен съвет от проф. дтн
инж. Райчо Иларионов по случай Деня на бългаската просвета и култура и
на славяската писменост 24 май за отличен успех.
Мечти и цели: В следващите години искам да завърша успешно, да си
намеря работа по специалността и да давам пример на всеки винаги
да се бори за целите си и да вярва, че може да успява каквито и да са
обстоятелствата.

Мариета Йорданова

Технически университет
Габрово
Комуникационна техника и
технология - 2 курс
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Интереси: Граждански процес
Хоби: Хоби ми е четенето на художествена литература, посещаване на
театрални постановки.
Постижения: Участие в стажантската програма на Софийски районен съд.
Мечти и цели: За следващата година: да намеря повече време за себе си и
да пътувам повече. За след 10 години - да имам място, което да нарека „мой
дом”.

Продължава

йте да сте до

бри хора!

Мария Танева

СУ “Св.Климент Охридски”
Право
5 курс
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Интереси: Анестезиология и реанимация
Хоби: Обичам да се разхождам, да излизам с приятели и да опитвам нова
храна.
Постижения: Разработих малък проект на тема “Рисковете от ранно
забременяване при девойки”, включих се в конференция свързана с “Редки
болести”.
Мечти и цели: Искам да съм материално самостоятелна, омъжена,
анестезиологична сестра.

Мирела Петрова

Медицински университет
Плевен
Медицинска сестра
2 курс
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Интереси: От предметите, които изучихме тази година, най-голям интерес за
мен беше статистиката.
Мечти и цели: След изминалата една учебна година се уверих, че
специалността, която съм избрала, определено ми харесва. Искам да се
реализирам като един добър специалист по човешки ресурси.

Мирела Цанова

УНСС
Икономика, общество и
човешки ресурси
2 курс
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Продължавайте да вярвате! Вярвайте, в нас младите, че
можем да постигнем целите си. Приемете нашите най-искрени
благодарности, за това което направихте за нас. Когато знаем,
че Вие сте зад нас, ние сме сигурни и действаме без страх и със
стремеж да не изгубим доверието, което ни гласувахте.

Випуск 2018

Интереси: Най-вече метални
конструкции и мостове.
Хоби: Обичам да карам мотоциклет.
Цели и мечти: Да се дипломирам
успешно и да усъвършенствам
ежедневно в сферата на
проектиране на строителни
констукции и съоръжения, а след
10 години – да съм много добър
проектант с участие в значими
големи обекти (а защо не и
международни).

Мирослав Патриков

Университет по архитектура,
строителство и геодезия
Строителство на сгради и
съоръжения
5 курс

цвете здраво и
„За да расте едно
Някой беше казал:
бва да го полива“.
красиво, някой тря
оливате“
вие все така да „п
Продължавайте и
ОДАРИМ ВИ!
служили деца. БЛАГ
нуждаещите се за

Интереси: Пропедевтика на
вътрешни болести и пропедевтика
на хирургични болести.
Постижения: Тази година преминах
успешно стаж в отделението по
„Спешна медицинска помощ“ в
болница „Св. Каридад“.
Цели и мечти: Моята цел е да стана
педиатър и да помагам на децата.

Монира Абухалауа
Медицински университет,
Пловдив
Медицина - 3 курс

Благодарна съ
м на дарител
ите,
че вярват в на
с и ни дават
възможност и
подкрепа да
завършим успе
шно своето
обучение и да
осъществим
мечтите си!

Надежда Спасова
Лесотехнически университет
София
Инженерен дизайн - 4 курс
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Интереси: Основи на рекламата и Рекламна кампания в медиите
Хоби: Обожавам да чета книги за личностно развитие (други жанрове
също), да спортувам и да гледам футбол, особено много се интересувам и от
астрология.
Мечти и цели: За следващата учебна година основната ми цел е да напиша
хубава дипломна работа, защото ще завършвам бакалавърската си степен.
Естествено, друга не по-малко важна цел, е да постигна отново висок успех
и през 2-те сесии. Целите ми след това са да изградя свой собствен успешен
онлайн бизнес и да пътувам много!

Нанси Савова
СУ “Св. Климент Охридски”
Връзки с обществеността - 3 курс

о
Мили хора, продължавайте да правите това, защот
вие
хора
Вие не просто дарявате средства – за много
на
дарявате надежда! Тази надежда е като шанс, получаване
ш,
вижда
о
допълнителна мотивация да се развиваме. Когат
не е
т
светъ
че
че някой иска да ти помогне, тогава разбираш,
към
сти
дарно
само суров, а има и друго лице. Специални благо
като Вас!
всички дарители, светът има повече нужда от хора

Интереси: Трудова и
организационна психология,
Икономическа психология
Хоби: Обожавам да чета и да
слушам музика. Мисля, че това
са нещата, които винаги могат
да ме откъснат от забързаното
ежедневие и в същото време
да ме научат на много.

Наталия Цветанова

СУ “Св. Климент Охридски”
Психология - 4 курс
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Мечти и цели: Целта ми е да
помагам на хората, било то
в професионален или личен
аспект. Мечтата ми е един ден
да се обърна назад спокойна и
с високо вдигната глава да си
кажа: „Успях! Сбъднах всичките
си мечти!”.

Благодаря Ви! Много малко
хора осъзнават какво означава
Вашата подкрепа за нас. Въпреки
обстоятелствата, Вие ни карате
да се чувстваме успели и специални.
Няма да забравя церемонията по
раздаването на стипендиите.
Всеки един от нас там е загубил
близък човек, но Вие нито за
секунда не показахте, че с нещо
сме различни, а напротив – в този
момент се чувствах горда от
това, което съм постигнала и от
това, което предстои. Затова
благодаря за ръката, която ни
протягате, и за това, че ни карате
да се чувстваме горди и изпълнени с
вдъхновение за постигане на много
успехи!

Випуск 2018

Нели Ковачева
УНСС
Право
6 курс

Постижения: Взимала съм всяка година
държавна стипендия за успех и съм се
класирала за европейска стипендия.
Хоби: Много обичам да съм сред
природата и свободното си време
прекарвам навън или пък посещавам
до колкото имам възможност
забележителни места и правя много
снимки! Защото родината ни е
прекрасна.

Нешка Йончева

Медицински университет –
Пловдив
Дентална медицина - 5 курс

Искам да Ви благодаря
за тази прекрасна
инициатива и да Ви
пожелая да бъдат
здрави и щастливи!
Нека повече хора да
последват примера Ви!

Метчи и цели: Целта ми е да стана
един добър специалист, за да мога да
помагам на хората! Мечтата ми е да
имам прекрасно семейство, с което да
споделям красиви мигове!
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Интереси: Пропедевтика на вътрешните болести и Обща
хирургия.
Хоби: Да прекарвам свободното си време с хората, които
обичам, защото те ме карат да обръщам поглед към важните
неща от живота.
Постижения: Бях удостоена с отлична оценка в постерната
сесия на катедрата по Фармакология с материал на тема
“Лекарствени средства повлияващи ренин-ангиотензиналдостероновата система и тяхното клинично приложение”
Вълнения: През месец октомври участвах в скрининг тестове
в няколко села в област Хасково, благодарение на фондация
„Направи добро - Александровска”. Беше много мотивиращо и
зареждащо с положителни емоции изживяване.

Никол Горанова

Медицински университет - София
Медицина
3 курс
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Мечти и цели: В близкото бъдеще мечтая за една успешна сесия
и лято, през което да съчетая страхотен стаж със заслужена
почивка. В по-далечно - да открия специалността за мен, да
имам възможност да се реализирам и да създам едно хубаво
семейсто.

сигурявате и
което ни под
о,
ет
ви
ст
спокой
ечтите си!
Благодаря за
раме върху м
и
ус
ок
ф
се
та да
възможност

Випуск 2018

Интереси: Винен туризъм,
специализирани видове туризъм,
туристическа анимация и други.
Постижения: Получих стипендия за
,,специални постижения ‘‘.

Николай Костадинов

Университет по хранителни
технологии - Пловдив
Туризъм - 4 курс

Вълнения: Участвах в Дефиле ,,Уикенд
в Пловдив“ – 2018 год. По време на
участието ми, в това събитие успях да
се срещна с множество чуждестранни
туристи и се радвам, че успях да
представя туристическите ценности
на град Пловдив.

Хоби: С моята приятелка обичаме
да пътуваме, да посещаваме нови
интересни дестинации, както
в България така и ако можем в
други страни. През последните
години четенето на книги и статии,
свързани с виното и винени
дегустации, посещенията на винени
и сомелиерски събития, също се
превърнаха в хоби.
Метчи и цели: В близкото бъдеще се
надявам да завърша благополучно
висшето си образование.

Бих искал да изкажа голямо ,,БЛАГОДАРЯ‘‘ към всички дарители и
към екипа на фондация BCause. Благодаря Ви, че ми подадохте ръка
в труден момент. Благодарение на Вашата помощ почувствах
подкрепа през тази учебна година. Колкото и пъти да кажа
,,благодаря‘‘, ще бъде малко, за да изразя моята благодарност към вас!

37

Стипендиантска програма “Готови за успех”

Петър Стефанов

СУ „Св. Климент Охридски”
Право
5 курс
Интереси: Вещно право, Право на Европейския съюз,
Наказателно право, Конституционно право, Граждански
процес, Нотариално право.
Хоби: Обичам да гледам спортни мероприятия и
разбира се не пропускам нито един мач на любимия ми
отбор ЦСКА София!
Постижения: През есента на 2017 г. кандидатствах и бях
одобрен за участие в целогодишен стаж към Софийски
районен съд, с подкрепата на българо-американската
комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. Основната
цел на програмата е участващите в нея млади, бъдещи
юристи на България да придобият практически правни
умения, както и да задълбочат познанията си относно
българската правораздавателна система.

Благодаря за подкрепата, която
представлява много повече от чисто
финансова помощ, и най-вече за всички
хубави инициативи, предприети от
Вас като дарители по отношение на
стипендиантите на „Готови за успех“.
С тях Вие ни вдъхвате увереност и кураж
да продължаваме да работим усърдно и
здраво в насоките, които сме поели, като
ни показвате, че трудът и постиженията
на младите хора на България не остават
незабелязани и невъзнаградени! Благодаря
и за житейския урок какво означава да
бъдеш добър и обществено отговорен
човек, готов да помога безвъзмездно,
с най-чисти помисли и от сърце!
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Мечти и цели: Най-непосредствената цел е отлично
завършване на висшето ми образование, което да
допринесе за добър старт на професионалната ми
кариера. Едновременно с ученето желая да продължа
с разнообразните стажове, които посещавам и които
обогатяват юридическите ми култура и познания на
практическо ниво. Що се отнася до по-дългосрочните
ми планове – освен хубава кариера и хубаво
семейство, желая да имам възможност, също като
нашите дарители, да помагам на сериозни, талантливи,
развиващи се и желаещи да учат млади хора.

Випуск 2018

Петър Гаров

Медицински Университет Пловдив
Медицина
3 курс
Интереси: Пропедевтика на
вътрешните болести, Обща и
оперативна хирургия, както и
Патологична физиология.
Хоби: Риболов и тенис на
маса – в свободното си
време тренирам в клуб
„Iron ball”. Спечелих 1 медал
за първо място и един за
2-ро на турнири за „Купата
на ректора“ с участието на
университети на територията
на гр. Пловдив през учебната
година.

Вълнения: От близо 1 месец съм
заместник-председател с ресор
МФ към Студентски съвет на
МУ-Пловдив. Задачата ми е да
помогна възможно в най-голяма
степен дейността на отделните
комисии. Мотивацията ми да се
кандидатирам за тази позиция бяха
двете събития, в чиято организация
съм участвал – „Академия по
спешна медицина“ на 1 април 2017
г. и „Пролетен бал на МУ-Пловдив“
на 20 април 2017 г. Академията
беше свързана с обучение на
следните теми – кардиопулмонална
ресуститация, токсико-алергичен
шок, поведение при бедствени
ситуации и структура на линейка.
Участващите студенти бяха
над 200, което беше приятна
изненада за всички нас като
организатори. Пролетният бал
беше с благотворителна цел, като
събраната сума беше дарена на
Клиника по педиатрия. Участващите
на него бяха над 400 – студенти,
преподаватели, гости. Надявам се,
че в хода на предстоящия си мандат
ще успея да допринеса за много
нови събития и инициативи.
Цели и мечти: Мечтите ми
са да стана добър лекар, да
върна здравето на много хора
и да изпитвам непрекъснато
удовлетворение от това.
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Хоби: В свободното си време
свиря на пиано, пея и пиша,
взимайки участия в различни
концерти, конкурси, фестивали и
конференции.

Петя Даскалова

Постижения: Национална
конференция с международно
участие “Литература и техника” 9-11
март 2018 г. Двадесета национална
научна конференция за студенти и
докторанти Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски”, 17-18 май
2018 г.

Интереси:
Литературоведските
дисциплини: Руска класическа
литература;
Западноевропейска
литература; Българска
литература между двете
световни войни; Съвременна
българска литература.

Вълнения: По време на
тазгодишното ми участие в
Националната конференция с
международно участие “Литература
и техника” имах възможността
да се запозная с ерудитите на
техническата наука и литературата.
Имах честта да съм сред малкото
студенти, одобрени да представят
труда си, който да бъде оценен
и дискутиран от академичния
елит, както и да бъде отпечатан
в списанието, съпътстващо

СУ „Св. Климент Охридски”
Българска филология
4 курс

конференцията, името и работата
ми да стоят измежду тези на хората,
на които се възхищавам и черпя
пример и опит от тях. (Двадесета
национална научна конференция
за студенти и докторанти)
Мечти и цели: Целта ми е да получа
и развия важни за мен знания
и умения, които да реализират
отличното ми завършване в
специалността, в която се обучавам
и да ме доизградят като човек.
Успешно да премина в магистърска
степен с желаната от мен
специалност и след завършването
ми до успея да приложа всичко
научено не само в работата ми, но и
в отношенията с хората около мен.

Munerum
an
Най-добр imus optimus est.
ият дар
ед
Латинск
а сентен обротата.
ция
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Интереси: Информационни технологии в съдебната администрация
Хоби: Обичам да съм сред природата и да се занимавам с животни.
Постижения: Записах за обучение по програмиване в СофтУни и вече имам
2 сертификата.
Вълнения: Тази година участвах в програма на Операция плюшено мече и
дарих коледен подарък на 2 деца от социални домове в страната.
Цели и мечти: Да завърша образованието си по програмиране, да започна
работа в тази сфера и да имам възможност и аз да помагам повече на хора,
деца и животни в нужда.

Петя Николова

Университет по
библиотекознание и ИТ
Информационни технологии
в съдебната администрация
4 курс
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Интереси: Теория на възпитанието
Хоби: Обичам да танцувам, да чета и да посещавам нови места.
Вълнения: При посещение на детска градина ми се наложи да се въплътя в
литературен герой. Децата много се забавляваха от подготвената сцена.
Цели и мечти: Мечтая да завърша успешно следването си и да стана добър
педагог.

Петя Пешина

СУ “Св. Климент Охридкси”
Предучилищна и начална
педагогика - 1 курс

Изказвам огромн
и благодарности.
Без добри и мило
хора като вас ня
сърдни
маше да мога да
следвам мечтит
е си.
Ръка, която дава
- не обеднява. Сърц
е, което обича –
остарява! – Карл
не
о Колоди
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Интереси: Сферата, към която съм се насочил и се развивам от две години, е
Енергетиката.
Постижения: II курс - Участие в Републиканска студенстска олимпиада
(РСО) по теоретична електротехника, 2015, Варна. III курс - Участие в
Републиканска студенстска олимпиада (РСО) по теоретична електротехника,
2016, София.
Вълнения: Най-ярката история през тази учебна година беше моето
дипломиране. Бях награден от университета със сребърен медал за успех
в направление „Електротехника“ със среден успех от цялото обучение:
Отличен (5,88). Като един от първенците на випуска получих награди от
водещи топ фирми.

Пламен Ангелов

Технически университет София, филиал Пловдив
Електротехника
М - 1 курс

Искам да изкажа своите
благодарности на всички
дарители на BCause по
програма „Готови за успех“
за това, че оценяват
положените от мен огромни
усилия и труд, а няма
нищо по-хубаво от това
– трудът и усилията ти
да бъдат оценени! По този
начин ме насърчавате и
мотивирате да постигам
отлични резултати по
време на следването ми.
Именно благодарение на Вас
- дарителите, аз получавам
финансова подкрепа, която
ми осигурява по-добро
обучение и начин на живот.
Благодаря Ви!
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Хоби: Малкото си извънучебно време обичам да прекарвам, спортувайки
– събираме се с приятели да играем волейбол, футбол, тенис на маса, а в
по-лоши метеорологични условия – карти. Също така обичам да гледам
всякакъв вид спорт – формула 1, снукър, тенис, футбол, волейбол, бокс и т.н.
Цели и мечти: Да се дипломирам успешно в ОКС „Магистър“ на Технически
университет София – филиал Пловдив, като този път си поставям за цел да
получа златен медал за успех и да бъда първенец на випуска! Реализирах се
успешно по специалността си, защото вече за втора година продължавам
професионалният си път в едно от електроразпределителните дружества в
страната – ЕВН България.

Випуск 2018

Полина Джамбазова
Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“
Биология и химия
2 курс

Радинела Аладжова
Интереси: Органична химия
Хоби: През свободното си
време обичам да пътувам,
да се опознавам нови места,
разходките с приятели, както
и да чета романи.
Постижения: Взех участие
в “Четвърта научна
конференция за студенти,
докторанти и млади учени“ с
постер на темата: “Отнасяне
на 1H и 13C ЯМР, 1H-1H COSY,
HMBC, HSQC спектри на
2-тиоурацил“.
Вълнения: Включих се в
програмата „Студентски
практики“, като за пръв път
влязох в училище, но вече
в ролята на учител. Това ми
донесе много полезен опит
и ще помогне на обучението
ми в бъдеще.

Мечти и цели: Една от мечтите
ми е като учител да успея да
„разпаля“ любовта на децата
към науката и по специално към
природните науки. Възпитавайки
по такъв начин учениците, ние
учителите ще подпомогнем
развитието и на науката.

Скъпи дарители, ос
вен
Вашите средства,
Вие
дарявате надежда
и
възможност за по-до
бро
бъдеще на всички на
с.
Продължавайте да
помагате и занапр
ед и
вярвайте, че дарени
ето
Ви не е дадено напр
азно,
защото подсигуряв
ате
образованието на
млади
хора, за да могат да
се
реализират успешн
о. Както
е казано в една дарг
инска
поговорка „Човек бе
з
образование е слеп
ец.“

Медицински университет,
Пловдив
Фармация - 1 курс

Радост Молдованова
Тракийски университет
Предучилищна и начална
педагогика - 4 курс
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Интереси: Ядрена физика
Хоби: Занимавам се със спортно
катерене, чета книги и съм голям
фен на йогата.
Мечти и цели: Мечтата ми е след
10 години да живея в България, да
се занимавам с ядрена физика и
да пътувам по проекти, свързани с
това, в чужбина.

Ралица Младенова

СУ „Св. Климент Охридски”
Публична администрация
1 курс

Ралица Манчева

СУ „Св. Климент Охридски”
Физика
3 курс
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Сърдечни благодар
ности на организаци
ята и на
дарителите, коит
о подпомагат учащ
ит
е се. Вие сте
пример за нас. Надя
вам се един ден да бъ
да като Вас и да
подкрепям децата
в нужда.

Интереси: Анализ на практики във франкофонската преса и Увод във
взаиморазбирането между френски и испански език.
Постижения: Получих първо място на конкурс за есе на френски език на
тема: “Човекът, на когото се възхищавам” ; Взех участие в “Международни
франкофонски дни на Интернета” в Букурещ, Румъния; Участвах в маратон
по четене на книга по случай празника на Франкофонията; Получих
стипендия по програма “Еразъм+” и възможността да следвам един
семестър в чужбина; Завърших с отличие ОКС Магистър.

Ренета Лазева

СУ „Св. Климент Охридски”
Франкофония, многоезичие
и междукултурна медиация
М - 2 курс
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Хоби: Обичам да слушам музика, да се разхождам в планината, да пътувам.
Мечти и цели: Водена съм от стремеж да усъвършенствам непрекъснато
знанията си, както и да предам уменията си на учащите се. Мечтата ми е да
бъда учител по френски език.

Випуск 2018

Интереси: Програмирането в интернет, продължава да е най-интересното
направление за мен. Вярвам, че наред с мобилните приложения, ще
продължат да са в помощ на хората още дълги години.
Хоби: През свободното си време обичам да пътувам из България. Обичам
да се разхождам сред природата, защото по този начин успявам да избягам,
дори и за кратко, от еднообразието и шума на града.
Мечти и цели: Целта ми е да продължа да се развивам професионално в
сферата на програмирането в Интернет. Мечтая в най-скоро време да имам
семейство, за което да се грижа и успешна кариера, с която да се гордея.

Рени Тодорова

ПУ “Паисий Хилендарски”
Софтуерни технологии,
архитектури и средства
М - 1 курс

Благодаря Ви, че вярв
ате в нас и ни пома
гате. Чрез дареният
Вие давате възмож
а си
ност на всички нас
да следваме мечтит
да влагаме цялото
е си и
си внимание и усилия
в придобиване на
нови знания и само
усъвършенстване.
Благодаря Ви от вс
е сърце.

Интереси: Системи, основани на знания
Постижения: Участие на Adidas Hackathon през май 2018.
Хоби: От 12 години се занимавам с народни танци, като в момента танцувам
във ФТА “Нестини”. Друго мое хоби е разработка на уеб сайтове, а когато
имам нужда от почивка, предпочитам да се разхождам в природата или да
чета книги. Много обичам да пътувам.

Росица Тодинова

СУ “Св. Климент Охридски”
Информационни системи
3 курс

Мечти и цели: В близката година смятам да продължавам да наблягам
на образованието си, както и целя да натрупам повече опит с различни
видове технологии. За цел си поставям да запиша магистърска програма
по Изкуствен интелект във Факултета по математика и информатика към
Софийски университет “Св. Климент Охридски” .
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,

Румяна Монева

Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски”
Публична администрация
1 курс
Интереси: Целият микс математика, информационни
системи, право, икономика ми е безкрайно интересен.
Постижения: По проект
“Студентски практики”
започнах практика в
„Стерна консулт“- компания,
предоставяща услуги в
областта на изготвянето и
управлението на проектни
предложения. Запознах се
със страхотния им млад и
мотивиран екип. За мен беше
изключително полезно и
вдъхновяващо, научих много
нови неща.
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Незабравимо: През декември 2017 в родния ми град Сливен по инициатива
на местни частни фирми беше организирано Коледно благотворително
събитие. Неговата цел беше да подкрепи ученици, които са изявени в
различни области и имат високи постижения на конкурси и състезания, но
по една или друга причина са в неравностойно положение спрямо своите
връстници.
Бях поканена на това събитие като представител на гимназията, в която
завърших преди година средното си образование. Причината за моето
присъствие беше да разкажа и дам пример на ученици сходни с моята
ситуацията, а именно да останат с един родител.
„Това че понякога животът е несправедлив в едно отношение, не означава
че трябва да се отказваме да се борим.“- бяха част от моите думи към
аудиторията.
Бях пример за това, че когато имаш ясни цели, мечти, желания и интереси
винаги можеш да ги постигнеш, а когато ти е трудно винаги има хора, които
ще те подкрепят. В случая тези фирми подкрепяха именно успехите и
стимулираха развитието на тези ученици, които един ден надявам се да се
превърнат в достойни хора.
За себе си, осъществих контакт с представители на конкретните фирми,
доста нови запознанства и дори предложение след завършване на
университет, за започване и на работа-стаж в една от тях.
Мечти и цели: Целя да достигна до получаване на добра професионална
квалификация и след време да намеря една добра реализация, която ми
носи удоволствие.

Скъпи дарители на „Готови за успех” и мили организатори от фондацията!
Благодаря Ви за подкрепата, за доверието, за помощта. Вдъхновявате
ни да постигаме малките стъпки към големите ни мечти. Социалната
отговорност и етичност, които проявявате, са нещо изключително. Те
променят средата, в която живеем и възпитават във взаимопомощ и найвече в добрина.
Дарители! Давате добър пример, който се надявам да се разпространи
още повече с времето и да намери своя отзвук в идните поколения, в които
сега вие инвестирате. Вярвайте в доброто бъдеще, в добрите хора, в
трудолюбивите, в младите… Те са бъдещето! Подкрепяйте ни! Дайте ни
шанс и знайте, че един ден ние ще последваме вашите стъпки и пример.

Випуск 2018

Румяна Георгиева

Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски”
Социални дейности - 3 курс

Севина Пашамова

Лесотехнически университет
Ландшафтна архитектура
5 курс

Интереси: Наказателно право и Наказателен процес
Хоби: Обичам да чета научни списания, да ходя на йога, на опера и театър,
както и да обикалям страната с приятели.
Постижения: Участвах на състезание за решаване на казуси по наказателно
право, завършихме четвърти. Станах стажантка в Софийски районен съд по
програма „Фулбрайт“, за което си мечтаех 4 години.
Мечти и цели: Мечтите ми, които съм превърнала в цели, са да завърша
успешно специалността ми и в следващите 10 години да мога да се похваля,
че съм съдия в някой български съд и както се казва: да правораздавам.

Севдалина Стойкова

СУ „Св. Климент Охридски“
Право
5 курс

Преди всичко благ
одаря за инвестиц
ията в мен! Дарява
неслучайно народъ
йте,
т е казал, че всичко
се връща. Аз Ви ка
доброто Ви ще се
звам, че
върне двойно! Скор
о се надявам да ст
Вас и да помагам на
ан
а част от
деца в нужда.
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Интереси: Предметите от профил Медии са тези, които представляват найголям интерес за мен.
Постижения: През май 2017 участвах с личен доклад в годишната научна
студентска конференция на катедра „Европеистика“ към СУ „Св. Климент
Охридски“. Конференцията беше организирана изцяло от моя курс и носеше
името #Je suis Европа!
Хоби: Моята голяма страст са народните танци. Използвам всеки свободен
момент да потанцувам и да усъвършенствам своите умения. Нашият
фолклор е толкова шарен и богат, че винаги има с какво да те изненада.
Мечти и цели: Не обичам да си правя дългосрочни планове, но със
сигурност знам, че ще се занимавам с нещо, което ми доставя удоволствие.

Симона Стойкова

СУ „Св. Климент Охридски“
Европеистика - 3 курс

Да съм стипендиант за мен е чест и отговорност. Чувството да знаеш, че
някой вярва в теб и иска твоите мечти да станат реалност също толкова,
колкото и ти самият, е нещо невероятно. Да си дарител не е просто да дадеш
определена сума пари, да си дарител значи да дадеш надежда, сила и увереност
на човек в нужда. На всички тези хора не мога да пожелая друго освен: „Бъдете
Благословени!“
Интереси: Процеси и реактори
Постижения: Последната учебна
година участвах в проекта
„Студентски практики“. През
изминалите години съм участвала в
постерните сесии на университета,
турнири по волейбол и тенис на
маса.

Станимир Венков

ПУ “Паисий Хилендарски”
Софтуерни технологии и
дизайн
3 курс
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Стела Илиева

Химикотехнологичен и
металургичен университет
Химично и биохимично
инженерство с преподаване
на френски език - 4 курс

Вълнения: Като член на студентския
съвет към ХТМУ участвам в доста
събития (Кариерен форум, Денят
на Земята и т.н). Най-ярка беше
лекцията на Жан-Мари Лен, носител
на Нобелова награда за химия, 1987.
Мечти и цели: Да защитя дипломна
работа и да завърша своята
магистратура в ХТМУ.

Випуск 2018

Интереси: Статистика и Икономическа статистика
Хоби: В свободното си време обичам да ходя на разходки в планината с
приятели.
Вълнения: Тази година в нашия факултет беше изнесена презентация
от представител на международна компания на тема „Роботизацията и
бъдещето на професиите“. Вълнуващ беше изводът, че в близкото бъдеще
с голяма скорост ще се видоизменят професиите и съответните качества,
които са необходими за тяхното практикуване.

Стефани Иванова

СУ „Св. Климент Охридски“
Стопански факултет
Финанси и икономика с
английски език
2 курс

Драги дарители,
жадни за знания и
на млади и будни хора,
та
во
жи
е
ят
ен
ом
пр
е
Ви
ност да израстваме
едоставяте ни възмож
Пр
.
ва
лст
те
ка
зви
еди
пр
света.
мерим своето място в
като личности и да на

49

Стипендиантска програма “Готови за успех”

Интереси: Най-интересна за мен
е дицсиплината „Управление на
проекти“, към която е насочен и
дипломният ми проект.
Постижения: Три поредни години
участвах в „Научна сесия по
мениджмънт и икономика“ към ТУПловдив. Включих се в Конференция
на младите учени в гр. Пловдив и
получих първата си публикация.

Стилияна Узунова

Технически университет –
Пловдив
Мениджмънт на автомобилния
транспорт - М - 2 курс

Стоян Стоев

ПУ “Паисий Хилендарски”
Лингвистика с бизнес
администрация и немски език
1 курс
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Хоби: Обичам екскурзиите и
разходките, посещаването на
екопътеки, природни и исторически
забележителности в България.

Цели и мечти: Целта ми е
да защитя дипломния си
проект с максимална оценка,
с което да спечеля златен
медал за пълно отличие през
магистърското си обучение.
След 10 години се надявам да
съм се реализирала в голяма
международна организация като
професионалист в сферата на
логистиката.
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Татяна Иванова
УНСС
Одитинг
М - 1 курс

Теодор Тройчев

Русенски университет
“Ангел Кънчев”
Електроника
4 курс

Випуск 2018

Интереси: Най-интересни са ми дисциплините статистика и търговско
право.
Хоби: В свободното ми време обичам да излизам сред природата, да се
забавлявам с приятели и да чета книги.
Мечти и цели: Една от целите, които си поставям за следващата година е
успешното взимане на изпитите ми. Другата ми цел е постъпването ми като
стажант в някоя банка, където да натрупам опит свързан със специалността
ми.

Теодор Иванов

ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
Финанси
1 курс

Най-сърдечно бл
агодаря на дарит
елите за всичко,
което правят за
нас! Продължава
йте да ни вдъхва
надежда, за да им
те
аме едно по-добро
бъдеще.
„Дори и най-малк
ият акт на добр
ина не е бил напр
азен.“
Езоп

Титяна Неделчева

ВТУ “Св св. Кирил и Методий”
Психология
3 курс
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Интереси: Вътрешни болести
Хоби: Играя тенис на корт, плувам,
ходя на театър или готвя.
Вълнения: Тази година участвам в
кампанията към МОН за студентски
практики. Тя ми даде възможност
да се докосна до ендокринологията
като специалност.

Христа Мазълова

СУ „Св. Климент Охридски“
Медицина
4 курс

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

„Благотворителността
трябва да започне у дома, но
не трябва да остане там“ Phillips Brooks.
Благодаря Ви, че ни
показвате, че това е
възможно и го правите
точно за нас!
Каузата Ви да помагате няма
да бъде забравена, а защо не и
в бъдеще да бъде продължена
от нас самите?

Интереси: Медийни и
комуникационни изследвания
Хоби: През свободното си време
се занимавам с графичен дизайн,
дигитален маркетинг, обичам да се
катеря и да пътувам.

Христина Йорданова
СУ „Св. Климент Охридски“
Социология
4 курс
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Цели и мечти: Тази година се стремя
да завърша бакалаварската си степен
и след това да запиша магистър
„Бранд мениджмънт“. Заедно с това
съм предвидила и един собствен
проект, насочен към сферата на
рекламата.
ови да

гот
е сте
ч
,
я
р
да
Благо ате в нас!
в
р
я
пов

Цветомила Здравкова
УНСС
Стопанска логистика
4 курс

Випуск 2018

Интереси: Имам интерес към гражданския процес през този семестър.
Хоби: Да прекарвам време с любимите за мен хора - планина, море,
разходки, плуване - все приятни и полезни неща.
Мечти и цели: Пожелавам си на първо място здраве на мен и всички
мои близки. Целите, които си поставя, са свързани, разбира се, с
професионалното ми развитие като юрист, но за да бъдат осъществени те,
ми предстои упорита подготовка за предстоящите ми 3 държавни изпита.

Христинка Милева

СУ “Св. Климент Охридски”
Право
5 курс

Тук е моментът, в който искам да поднеса огромните
си благодарности към целия екип на Фондация BCause.
Вие бяхте с мен през почти целия ми период на обучение
в университета, оказвайки ми не само финансова, но
и морална подкрепа. Пожелавам Ви много вдъхноващи
моменти и поле за развитие на всичките Ви идеи, защото
вярвам, че са много.
Бъдете все така себераздаващи се, защото всичко, което
сте направили за мен и за всички останали стипендианти
никога няма да бъде забравено. И се надявам, че съм се
справила достатъчно добре през годините, за да оправдая
средствата и помощта, която е вложeна в мен.
Сега искам да се обърна към всички настоящи и бъдещи
дарители на програмата „Готови за успех”. Щом дарявате
средства, това означава, че Вие искрено вярвате в нас –
студентите на България и в нашите успехи. Знайте, че
Вие инвестирате не само пари, Вие инвестирате надежда.
Въпреки липсата, която изпитваме, ние знаем, че има
други, до този момент непознати за нас хора, които
вярват в каузата и помагат за реализацията на младите
хора в най-важния период от живота.
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Интереси: Фармацевтична химия, Фармакология.
Хоби: Да се забавлявам с приятели, бордовите игри напоследък са ми
голяма страст, обичам да чета книги и разходки из природата.
Постижения: На 11 април 2018 се дипломирах за образователноквалификационна степен бакалавър по Химия и бях награден като отличник
на випуск 2017, тъй като общият ми успех от следването през изминалите 4
години е 6.00.

Цветелин Илиев

Цели и мечти: За следващата година – успешно да завърша и магистратурата
ми по Медицинска химия, а след 10 години се надявам да съм успешно
реализирал се на висока позиция в областта на медицинската химия, да
имам прекрасно семейство и уютен дом и да съм обиколил поне още 10
екзотични кътчета по широкия свят!

СУ “Св. Климент Охридски”
Медицинска химия
М - 1 курс
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Випуск 2018

Интереси: Офталмология,
Вътрешна медицина.
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Шеип Панев

Хоби: Природата в България е
уникална и обичам да прекарвам
свободното ми време в
планината. През лятото правя
туристически и велосипедни
преходи, а зимата карам и
ски. Обичам да пътувам и да
опознавам историята и културата
на местата, които посещавам.
Всички тези моменти ги запазвам
чрез фотографии и видеа, които,
смея да твърдя, са доста добри.

Незабравимо: Участието ми
в програмата „Забавно лято,
грижовна есен“, при което се
почувствах истински полезен
за обществото и обогатих
клиничния си опит.

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

Медицински университет –
София,
Медицина
6 курс
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през учебната 2017/2018 година
получи подкрепата на

Благодарим Ви!

