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"Готови за успех" е програма на фондация 
BCause от 2006 г. 

Стипендиите са осигурени изцяло от 
дарения, а водещ критерий е успехът на 
кандидатите. 

Минималният необходим успех е над 5.00 
за студенти и над 5.50 за ученици. 2500 
лева осигуряват годишна стипендия за 
студент, а 1000 лева - за ученик в 12 клас. 

Броят на стипендиите "Готови за 
успех" зависи от сумата на набрани през 
годината дарения.

За 16 години са отпуснати 
1639 годишни стипендии 

на обща стойност 2 306 000 лв.

През изминалата 2020-2021 учебна година 
118 млади хора получаваха стипендия за 
отлични академични постижения.

Учениците бяха 49, от 36 населени места, 
27 кръгли сираци, 11 пълни отличници. 

Студентите, изучаващи медицински 
специалности, бяха 32-ма. От тях 5-ма 
кръгли сираци, 6-ма работиха в ковид 
отделенията в цялата страна. 

Двама ученици и трима студенти 
получаваха специална стипендия  
"Тони Александрова", осигурена от  
Bulgarian American Society. 

Програмата подкрепи още 36 студенти с 
отлични резултати, от които 20 кръгли 
сираци, в специалностите туризъм, 
инженерство, филологии, икономика и др. 



Благодаря Ви искрено за подкрепата, дълбоко я 
оценявам! Дано достигнете до още много вдъхновени 
ученици и студенти!. 

Анна Пенчева

Психология, 1 курс
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

От 2 години е стипендиантка на 
програма “Готови за успех”.

През годината присъствах на 3 конференции по 
психология, 2 организирани от СУ и една от НБУ. Беше 
интересно и полезно да се запозная с докладите, както 
и с начина на провеждане на подобни събития. 



БЛАГОДАРЯ на всички Вас! Пожелавам здраве, 
вдъхновение и творчески успехи! Дано има 
повече Хора като Вас, сбъдващи мечти и 
подкрепящи децата в нужда!

Дейвид Попов

Специална педагогика, 2 курс
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За втора година е стипендиант  
на програма “Готови за успех”.

Вълнуващо беше посещението ми 
като студент в СУУНЗ „Проф. д-р Иван 
Шишманов“, което съм завършил в гр. 
Варна. То беше свързано с наблюдение на 
индивидуална работа с деца с множество 
увреждания, с цел изготвяне на подробни 
план-конспекти.

Особено интресни са ми специфичните  
подходи при работа с деца със зрителни 
затруднения.



Искрено благодаря на дарителите, които стимулират 
талантливите деца без родителска подкрепа да 
следват мечтите си.

Димитър Итев

Медицина, 5 курс
Медицински университет - София

За пета година е стипендиант на  
програма “Готови за успех”.

През годината участвах в International Congress of  
Medical Sciences(ICMS). Това обогати практическите ми 
умения в клиничните дисциплини и ме запозна с нови хора.



Искам да Ви благодаря от сърце, защото Вашата помощ ни дава 
възможност да мечтаем за още по-големи успехи и да се развиваме 
в правилата посока. Вие сте пример! “Ръка, която дава, никога не 
обеднява!” 

Мечтая да бъда добър специалист в моята сфера, но и да се 
занимавам и с други дейности- благотворителност, спорт, наука, 
пътешествия, изкуство, обучение, социално значими инициати.

Иван Ангушев

Медицина, 4 курс
Медицински университет - София

За първа година е стипендиант на програма “Готови за успех”.

Иван е демонстратор към катедрата по Анатомия - официално 
назначен студент, взел изпита с висока оценка, който помага 
в обучителния процес както на студентите, така и на 
преподавателите.

През годината участвах в конгреси, свързани с медицина. 
Спечелих наградата талант на годината в “Медицина и фармация” 
на Talent club BG.
Шампион на България по футзал. 



Радвам се, че дарявате средства за най-голямата 
инвестиция в бъдещето – образованието на младите. 
Безкрайно съм Ви благодарен! Вие, дарителите, ми 
осигурихте не само финансова подкрепа, но и вяра, 
че има хора, които дават от себе си, за да могат 
младежи като мен да се обучават без допълнителни 
затруднения.  

Лало Лалов

Геопространствени системи и технологии, 1 курс
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За втора година е стипендиант на  
програма “Готови за успех”.

През годината участвах в Националния конкурс за истории 
с дигитални карти “Дигитални истории от училището и 
университета“. Участвах в два отборни куиза, организирани 
от Факултетния студентски съвет на Геолого-географски 
факултет. Беше ми връчена грамота и значка от вестник 
„24 часа“ (част от тяхната инициатива “Отличниците на 
България”). Получих грамота и значка за достигане на ниво 
Бронз на Международната награда на херцога на Единбург.



Вие сте достойни за възхищение, защото има малко 
хора като вас. Благодаря, че ми дадохте сигурност и 
подкрепа. Благодаря, че бях част от тази програма. 
Благодаря!

Михаела Любенова

Педагогика на обучението по музика, Пиано, 4 курс
НМА „Проф. Панчо Владигеров“

За пета година е стипендиантка на  
програма “Готови за успех”

Както всяка година и тази направихме концерт в НМА с 
Големия курсов хор с много приятна програма. Направих 
и още един свой запис на пиано със студенти от 
специалност „Тонрежисура“. Изкарах своята  практика 
в Испанската гимназия. Взех всичките си изпити и то с 
отлични резултати.
Предстои ми защита на дипломна работа, планирам да 
запиша магистратура през следващата година.



Вие, скъпи дарители, превръщате тази идея в 
реалност. Благодарение на вас, години на ред, деца 
ощетени от съдбата получават шанс и лъч надежда 
за по-добър живот.

Симеон Иванов

Медицина, 3 курс
Медицински университет - София

За четвърта година е стипендиант на  
програма “Готови за успех”.

Тази година взех участие в Универсиадата на 
Международния биомедицински конгрес. Моят отбор 
се класира на първо място. Също така участвах 
в научно-изследователски проекти с един от 
преподавателите ми по фармакология. Написах 
първата си научна статия, като част от авторски 
научен колектив.



За първа година съм стипендиант на програмата и искам на първо място 
да изразява огромните си благодарности към дарителите на „Готови за 
успех“, както и към цялата фондация, че се грижат за нас, че ни подкрепят 
и помагат. Без Вас най-вероятно част от нас нямаше да могат да 
преследват мечтите си и нямаше да бъдем, където сме сега. Помогнахте ни 
и продължавате да ни помагате, когато целият ни свят се беше преобърнал 
и когато имахме най-много нужда. Намерихме не само помощ, но и общество, 
приятели сред Вас. 

Лично мен много ме радва и вдъхновява да виждам, че доброто и добрите хора 
все още съществуват в този на пръв поглед сърдит и намусен свят (или по-
скоро нашият народ е станал такъв през последните години). 

Безкрайно съм благодарна, че Ви има! Помогнахте ми в много труден за 
мен момент, подадохме ми ръка, което няма да забравя и за което съм Ви 
изключително благодарна!

Сия Соколова

Счетоводство, 3 курс
УНСС - София

За първа година е стипендиантка на програма “Готови за успех”

През годината участва в семинар за криптоактиви и тяхното счетоводно 
и данъчно законодателство.



Пожелавам не само на себе си, а и на 
всички други като мен, които са в нужда 
по време на обучението си, да имат 
възможността да получат Вашата 
подкрепа. 

Янек Герганов

Медицина, 4 курс
Медицински университет - София

За трета година е стипендиант  
на програма “Готови за успех”.

Взех участие в обучителна програма за Анестезиология и реанимация към 
МОН, паралелно работейки над година и половина в реанимационни отделения 
и успешно преминавайки през изпитите си за курса. Първата ми интубация 
беше най-яркият ми и щастлив спомен от тази учебна година и представлява 
изключителна гордост за мен.



Благодаря Ви, че за поредна година бяхте подкрепа 
на мен и на семейството ми и че ми бяхте в помощ 
по пътя на кандидатстването ми в Медицинския 
университет.

Аляра Хюсеин Билял

Завърши 12 клас,
СУ „Васил Левски“ -  Гр. Нови пазар

За втора година е стипендиантка на 
програма “Готови за успех”.

Грамоти и награди, получени през 2022 г.:
-„Грамота за отличен успех“, получена от СУ „Васил 
Левски” при завършването;
-„Грамота за отличен успех” с парична награда, получени 
от Община Нови пазар.

Въпреки получените грамоти и награди, най-голямото ми 
постижение през тази година е класирането ми по първо 
желание „Медицина” в Медицински университет - Варна.



Образованието е и винаги е било една от най-големите 
добродетели на обществото – опората на всяка сфера на бита. 
Подкрепяйки и окуражавайки основата на света, в който живеем, 
правите него по-добро място, а на нас давате самочувствието 
на хора, дейно участващи в неговото изграждане.

Вяра Аврамова

Завърши 12 клас
с испански и английски език,
22 СЕУ “Г. С. Раковски“ - София

За втора година е стипендиантка  
на програма “Готови за успех”.

През тази учебна година успешно завърших средното си 
образовние с отличен успех. 
Получих грамота за дипломиране с отличен успех и грамота за 
изявени знания по профил История и цивилизации. 
Моя творба бе издадена в сборник „Промени света“. 



Скъпи дарители, благодаря Ви за подадената 
ръка! Вашата помощ не е само материална. Вие ни 
доказвате, че доброто още съществува и че имаме 
на кого да разчитаме.

Илияна Арсенова 

Завърши 12 клас, специалност Агроекология
Професионална гимназия по селско стопанство „Земя“ - 
Провадия

За втора година е стипендиантка  
на програма “Готови за успех”.

Кандидатствах и бях приета в Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски‘‘, специалност Начална 
училищна и предучилищна педагогика.
Понеже живея с баба и дядо, извън учебно време помагам 
и на двамата с каквото мога. Колкото и отегчителни да 
бъдат домашните задължения, се превърнаха в мое хоби. 
Съчетавам приятното с полезното.



Посланието ми към фондацията и по-
конкретно към дарители на „Готови за 
успех“ е да продължават да помагат на 
нуждаещи се децата. Талантливи или 
не те са бъдещето, а за да има светло 
бъдеще, трябва да има светло начало и 
рамо, което да побутва напред.

Илияна Илиева

Завърши 12 клас
Средно училище „Сава Доброплодни“ – Шумен

За първа година е стипендиантка  
на програма “Готови за успех”.

В конкурси не съм участвала, награди за 
тази учебна година нямам, но имам нещо 
много по-ценно от една хартийка и това 
е моят проект, който успешно беше 
завършен, а именно роклята ми за бала. 
Изцяло по мои скици и изцяло по моя идея.

За следващата година целите ми са 
изложба в гр. Варна.



Благодаря, че ми помогнахте да стана тази, която съм 
сега. Думите не могат да изразят чувствата ми или моята 
благодарност за Вашата помощ, но Ви казвам “Благодаря за това, 
че ме подкрепяте и повярвахте в мен и в това, което мога.”
Значи много за мен!

Илияна Маламова 

Завърши 11 клас
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново

За първа година е стипендиантка  
на програма “Готови за успех”.

Грамота за успешно представяне в училищен конкурс ,,Моят проект за 
модерна коледна украса или подарък”.
Грамота за първо място в конкурса ,,Най-модерна мартеница”. 
Участие в практическо обучение по проект
 „Ученически практики-2”, финансиран от Оперативна програма „ Наука и 
образование за интелигентен растеж”. 
Тази година отново съм избрана за заместник председател в училищния 
съвет. 



Към дарителите - на първо място им желая много, много 
здраве, защото то е най-важното и не може да се придобие с 
нищо материално на този свят. След това да изкажа огромна 
благодарност за благородната им постъпка. Поздравявям ги 
за щедростта, милостта и благородността. Благодаря им 
още веднъж за подкрепата. 

Има една поговорка, която съм чувал от по-възрастните 
– „Хвърли зад теб, за да намериш пред теб! Господ гледа и 
връща!“

Любомир Момеков

Завърши 12 клас
СУ “Георги Бнковски”, Пазарджик

За първа година е стипендиант на програма “Готови за успех”.

Мечтите и целите ми са свързани с придобиване на висше 
образование по фармация или медицина. Надявам се да бъда 
приет и да продължа по стълбичката на успеха само нагоре.



Благодаря Ви, че влагате част от Вашите средства в тази 
програма. Дори да не се познавам лично с нито един от Вас, 
дарителите, чувствам, че сме една общност, един двигател и се 
движим заедно по пътя на успеха. Бъдете сигурни, че чрез Вашата 
подкрепа, ние се чувстваме по-сигурни и спокойни в настоящето 
и готови да посрещнем бъдещето.

Участвах в Националното състезание по БЕЛ „Стъпала на знанието“, 
организирано от Фондация „Десет книги“ в партньорство с МОН и СУ 
„Св. Климент Охридски“, 88 от 100 точки. 
Участвах в два конкурса за есе на теми, тясно свързани с 
географията, организирани от Стопанска академия „Димитър А. 
Ценов“, гр. Свищов. 
Отличиха ме с „най-добра разработка в категория ЗЕЛЕН ГРАД“ за 
есето на тема „Моята визия за моя град към 2027г. – какъв да е той и 
как да достигнем до него?“. 
Активно участвах в две събития, организирани от Институт за 
икономическа политика – Форум диалог за зеления преход в България 
(29.04.2022г.) и Лятна младежка академия от серията Paving Youth’s 
Way (04-08.07.2022г., гр. Сандански), на която дискутирахме най-
актуалните теми от Европейския дневен ред, които засягат пряко 
България. 

Ралица Коларова

Завърши 11 клас, профил 
„Икономическо развитие“
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ - София

За първа година е стипендиантка  
на програма “Готови за успех”.


