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В партньорство с
Фондация “Сирак”

Стипендиантската програма “Готови за успех” е програма на
Фондация BCause (“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.
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”.
Традиционен партньор и един от най-големите дарители на
стипендиантската програма от самото й създаване вече десета
година е Международният женски клуб.
За 10 години заедно сме осигурили 1028 годишни стипендии на
обща стойност над 1,5 млн. лв.
Инициативата можете да подкрепите и с SMS с текст DMS USPEH
на номер 17 777.
www.bcause.bg
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Анна Цв. Ангелова

Държавна търговска гимназия
“Димитър Хадживасилев”
Свищов
Среден успех: 5.77
Интереси: Бизнес проекти
Незабравимо: Участието ми
в благотворителни базари,
организирани от училището.
Хоби: Да съм с хората, които
обичам.
Мечти: Да си отворя
счетоводна къща.

Към дарителите:
Благодаря Ви, скъпи
дарители, че ме избрахте
и ми помогнахте да
завърша успешно
средното си образование.

Беатриса Бойкова

Благовест Филипов

Среден успех: 5.62

Среден успех: 5.62

Интереси: История

Интереси: История

Незабравимо: Посещението
в ромското училище на Бяла
Слатина. С мои приятели
бяхме там по случай деня на
толерантността.

Хоби: Да чета книги.

СОУ “Васил Левски”
Бяла Слатина

СОУ “Св.св.Кирил и Методий”
с. Крупник

Мечти: Да запиша и завърша в
университет.

Мечти: Да стана студентка в
СУ “Св. Климент Охридски”,
да завърша и да имам хубава
професия. След 10 години
може би ще съм осъществила
мечтата си и ще съм част от
системата на МВР.
Към дарителите:
ипендията,
Благодаря за ст
а много ми
ин
защото наист
вайте да
жа
помага. Продъл
та, които
ца
помагате на де
нямат
но
,
искат да учат
възможност.

Към дарителите:
Благодаря ви за
помощта!
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Постижения: Класирах се на
Областен кръг на Националната
олимпиада по География и
икономика. На предварителния
кандидатстудентски изпит в
Икономически университет –
Варна имам 6,00 и съм приета
със специалност “Финанси”.
На Общинските прегледи на
читалищното любителско
изкуство, с танцовия състав, в
който участвам, заехме второ
място; на Двадесетия юбилеен
регионален великденски
фолклорен събор и конкурс
“Минчо Недялков” заехме второ
място.

Благовеста Стефанова
НПГ “Димитър Талев“
Гоце Делчев
Среден успех: 5.75
Интереси: Проектиране на
облеклото; Учебна практика за
изработване на облеклото
Хоби: Пея, рисувам и танцувам.
Постижения: Участвала съм в
конкурс 1000 стипендии и съм
го спечелила. Участвала съм
в спортни състезания и съм
спечелила медали.
Мечти: Винаги съм искала
първата ми работа да е в
магазин за дрехи, обожавам да
се занимавам с мода.
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Искам да Ви благодаря от
сърце, че ме одобрихте за тази
стипендия. Радва ме това ,
че има хора като вас , които
помагат на децата като нас .
Благодаря Ви !

Веселина Славова
СОУ “Иван Вазов”
Нова Загора

Мечти: Да се развивам в
областта на финансите и
банковото дело и да започна
кариера в банка. Да имам
сплотено и щастливо семейство
и успех в живота.

Среден успех: 6.00
Интереси: Литература и
География
Хоби: Танцувам народни танци
в танцов състав “Балига” вече
три години.
Участвам в Universal Cinema –
неформална организация на
млади хора за продуциране на
късометражни филми.

Към дарителите:
Искрено благодаря на
дарителите на “Готови
за успех” не само за
финансовата подкрепа, но и
за отношението. Без Вас ние
няма да можем да постигнем
мечтите си. Продължавайте
все така.

Випуск 2016

Веселина Василева

ХГ “Св. св. Кирил и Методий”
с профили английски език
и история
Добрич
Среден успех: 6.00
Интереси: История и цивилизация
Постижения: Носител на училищната
награда „Ивайло Петров” две поредни
години.
Постижения от олимпиади по
история, география, английски език.

Незабравимо: Участвах в
проекта Еразъм+ и посетих
Полша заедно с мои съученици.
Запознахме се с различни млади
хора и други култури, обичаи,
традиции; посетихме различни
забележителности в Полша.
Преживяванията бяха страхотни и
незабравими.
Цели и мечти: Завършване на
висше образование, реализация
и научаване на поредния език –
италиански или френски. Обожавам
да пътувам и една от мечтите ми е
да обиколя Европа с автомобил и
любимия човек под ръка.

Хоби: Чужди езици, рисуване, четене,
спорт. Обичам да слушам музика и да
се разхождам сред природата.
Към дарителите:
Благодаря за помощта Ви,
с която помагате на нас и на сбъдването на
нашите мечти. Продължавайте в същия дух!
Среден успех: 6.00
Интереси: Рисуване, английски и
немски език.
Хоби: Обичам да рисувам всяка
свободна минута. А през останалото
време, когато не рисувам, обичам
да карам колело, да тичам и да се
разхождам в планината.

Гергана Прешелкова
СОУ ”Братя Петър и Иван
Каназиреви”
Разлог

Постижения: Участвах в конкурса „1000
Стипендии” с изобразително изкуство
и получих поощрителна стипендия.
Получих грамота от СОУ ”Братя Петър
и Иван Каназиреви” за отличен успех
и подобряване материалната база на
училището с творчесния проект по
изрисуване на логото на клуб ”Млад
астроном”.

Мечти: Искам да развия
възможностите си в сферата на
изкуството и да не спирам да
творя. Някой ден бих искала да
създавам анимационни филми и да
разказвам истории чрез тях

Към дарителите:
Бъдете все така добри,
всеодайни и с големи сърца.
И знайте, че правите хора
наистина щастливи, защото
вие сбъдвате мечти.
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Среден успех: 6.00
Интереси: Английски език
Постижения: Участвах в
състезанието “Стъпала на знанието.
Български език и литература“
на Сдружение “10 книги“, като се
класирах до трети кръг, от който все
още очаквам резултати. Участвах
също и в Национален конкурс за есе
на тема “Държавата, в която искам да
живея”.

Георгия Ляскова

Неврокопска професионална
гимназия “Димитър Талев“
специалност “Организация на
туризма и свободното време”
Гоце Делчев

Хоби: Обичам да се грижа за цветята
в двора на дома ми, засетите в
градината плодове и зеленчуци и да
се разхождам сред природата.

Среден успех: 6.00
Интереси: Английски език
Постижения: Участвала съм в много
състезания по английски език : 2015
Bulgarian Creative Writing Competition in English - 2014, 2015 , Second
AEAFE Essay Contest 2012-2013 Going
Green, “I learn. I know. I can” проект ,
HIPPO 2nd International English Language Competition - 2014 и т.н.

Даяна Тачева

СОУ “Иван Вазов”
Вършец
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Незабравимо: Участие в лагер “Jump
for health” в Словакия, град Тренчин.
В проекта бяха включени участници
от още няколко страни – Турция,

Когато видях името си в листата, се почувствах много щастлива.
Нека хората от програмата и фондацията продължават да правят
добрини, да радват, да даряват лъч светлина и надежда на мен, на нас.

Мечти: Да ме приемат в
университет, да го завърша
успешно, да успея да открия работа,
която да ме прави щастлива, и да
създам голямо семейство.

Към дарителите:
Искам да им благодаря, че
ни помагат, въпреки че не
ни познават. Нека бъдат
здрави и благословени и да
продължават да правят
добро.

Литва, Румъния. Беше уникално
интересно и супер полезно.
Запознах се с много хора, с които
поддържам връзка и днес.
Хоби: Обичам да спортувам и да се
храня здравословно. Доставя ми
огромно удоволствие да готвя.
Мечти: Много мотивирана съм за
бъдещето си. Имам мечти, макар
и не много големи. Стига да не се
отказвам и да не спирам да се боря
съм сигурна, че ще станат реалност.
Една от мечтите ми е след време,
когато завърша университет, да си
намеря изключително доходоносна
работа, а след това да създам и свой
бизнес , с парите от който ще мога
да помагам на моята майка.

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: математика, история,
литература
Хоби: Художествена литература,
разходки по еко пътеки,
посещение на театри и фестивали.
Незабравимо: Имах труден период
преди няколко месеца и една
седмица не ходих на училище.
Учителката ми по БЕЛ беше
намерила телефона ми и лично ми
позвъни, защото се е притеснила,
че изпускам важен материал и
ще е трудно да наваксам. Даде
ми домашна работа за другия
ден и “нареди” да съм в час,
без значение имам ли други
ангажименти. Междувременно

Елиза Петрова

СОУ “Петко Рачов Славейков”
Кричим
Към дарителите: Благодаря Ви,
че показте, че има смисъл от
старанието в училище и има
хора, които се интересуват от
образованието в България.
Среден успех: 5.94
Интереси: Бизнес комуникации
Хоби: Моето хоби са музиката и
литературата. Обичам да пея и
да чета литература на различна
тематика.
Постижения: Участвах в
инициативата на Junior Achievement - “Иновационен лагер” като
консултант. Предадох своя опит на
по-малките ученици, които с моя
помощ спечелиха награди и се
класираха на 1-во място.
Незабравимо: Участвах в
импровизиран ПГМ ФЕСТ

бяха тръгнали клевети по мой
адрес и моята класна дойде у нас,
за да ме попита лично дали съм
добре и може ли да ми помогне с
нещо. Бях дотолкова трогната от
загрижеността им, че следващите
две седмици съвестта ми не ми
позволи да правя друго освен
да уча. Благодарна съм им, че ми
попречиха да “залитна” в грешна
посока. Понякога хората, които наймалко очакваш, ти помагат повече,
отколкото приятелите.
Мечти: Надявам се да ме приемат
в Технически университет - София,
Филиал Пловдив, със специалност
Автоматика, информационна и
управляваща техника.

2016. В училището ни има няколко
тренировъчни фирми, които взеха
участие в различни конкурси.
Работихме много, за да се подготвим
и спечелихме 8 награди, от които
едно 1-во и две 2-ри места. Впечатли
ме ентусиазма на всички, които
участваха. Поуката, която си извлякох
е, че с постоянство и труд - се постига
и невъзможното.
Мечти: Да ме приемат в университета,
който съм избрала. Целя през
следващите 10 години да завърша
висшето си образование и да започна
да градя кариера.
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Йорданка Кирова

Професионална гимназия по
техника и мениджмънт
“Христо Ботев”
Ботевград
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Лилия Мартинова

V СОУ “П. Р. Славейков“
Информатика и английски език
Перник

Среден успех: 6.00
Интереси: Химия
Хоби: Да чета и да слушам хубава
музика.
Постижения: Учила съм англ.
език в Училище “Европа”.
Участвала съм в кръгла маса,
посветена на Деня на народните
будители в ПГТС „Арх. Йордан
Миланов“
Мечти: Да завърша висше
образование - Педагогика.
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е:
Към дарителит
Възхищавам се
.
на такива хора
ие е да
Моето послан
в същия
продължават
хъс и
дух със същия
ентусиазъм!

Магдалена Петрова
ПГТМ “Христо Ботев”
Ботевград

Випуск 2016

Среден успех: 5.80
Интереси: Биология и ЗО
Хоби: Да рисувам, да се разхождам с
приятели, да спортувам, да помагам
на хора в нужда, стига да е по силите
ми, и да слушам музика.

Марийка Добрева

Професионална гимназия по
селско стопанство „Земя”,
специалност Икономика
Провадия

Постижения: По случай спечелването
ми на стипендията от фондация
ФПББ, младежкият медиатор на
Общ. Провадия покани пътуващата
изложба „Благотворителността през
обектива”. Почувствах се много
поласкана и много вдъхновена да
продължа напред, за да мога някой
ден и аз да дарявам добро.
Поканена съм да участвам в
абитуриентския бал, организиран

от президента на РБ Росен
Плевнелиев. Имам участие и в
доброволчески отряд.
Незабравимо: Доброволно участвах
в направата на коледни сувенири
за Благотворителния базар на
ПУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Кривня, общ. Провадия.
Мечти: Да положа успешно
кандидат-студентските си изпити,
тъй като вече знам с какво искам
да се занимавам. И след 10 г.
се надявам всичко, за което се
боря, да е вече поне на половина
реализирано и да се чувствам горда
от факта, че не съм се отказала и
всичко постигнато до момента, е
резултат от моето постоянство.

Марийка Добрева към дарителите:
Продължавайте да подкрепяте деца в нужда, защото от
дете до дете има разлика, и всяко има мечти и цели в
живота, които благодарение на Вас ще се осъществяват. Не
е нужно да си милиардер, за да помогнеш, достатъчно е да си
с добро сърце.
Като представител на миналогодишните стипендианти
2015/2016 г. съм Ви много благодарна за подкрепата. За мен
беше удоволствие да съм част от тази инициатива.

Мирела Петрова
СОУ “Иван Вазов”
Вършец

Надявам се благодарение на бъдещите ми успехи да
продължа да бъда ваша стипендиантка, тъй като Вашата
материална подкрепа ми даде сила и воля да продължа
напред ! Сърдечни благодарности !
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Мирослав Тодоров

НУИ “П. Пипков”
Плевен

Среден успех: 5.88
Интереси: История на музиката
Хоби: Обичам да се занимавам с
изкуство; участвам в театрални
постановки и като актьор в една
балетна школа.
Постижения: III Национален
фестивал на руската поезия,
песен и танц “Пусть всегда
будет солнце” – I - во място
от Областен кръг в категория
поезия и I – во място з Духов
оркестър на НУИ “П. Пипков”
Незабравимо: Концертът по
случай завършването на випуск
2016, където участвах като
организатор, сценарист, водещ и
изпълнител.
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Към дарителите:
Благодаря им за това,
което правят, защото чрез
стипендията успях да си
помогна в подготовката за
кандидатстване след средно
образование. Искрено се
надявам да стана студент
и да кандидатствам отново
за стипендията, защото
помощта, която носи за
семейството ми, не може да се
изрази само с думи. Радвам се, че
има такива хора и се надявам да
продължават да ни подкрепят!

Мечти: Искам да се реализирам
в сферата на изкуствата, което в
нашата страна е много трудно. Ще
се стремя да завърша образование,
което да ми даде сигурна работа,
но същевременно ще продължавам
да се развивам като музикант и
актьор.

Випуск 2016

Среден успех: 5.90
Интереси: Математика
Хоби: Обичам да чета. Книгите ме
успокояват и ме пренасят в друг
свят, далеч от действителността.
Също така посещавам занимания
по йога.

Михаела Димитрова
ГПЧЕ “Симеон Радев“
Перник

Цели и мечти: Както всеки млад
човек и аз имам планове за
бъдещето си. Тази година за мен
беше решаваща. Целта ми е да
завърша педагогика в Германия
и след това да си намеря работа.
Харесва ми работата с деца и точно
заради това съм се ориентирала
към тази специалност. Мечтата
ми е в бъдеще да имам щастливо

семейство, което не е лишено от
нищо. За мен щастието е найважно.
Малко са хората и институциите
в България, които подпомагат
децата с един родител или
сираците. Всъщност финансовата
помощ не е толкова важна.
Благодарение на фондацията
видях, че има много като мен,
които въпреки липсата успяват.
Трудностите не са пречка, когато
искаш да постигнеш успех.
Благодарна съм на фондацията,
защото тя ни подкрепи и оцени
успеха ни !

Среден успех: 5.80
Интереси: Немски език, Математика
Хоби: Прекарвам повечето от
свободното си време с приятелите си.
Обичам също да спортувам, да чета и
да пътувам.
Постижения: Сертификат за
доброволчество от младежки клуб
“J J Cool A”; Сертификат по Немски
език DSD II

Петра Буланова

ГПНЕ “Гьоте”
Бургас

Мечти и цели: Целта ми е да завърша
висшето си образование и да се
реализирам в областта на туризма.

Към дарит
елите:
Желая на
всеки един
от тях
най-вече зд
раве. Радв
ам се,
че все още
им
сърца, гот а хора с големи
ови да пом
огат и
искрено б
лагодаря.
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Среден успех: 6.00

просто стана и излезе от стаята.

Интереси: Математика и химия

Мечти: Мечтата ми е да направя
нещо добро, с което да помогна
на много хора. В момента нямам
ясно определена цел, освен да
бъда щастлива и малко по малко
да откривам пътя към мечтата си.

Хоби: Да чета, да уча езици, да
излизам с приятели, да слушам
музика.
Постижения: Станах 14-та
на националния кръг на
олимпиадата по химия и получих
оценка 5,75 за кандидатстване в
университети.

Розалия Бузова

НПМГ “Акад. Л. Чакалов”
София

Румен Николов

91 Немска езикова гимназия
София
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Незабравимо: Докато изнасяхме
доклад на тема “Правата на
човека”, зададохме въроса: Каква
жалба бихте подали към НПМГ
за нарушени права. Аз мислех,
че въпросът е доста интересен
и ползотворен, но госпожата

Към дарителите:
което
Благодаря за всичко, с
т
тъ
во
сте допринесли жи
по
ея
ми да бъде една ид
вам
лесен и нормален. Надя
жите
ъл
од
се и в бъдеще да пр
като
й
тъ
,
тази инициатива
еня
ом
пр
и
тя има значение
во
ест
живота на множ
млади хора.

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Биология и здравно
образование
Хоби: Обичам да гледам
театрални постановки.
Постижения: Получих
сертификат за владеене на
английски език- Cambridge
Certificate in Advanced English
Level C2

Симеон Драгомиров

Гимназия с преподаване на
чужди езици „Симеон Радев”
Перник

„Изкарваме си
прехраната
с това, което
получаваме.
Градим живот
с това, което
даряваме” – Уи
нстън Чърчил

Мечти: Надявам се, че ще
завърша успешно Медицински
университет –София,
специалност дентална медицина.

Среден успех: 6.00
Интереси: Математика
Хоби: Обичам да прекарвам време
сред природата с интересна книга.
Постижения: Участие в
Математическия турнир на
Великотърновския университет, 2016
Мечти и цели: Целя да продължа
обучението си във ВУЗ и по-специално
да продължа да се занимавам с
математика.

Стефани Иванова

Искам да благодаря
на дарителите за
тяхната помощ.
Радвам се, че има
хора, склонни
да подпомагат
такива добри
каузи и да
насърчават
развитието на
младите хора.

ПМГ „Васил Друмев”
Специалност математика и
информатика със засилено
изучаване на английски език
Велико Търново
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Студенти - стипендианти
на програма „Готови за успех“
2015/2016

Да помагаш на млади, кадърни и
амбициозни хора в затруднено
финансово положение е кауза, с
която аз самата с удоволствие бих
се занимавала един ден. От гледна
точка на нас, стипендиантите,
това е възможността да отдадем
времето, труда и потенциала
си изцяло на обучението и
развитието си.
Искам да изкажа благодарността
си, както към дарителите, така и
към фондацията и всички виновни
този проект да бъде реалност,
защото който инвестира в
образованието, инвестира в
бъдещето.
Виктория Маринова
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Продължавайте да помагате на хора в
нужда. Това е повече от прекрасно. По този
начин допринясяте за тяхното израстване
- професионално и емоционално. Дарявате
им надежда, сигурност и увереност , карате
ги да повярват в себе си.
Айше Алендар

Випуск 2016

Айше Алендар

МУ - Пловдив
Медицина - 5 курс

Среден успех: 6.00
Интереси: Кардиология, ендокринология, акушерство и гинекология.
Хоби: Чета книги, прекарвам време със семейството ми.
Постижения: През 2-рия семестър бях класирана за Проект „Студентски
стипендии’’. Класирана съм и за стипендия за отличен успех в МУ
”Пловдив”.
Вълнения: През тази учебна година посещавах няколко дни кабинет
на личен лекар- д-р Жени Пашева. Запознах се с процеса на работа,
преглеждахме болни. Вълнуващо е да прилагаш знанията си в процеса на
работа.
Мечти: На първо място се надявам да завърша успешно. След това ще
положа усилия да специализирам кардиология.

Среден успех: 6.00
Интереси: Психиатрия, генетика, неврофизиология.
Хоби: Обичам да рисувам. Рисуването може да се каже, че е моята страст.
Помага ми да релаксирам, да се отърся от всичко, да забравя всеки
проблем.
Мечти: Целите и мечтите предполагам, че съвпадат с тези на повечето
млади хора. Мечтая да завърша бакалавърската си степен, да запиша
магистратура, след това защо не и докторантура? Да успея да се
реализирам по специалността си, да изградя успешна практика и да
имам възможност да помагам на повече хора, тъй като същината на
логопедичната работа се състои именно в това - да помагаш на хората.

Албена Ковачева

СУ “Св. Климент Охридски“
Логопедия - 2 курс

„Добрината не може да бъде забравена!
Сторил ли си на някого нещо добро, той винаги ще го помни!“
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Александра Чеканска
ПУ “Паисий Хилендарски”
Право – 5 курс
Среден успех: 5.00
Интереси: Гражданскоправни науки
Постижения: Европейски стипендии,
както и стипендии от университета
Незабравимо: Раздаването на
грамотите на церемонията на ФПББ
Хоби: Да спортувам, да чета и
естествено, като всеки млад човек, да
се забавлявам.
Мечти: Да завърша образованието си
и да се реализирам в юридическата
среда.

Александра Спиридонова

УНСС, Икономика с чуждоезиково
обучение
с английски език – 3 курс
Среден успех: 5.64
Интереси: Сливания, придобивания
и фирмено преструктуриране,
Международен мениджмънт
Хоби: Обичам да чета книги, да
слушам музика, да гледам филми, да
излизам с приятели, да пътувам, да
ходя на концерти.
Мечти и целите: Надявам се да
успявам в начинанията си, да се
развивам, да уча нови неща. Колкото
до мечтите - искам да пътувам до
възможно най-различни места, да
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Към дарителите:
Благодарение на такива
като Вас, ние имаме амбиция,
надежда и възможност да
преследваме целите си.
Това че съм стипендиант в
“Готови за успех”, ме промени
като личност и като човек.
Някой ден, като имам
възможности, безспорно ще
подкрепям развитието на
млади хора в образователен,
научен и всякакъв аспект.
Сърдечно благодаря още
веднъж!

се науча да правя нещо ново
(като да рисувам или да свиря на
някой музикален инструмент), да
получавам вдъхновение за всичко,
с което се захващам, и най- вече
да бъда щастлива (както аз, така и
заобикалящите ме хора).

Към дарителит
е:
Благодаря, че ни
помагате,
защото това не
е просто
финансова пом
ощ, това е
подкрепа и мот
ивация, с
които продължа
ваме да учим
и да се развивам
е!

Випуск 2016

Среден успех: 5.67
Интереси: Протетична дентална
медицина, Орална хирургия
Хоби: Обичам да тренирам, да рисувам,
да чета книги, да се разхождам сред
природата.
Постижения: Отговорник съм
на кръжок по “Лазерна дентална
медицина”

Ангел Сапунджиев

Мечти и цели: Да се развивам в
областта на денталната медицина, да
започна практика и специализация.

Медицински университет Пловдив
Дентална медицина
6 курс

ви
Благодаря

ата!

за подкреп

Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб

Среден успех: 5.54
Интереси: Протетична дентална
медицина, Орална хирургия
Хоби: Да готвя и да излизам на
разходка.
Вълнения: Запознаването с нови хора,
разходките с приятели.
Мечти и цели: Да създам семейство и
да специализирам.

Анифе Кунгьова

ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’
Предучилищна и начална
педагогика
1 курс

Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб

Благодаря Ви от все
сърце, че бях избрана за
ваша степендиантака.
Вие ми помогнахте да
повярвам в себе си и да
продължа да израствам.
Пожелавам Ви на целия
екип да бъдете живи
и здрави и все така
да продължавате да
помагате на хора в
нужда.
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Среден успех: 5.30
Хоби: Разходка из планини,
походи. Обичам да се уча на
нови и нови неща.
Вълнения: Вътрешните
първенства. Интересно е и
сме сплотени, работим в екип.
Разбираш дали можеш да
разчиташ на съотборниците си.

Ариф Каменов

Национална спортна академия
София
Таекуон-до
1 курс

Мечти и цели: Моята цел е да
стана, един от най продаваните
каскадьори. Искам да се
развия в сферата на киното
и бойните изкуства.След 10
години - надявам се вече да
съм направил това, дори и по
рано…

Дарители,
Вие сте най-святите хора.
Показвате ни правилния път…
Без вас сега ние можеше да
не сме студенти. Давате ни
голям стимул, за да продължим
следването си. И да не се предаваме
никога, каквото и да ни се случва.
Много съм благодарен, че ви има.
Благодаря ви много от все сърце.
Вие сте нашите РОДИТЕЛИ.
Благодаря ви.
Ариф Каменов

Среден успех: 6.00
Интереси: Вече се интересувам само от неща, които човек не може да изучи
в университет.
Хоби: Обичам да говоря. Понякога - да целувам.
Постижения: Писал съм статии, превеждал съм книги, участвал съм в
конференции - все неща, които към днешна дата бих предпочел да не бях
правил.
Мечти и цели: Бих желал да се освободя напълно от собствения си образ.

Валентин Калинов

СУ “Св. Климент Охридски”
Магистърска програма
“История на философията”
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Към дарителите: Да чуят
капките тишина, оттичащи се в
тишината на времето.
За всичко останало има Visa.

Випуск 2016

Среден успех: 5.75
Интереси: Наказателно право и Наказателен процес.
Хоби: Обичам да се разхождам сред природата и да чета криминалните
романи на Джон Гришам.
Постижения: Участвах в конкурс за студенти юристи, обявен от Висшия
адвокатски съвет. Спечелих второ място за написване на реферат на тема
“Същност на адвокатската пледоария “.
Мечти и цели: Целта ми за следващата година е успешно димпомиране и
след това реализация в областта на правото.

Валентина Андова
ЮЗУ “Неофит Рилски”
Право - 5 курс

Скъпи дарители, благодаря за доверието, разбирането
и подкрепата! Тази стипендия е стимул и възможност за
продължаване на образованието ни!

Среден успех: 5.56 (Диплома)
Интереси: Работа с деца в риск.
Хоби: Обичам да чета книги през свободното си време и да помагам на деца
в нужда.
Постижения и вълнения: С нетърпение чаках тази година да ми връчат
дипломата за висше образование - бакалавър.
Мечти и цели: Имам за цел, първо, да разкажа на познати и приятели как
Вие ми помогнахте да стигна до тук. Второ, искам да развия собствен бизнес
и аз да помагам, както вие ми помогнахте. И много други.

Валери Ангелов

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Магистърска програма
“Социална работа с деца в риск”

Към дарителите:
Вие сте страхотни, продължавайте в същия дух. Дано има
все такива добри и прекрасни дарители като Вас. Ако не
бяхте Вие, аз нямаше да съм стигнал до тук. АДМИРАЦИИ!
Благодаря Ви, че Ви има!
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Среден успех: 5.88
Интереси: Живопис и История на икуството
Хоби: Да пътувам из хубавите места на България, за да рисувам сред
природата, и да си правя вкъщи картички.
Вълнения: Един слънчев ден, докато се разхождах, минах в една скрита
уличка. Погледнах през прозореца на една галерия и видях художника
Георги Попов. Бях много заинтригувана - той ми разказа за много
интересни техники и ме научи на едната от тях – пясък и акрил.
Мечти и цели: Да имам много изложби по света и да се докажа като творец,
а също и да имам собствен магазин за ръчно направени неща и картички.

Ваня Василева

Национална художествена
академия - София
Живопис - 2 курс

Никога не е късно да изявиш
доброто в себе си, независимо от
мястото и времето.
Рене Халет

Среден успех: 5.66
Интереси: Онлайн медии
Хоби: Обичам разходките в планината и карането на колело.
Вълнения: Присъствах на събитието “Дни на физиката” в Техническия
университет.
Мечти и цели: Да завърша успешно образованието си и да си намеря
подходяща и приятна работа.

Велина Стоянова
УНСС
Медия икономика
3 курс

22

Пожелавам на “Готови за успех” много добри
моменти за напред.
Благодарности към дарителите за тяхната
подкрепа.

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Търговски мениджмънт
Постижения: Завършвам магистърската програма.
Хоби: През свободното си време изключително много обичам да пътувам.
Мечти и цели: Да успея да се реализирам колкото се може на по-високо
ниво.

Венелин Ангелов
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Стопанска академия
“Д.А.Ценов” - Свищов
Магистърска програма
“Мениджмънт на търговската
дейност”

Среден успех: 5.88
Интереси: Групова работа с деца в рискХоби: Да посещавам природни
забележителности.
Хоби: Разходки из природата, посещения на музеи, природни
забележителности и др.
Мечти: Реализиране в социалната сфера.

Веска Петрова

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Магистърска програма
“Социална работа с деца в риск”

Към дарителите:
Дарителството е призвание, което
заслужава признание! Моите найсърдечни благодарности.
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Среден успех: 4.57 (1-ви семестър)
Интереси: Макроикономика
Хоби: Обичам да чета книги, научни статии, както и да ходя по
забележителни места.
Мечти и цели: Бих желала да завърша своето висше образование успешно,
а след това да се занимавам с работа, удовлетворяваща ме и развиваща
способностите ми.

Виктория Средкова

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Финанси
1 курс
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Среден успех: 6.00
Интереси: Неврология
Постижения: В момента работя в Национална кардиологична болница,
където трупам опит и познания в областта, която харесвам и се подготвям
и явявам на държавните си изпити, с което са свързани постиженията ми
за този семестър.
Вълнения: Бях избрана от студентска организация за едномесечен обмен
в болница в Русия, където имах удоволствието да се запозная и работя със
студенти и лекари от редица държави. Това разшири хоризонтите ми и ме
обогати, не само професионално, но и в човешки план.
Хоби: Да прекарвам свободното си време с хората, които обичам.

Виктория Маринова

Медицински университет София
Медицина
6 курс
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Мечти и цели: Да започна специализацията си възможно най-скоро, след
като се дипломирам, да кандидатствам за докторантура и да се развия като
добър професионалист в областта си.

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Вътрешни болести
Хоби: Обичам да прекарвам времето си с добри приятели и хора, които ме
вдъхновяват. Обичам да чета книги, да се разхождам из природата и би ми
се искало по-често да имам възможността да пътувам.
Вълнения: През януари тази година благодарение на “Готови за успех” и
УМБАЛ Александровска имах възможността да взема участие в проект за
благотворителни прегледи в община Сатовча. Там успях да се докосна до
гостоприемни и сърдечни хора, които почитат медицинската професия
и са изключително благодарни – изпълващо с много вяра и енергия
изживяване!

Далия Пенчева

Медицински университет София
Медицина
5 курс

Мечти: Следващата година е последна в университета и за това много
важна – имам намерение да се възползвам максимално!
Благодаря за подкрепата и вярата в мен!
Ще дам всичко от себе си, за да ги оправдая!

Среден успех: 4.00
Интереси: MATLAB
Хоби: Да спортувам, да ходя за риба.
Постижения: Участвах в националното състезание по роботика, което се
проведе в София. Като за първо участие се представих сравнително добре.
Мечти: Целта ми е да се реализирам в сферата на роботиката.

.
уденти

Даниел Димов

ТУ Варна
Роботика и мехатроника
1 курс
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Среден успех: 6.00
Интереси: Микробиология, тъй като бих искал да се развивам в сферата на
инфекциозните болести и тропическата медицина.
Хоби: Обожавам изучаването на чужди езици и лингвистика, а извън
сферата на ученето – обичам да пътувам, да се занимавам с четирите си
морски свинчета и да готвя.
Постижения: Успешно се подготвих за международния изпит по английски
CPE към Университета Кеймбридж, който отговаря на ниво C2 от Общата
европейска езикова рамка.

Даниел Иванов

Мечти: Много бих искал да пътувам, след като завърша, особено в страни
от третия свят и тропическите региони, където населението има остра
нужда от медицинска помощ.

СУ “Св. Климент Охридски“
МФ
Медицина
2 курс

Една стара индианска легенда разказва как човек веднъж
намерил яйце на орел и го оставил в гнездо на яребица.
Орлето се излюпило сред ято от бебета яребици, далеч от
истинското си семейство. През целия си живот, орелът се
държал като обикновена яребица. Минали години и веднъж
видял една пленителна птица да се рее в безоблачното
небе. Издигала се грациозно, следвала поривите на вятъра,
размахвайки златни си криле едва доловимо. “Каква
великолепна птица. Каква ли е? “ попитал орелът. “Това е
орел - кралят на птиците - изпискала една от яребици. “Дори
не си мечтай за нещо подобно. Ти никога няма да бъдеш орел “.
Орелът никога повече не се сетил за величествената птица.
Умрял, мислейки си, че е яребица.
Благодаря, че виждате орлите в нас и ни давате възможност
да се развием!
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Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: CSS, HTML, JS, Системно програмиране, PHP
Хоби: В свободното си време, освен четене, рисуване и
готвене, обичам да се разхождам и играя с кучето си Зима –
много умно и любвеобилно животно.
Постижения: Спечелих бронзов медал от националната
олимпиада по Компютърна алгебра, която се проведе
октомври месец в град Бургас.

Даница Влахова

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Компютърни науки
4 курс

Вълнения: С колегите ми от Студентския съвет
организирахме различни мероприятия в университета
(включително и хакатон) и бях впечатлена колко
мотивирани, умни и отзивчиви хора се включиха в тези
инициативи.
Много положителна емоция ми донесе и първото ми
интервю за стаж по специалността, на което се явих, и
резултата от него, а именно наемането ми като front-end
developer. Многоетапното интервю и съревноваването
с толкова много хора за желаната позиция беше нещо
ново за мен – леко притеснително, но същевремнно и
зареждащо. Бях поставена пред трудния избор дали да
замина по обменната програма, по която бях одобрена
и което ми беше малка мечта, или да превърна стажа в
началото на една, надявам се, обещаваща кариера.
Мечти и цели: През идната година смятам да довърша
дипломната си работа и да се съсредоточа в развитието
си в избраната от мен област. В професионален план се
надявам след десет години да съм усвоила още много
технологии в сферата, в която уча и работя.

ето и подкрепата.
Благодаря за довери
дения ми шанс.
Ще оползотворя да
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Среден успех: 5.20
Интереси: Акушерство и гинекология.
Хоби: Занимавам се с уеб дизайн. Чета психология и маркетинг. Ходя на
фитнес.
Постижения: Три публикувани абстракта в „Black sea Symposium for Young
Scientists in Biomedicine 2016“:
1. Non-alcoholic fatty liver disease. Epidemiology, natural progression and
treatment of the disease;
2. Oral leukoplakia. Etiology, clinical presentation, differential diagnosis and
treatment;
3. Role of medical specialists in the prophylaxis of children tooth decay.

Денислав Кехайов

Медицински Университет Пловдив
Медицина
5 курс

Две публикувани разработки в списание MEDPost:
1. Остеопороза. Рискови фактори, превенция и лечение;
2. Рак на простатата. Актуални епидемиологични, диагностични и
терапевтични аспекти.
Мечти и цели: Крайната цел винаги е била и ще бъде здравна превенция
и профилактика, но направена както трябва. Следващата година ще е
като тази – уеб дизайн през по-голямата част от деня. Най-вероятно ще
започна и да програмирам по-сериозно, тъй като ще ми трябват няколко
приложения, за да си осъществя целта.

Към дарител
ите:
Парите купув
ат на човек
свободата да
прави каквот
о му е присър
це.
Благодаря Ви
за дадената
ми възможнос
и обещавам,
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че моето “пр
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Випуск 2016

Среден успех: 5.80
Интереси: Молекулярна биология и Молекулярна генетика.
Хоби: Моето хоби е да спортувам и да се движа. Много обичам да се
натоварвам физически, което от друга страна си е ментална отмора.
Спортовете, включващи динамика и тичане, са ми приоритетни. Също
обичам да правя планински преходи, тогава е най-лесно да се отърсиш от
всичко ежедневно, което те заобикаля.
Постижения: Участвал съм в много инициативи на “Juniour Achievement
Bulgaria” като семинари за студенти от биологични специалности, както и в
„Мениджър за един ден“.

Джо Дейвис Велчев

СУ “Св. Климент Охридски”
Молекулярна биология
4 курс

Участвал съм в научни конференции и симпозиуми провеждани в
Биологическия факултет на СУ, за които съм награждавам със специална
стипендия.
Незабравимо: Ще ви споделя, че бях жезълоносец на церемонията по
връчването на дипломите на завършилите в Биологическия факултет за
миналата академична година. Това беше много отговорна задача, тъй
като трябваше да водя церемонията под звуците на химна на Софийския
университет, като в същото време държа в ръцете си жезъла на ректора,
който е същинска реликва. Беше ярко преживяване за мен и със сигурност
ще се похваля на внуците си с това.
Мечти и цели: Смятам да продължа да градя академичната си кариера.
Бих желал да завърша магистратура и след това да получа степен “доктор“.
Мечтите ми са свързани с развитието на науката и желанието ми да оставя
ярка следа в естествознанието.

Каквото и послание да напиша то ще бледнее пред това на дарителите на
“Готови за успех“. Това е така, защото аз мога единствено да изредя няколко
думи, а тези хора направиха нещо много повече от това, направиха така,
че младите хора, ние, да не изгубим надежда и въпреки трудностите да сме
“Готови за успех“.
Вие ни дадохте възможността да не се страхуваме да пожелаем успеха и чрез
вашата подадена ръка да усетим, че не сме забравени от съдбата.
Сърдечно Ви благодаря.
Нека има повече подадени ръце.
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Среден успех: 6.00
Интереси: Психология на аномалното развитие
Хоби: Да пътувам, да спортувам и да се усъвършенствам.
Постижения: Участвам в студентска конференция в Китен с две мои статии.
Вълнения: Впечатлява ме практиката, която имаме тази година по
психопатология във ВМА. Както и изследването, в което участвам като
изследовател.
Мечти и цели: Да намеря своята професионална реализация в сферата
на психологията, която да ми носи удовлетворение и да ме развива като
личност.

Джулия Камбуридис

СУ „Св. Климент Охридски”
Психология
3 курс

а е да
Най-важното за всички хор
които
намират смисъл в нещата,
на другите,
правят, а когато помагаш
себе си, но и
намираш смисъл не само за
Благодаря ви!
даваш такъв на друг човек!

Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб

Среден успех: 5.80
Интереси: Ендокринология
Хоби: Бягане, волейбол.
Мечти и цели: Успешна реализация в
България още следващата година.

Благодаря Ви, че

Димитър Христов

Медицински университет
Варна
Медицина
5 курс
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Випуск 2016

Среден успех: 5.20
Интереси: Технология на зъбните
протези.
Хоби: Спортувам, излизам с приятели.
Постижения: Ходя на стаж в една
от водещите лаборатории в София.
Получих предложение за работа през
лятото, което приех.
Мечти и цели: Целите са ми да завърша
успешно образованието си, да работя
по него и един ден да работя за себе си.

На дарителите
пожелавам да пръскат
все така своята
положителна енергия,
да бъдат винаги с
отворени сърца,
с които помагат
на амбициозните
студенти по пътя им
към реализация.

Диян Василев

Медицински колеж
“Йорданка Филаретова”
Зъботехника - 2 курс

Среден успех: 4.67
Интереси: История на средните векове

Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб

Хоби: Да чета и гледам филми.
Постижения: Участвах в студентска програма“HOP into NET”, Еразъм+; в
проект “Сигурността на младите в интернет“, организиран от Софийски
форум за сигурност; в Първи семинар по проблемите на интелектуалната
собственост, НСА “В.Левски“, гр.София.
Незабравимо: Връчването на стипендиите “Готови за успех“, придружени
с дървото на живота и посланието към него. Духът на съпричастност,
разбиране и подкрепа от всички дарители и ФПББ.

Екатерина-Виктория
Миронова
СУ „Св. Климент Охридски”
Хебраистика
1 курс

Мечти и цели: Да участвам в проектите на обмен по специалността ми.Д
а завърша образованието си. Да се реализирам максимално според
възможностите си в международните институции, работеща за интересите
на родината ми и Проект 2030 на ООН.

вот

върне в жи
Даряваното от Вас да Ви се
за Вас и Вашите близки.
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Постижения: Тази година участвах
в международен конгрес в Берлин,
Шарите и представях научна
разработка, върху която работи мой
преподавател, а аз му асистирах и
помагах в продължение на 2 години.
Основах НПО “Асоциация на
студентите изследователи”.
Участвах в основаването и
организирането на IBC-Sofia първият конгрес на АСИ, който беше
международен и бих казала, мина
блестящо като за първа година.
Имаше два основни организатораАСИ и СС към МУ- София.
Преставях и клиничен случай на
Черноморския международен
медицински конгрес. Сега се готвим
за подготовката на втория ни
конгрес.

Елена Стефанова

Медицински университет София
Медицина
5 курс
Среден успех: 5.71
Интереси: Гастроентерология,
Микробиология, Образна
диагностика, Спешна
медицина. Също така имам
интерес към Психология и
Алтернативна медицина.
Хоби: Спортувам - тенис,
баскетбол, джогинг, плуване,
кик бокс, бадминтон, преходи в
планината.
Танцувам, уча се да пея, пиша
стихове, размисли, чета, готвя.

32

Вълнения: Мисля, че най-ярката
история е самото развитие на
АСИ! Около конгреса много хора
разбраха за АСИ и нейните дейности
- организирана и структурирана
взаимопомощ между студентите;
кръжоци с клинична и научна
насоченост; “весели кръжоци” (пеене,
театър, танци и т.н.) и социални
събтия (кино вечери в аудиториите,
преходи в планината, партита),
целящи сплотяване на колегите от
различни специалности и курсове;
социална и гражданска активност.
Нашите новодошли в АСИ колеги не
само участват активно в събитията,
които ние, по-старите, организираме,
но и подемат сами инициатива и
организират събития сами!

Цели за следващата година:
Задоволителни знания в сферата
на медицината, спрямо моите
критерии; умело реагиране в
стресови медицински ситуации;
участване в конгреси; успешна
поготовка, реализиране и
безупречни резултати от втория
ни конгрес; advance English;
шофьорска книжка; да измисля
решение за поддържане
гробовете на мама и татко
красиви, чисти и с цветя.
Мечти за следващата година:
Все така да се обичаме с приятеля
ми (Иван); той да реши да остане
в София; да сме живи и здрави
(всички мои близки и аз); брат ми
да стане баща; вуйчо Дъни да го
вземат на много по-добре платена
работа с човешко работно време;
да пея красиво и завладяващо;
с Иван да играем бридж; заедно
да пеем, заедно да игаем театър;
мечтая с Иван да започнем наш
бизнес, който в началото да ни
носи допълнителни доходи, а в
последствие - по-сериозни;
с батко да караме ски в Норвегия
или Швеция.
Цели и мечти за след 10 години:
Финансово стабилна красива
жена с огромно лъвско
сърце, състрадателна душа,
едновременно властна и
внушителна, използваща
всички тези качества за
прогрес, развитие и промяна
в сферата на образованието
и здравеопазването, както и в

Випуск 2016

помощ на тези, които искат да си
помогнат сами - това съм аз!
Семейството ми е чисто,
добро, красиво, интелигентно,
състрадателно, ученолюбиво,
забавно, щуро, изобретателно и
най-важното ЖИВО И ЗРАВО!
Мъжът ми, Иван, е преуспяващ
лечител, фармацевт или
предприемач, влюбен до уши в
жена си.
Приятелките ми са щастливи,
семейни, успяващи и със здрави
деца.
Брат ми и жена му водят щастлив
и пълноценен живот.
В България се връщат все повече
млади и възрастни амбицирани,
борбени и състрадателни наши и
чужди хора, които искат да водят
към по-добро. Все повече наши
и чужди отказват да имигрират,
защото в Бълагария има условия
за растеж и развитие!
България е сред най-добрите
държави за живеене. Хората
живеят в мир и разбирателство.
Имаме страхотно правителство,
което съвместно с граждански
активно общество, довеждат
България в Платинен век, който
продължава векове напред!

Специална стипендиия “Готови за успех”

Поглеждам назад и виждам спокойствието за
утрешния ден, който имах, когато знаех, че съм
стипендиант.
Поглеждм назад и виждам гордост. - Мамо, Татко,
ако ме чувате - справям се!
Сега все повече впивам поглед в настоящето
и бъдещето - до мен са ФПББ, до мен са моите
лични дарители... Лични, колко хубаво тази
думичка звъни.
10 години ме напътстват в живота, те са моите
тайни знаци, когато не знам как да продължа.
Те ще продължат да бъдат до мен и аз ще бъда до
тях!
Ще им дарявам топлина, радост, смях, усмивки!
Ще вземам пример от тях за непрестанно
развитие и прогрес!
Ще бъда за нуждаещите се това, което те бяха за
мен!
Ще бъда дългогодишен дарител за колкото мога
деца с моята съдба!
Събуждате огъня от пепелта - ние сме вашите
Феникс-деца.
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Среден успех: 6.00
Интереси: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика,
Музикален инструмент
Хоби: Пеене и народни танци.
Постижения: Удостоверение за проведена студентска практика в реална
работна среда от МОН, по проект “Студенски практики”.Диплом за
отлично представяне на ХVI национален фолклорен конкурс “Орфеево
изворче”.

Жана Колева

Тракийски университет - СЗ
Предучилищна и начална
училищна педагогика, 2 курс

Вълнения: След отличното ми представяне на конкурса “Орфеево
изворче” бях поканена на ректорски съвет на Тракийски университет, в
който ме поздравиха и изказаха своите благодарности.
Поради добрата ми работа в учебния процес ми отправиха покана за
участие в студентски научни конференции.
Мечти и цели: Целите ми за следващите години са да се изградя като
добър педагог и да се докажа. Да участвам в повече научни проекти и
конференции и да пиша научни трудове.
Скъпи, дарители,

Среден успех: 6.00
Интереси: Вътрешни болести,
Неврология, Психиатрия
Хоби: Разходки, да прекарвам
времето с приятели.
Постижения: 2-ро място на
Национален конгрес за млад
гастроентеролог на постерна
сесия.

Живко Михайлов
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Мечти и цели: Да се
дипломирам, да работя
специалността, която искам.

Медицински университет
София
Медицина
Продължавайте
да вярвате в нас
5 курс
и да ни подкрепят
защото това оз
е,
начава много, не
са
мо от финансова,
но и от човешка
гледна точка.

Благодаря Ви за
предоставената
помощ. Вие ми дадохте
възможността да се
развивам в областта на
педагогиката все повече
и повече. Благодарение
на Вас успях да участвам
в различни научни
проекти и конференции.
Продължавайте да
помагате на младото
поколение в България
да постига целите и
мечтите си. Ние имаме
нужда от Вас. Благодаря Ви!

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Фармакология
Хоби: Свиря на пиано, обичам да
пътувам из страната и чужбина, както
и да карам колело в парка.
Постижения: Участвам на студентската
сесия на 14-тия Национален конгрес
по микробиология и инфектология
12-14 Май 2016, гр. София.

Ивайло Данков

СУ „Св. Климент Охридски“
Медицина
3 курс

Вълнения: Имах възможността
неколкократно да присъствам на
кардиохирургични операции, както
и да прегледам трансплантирани
пациенти в УБ “Лозенец“, заедно с
моите колеги.
Мечти и цели: Да продължа да
имам отличен успех, да мога

да усвоя колкото мога повече
практически умения, както и да
имам възможността да ги прилагам.
Да усъвършенствам езиковите си
компетентности.
Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб

една година
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Към дарителите:
Благодаря за вашата щедрост и внимание.
Благодарение на
хора като вас, ние имаме възможност да осъщ
ествяваме
мечтите и целите си. Заедно вървим смело
напред!
Среден успех: 5.67
Интереси: Граматика и синтаксис
Хоби: Обичам да прекарвам време
с приятелите си в дълги разходки.
Харесва ми да ходя на пикник в
планината.

Ивета Керанова

СУ “Св.Климент Охридски”
Английска филология
2 курс

Постижения: Доброволец на детската
Евровизия – домакин и водач на
албанската делегация. Литературна
викторина (Английска литература) –
второ място.

Незабравимо: Тази учебна година
бях доброволец на детската
Евровизия, която се проведе у
нас. Това бяха две вълшебни и
незабравими седмици, в които
намерих нови приятели и нови
преживявания, които вечно ще
помня. Запознах се и с Поли Генова!
#ILWAC
Мечти: Трудно ми е да си представя
бъдещето, но се надявам да се
занимавам с нещо, което ми
доставя удоволствие.
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Среден успех: 4.25
Интереси: Физиологична психология
Хоби: Спортувам най-вече. Излизане с приятели. Кино и музика.
Незабравимо: Спасяване на котка. Случи се на 18.01.2016 година. Щеше да
я блъсне кола на пътя и като я видях, просто изкочих пред колата и гушнах
котенцето!
Мечти и цели: Целта ми е да завърша висшето си образование, а мечтата
ми е да имам собствен дом. Да помагам да хората, независимо с какво и
как, просто да помогна. Ще дам всичко от себе си да помагам на хора в
нужда - като вас!

Илия Главинов

ЮЗУ “Неофит Рилски”
Благоевград
Психология
1 курс

Илияна Чакърова

Лесотехнически университет
Магистърска програма
“Инженерен дизайн”
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Хиляди благодарности на дарителите на „Готови за успех“ и за онези
добри хора, които са част от фондацията. Хиляди благодарности
на екипа на BCause (Фондация “Помощ за благотворителността в
България”).

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Всички дисциплини, свързани със социалното осигуряване.
Хоби: Обичам да пиша и имам блог, обожавам да чета, мечтая, рисувам и
слушам музика.
Постижения: Бях отличник на випуска си и държах реч пред цялото
направление. За съжаление нямах време да участвам в конкурси, но
за мен е постижение това, че успявам да съчетавам две магистратури
едновременно и да работя, като поддържам своя успех.
Мечти и цели: Да се развия кариерно в областта, която харесвам и
изучавам. Да пътувам извън България. Да създам голямо семейство.

Ирина Стефанова

УНСС - София
Магистърска програма
“Публична администрация”

Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб
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Среден успех: 5.66
Интереси: Експериментална
психология
Хоби: Моето хоби е да излизам с
приятели на разходки, дискотеки
и др. забавления. Обичам да играя
футбол.

Искър Дедов

ЮЗУ “Неофит Рилски’’
Психология
3 курс

Мечти и цели: Другата година
съм в 4-ти курс и моята цел е да
се дипломирам. Имам няколко
мечти. На 1-во мято искам да се
реализирам като психолог. Втората
ми мечта е да посетя финал на
шампионска лига, в който участва
любимия ми отбор Барселона. В
следващите 10 години се виждам
като реализиран психолог с
щастливо семейство.

Благодаря на дарителите
на “Готови за успех’’ за това,
което правят за нас. В днешно
време е много трудно да
продължиш образованието
си. Родителителите нямат
възможност да издържат децата
си. Студентите са принудени да
работят.
Стипендията ми помогна
да покрия разходите за
общежитието и семестриалните
такси на унивреситета.
Благодаря, че има такива хора,
които мислят за развитието
на образованието и на младите
хора в България.
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Интереси: Физика, Аналитична химия и Органична химия
Хоби: Много обичам да се събирам с колеги, да общуваме, заедно да
решваваме задачи, да се забавляваме и да наслаждаваме на всеки един
ден максимално.
Мечти и цели: Мечтите ми са тясно свързани с този университет, тъй като
бих желал да покажа на хората с моята история и положение да не се
предават и да следват мечтите си. Бих желал да преподавам в гимназии с
този профил и да мотивирам и подкрепям хора с такъв статут.

Ицо Кирилов

Университет по хранителни технологии
Пловдив
Технология на зърнени, фуражни, хлебни
и сладкарски продукти
1 курс

Благодаря на всеки един дарител, който ме подкрепя - без
него нямаше да имам тези успехи и тази възможност.
Вие ми давате сила, с която аз продължавам да вярвам
в себе си. Мотивацията, която имам, ме доближава все
по-близо до същността на моята цел. Бих перифразирал
думите на Нийл Армстронг - “Една малка крачка от Вас е
един голям скок за мен”.
Благодаря.

Среден успех: 5.90
Интереси: Превод, Испанска литература
Хоби: Допада ми да се изразявам чрез писане. Също така съм вдадена в
латино танците, които практикувам от известно време.
Вълнения: Изключително щастлива съм от факта, че срещнах страхотни
хора със сходни интереси и виждания, както и среда, в която се чувствам
на мястото си.
Мечти и цели: Да завърша успешно бакалавърската си степен и да запиша
магистратура някъде в чужбина, където да се реализирам и да продължа
да се развивам.

Йоана Костадинова

СУ “Св.Климент Охридски”
Испанска филология
1 курс
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Искам да изразя огромната си благодарност към
дарителите на фондацията за помощта, която оказват
на нас стипендиантите, за да можем да се развиваме в
желаната област и да преследваме целите си докрай.

Випуск 2016

Среден успех: 5.92
Интереси: Планиране и анализ на
търговската дейност
Хоби: Да „творя“ разни неща, от нищо
- нещо. Правя различни неща от
непотребни материали.
Постижения: Участие в Пета
международна научна конференция
към УНСС - 20.04.2016
Мечти: Успешна реализация в
професионалното ми направление.

„Вярата в човек е найсилната опора за неговото
съществуване“.
Благодарение на вярата
на дарителите на „Готови
за успех“ много голяма
част от нас успяха да
повярват в мечтите си, а
това е първата крачка към
осъществяването им.

Красимира Любенова
УНСС - София
Икономика на търговията
4 курс

Среден успех: 5.83
Интереси: Измами във финансовата
отчетност, Счетоводство, Данъчен
контрол на юридически лица
Хоби: Обичам да се занимавам с
аеробика, да съм сред природата, да
излизам с приятели, да чета.

Кристиана Колева
УНСС - София
Магистърска програма
“Одитинг“

Вълнения: Преди да кадидатствам
за стипендиите, които предлагате,
работих във фирма, от която не бях
удовлетворена. Дори неведнъж съм
се замисляла да си пробвам късмета
извън пределите на България.
Благодарение на Вашата подкрепа
успях да си намеря работата, за която
съм мечтала! Сега се надявам да успея
да науча всичко, което ми трябва,
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за да се усъвършенствам като
специалист в моята област счетоводството!
Мечти и цели: Искам да стана
много добър счетоводител и се
надявам да имам време да се
заема с някаква доброволческа
дейност. А защо не да бъда на
мястото на дарителите?
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Среден успех: 5.63
Интереси: Финансово-счетоводните
дисциплини.
Хоби: Обичам да прекарвам времето
си с приятели и семейство, да чета
разнообразна литература. Обожавам
разходките сред природата,
напоследък започнах и да спортувам
по-често.

Кристиан Щерева
УНСС - София
Счетоводство
3 курс

Мечти и цели: Основната ми цел е да
завърша бакалавърската си степен
с приличен успех и да запиша една,
а може би и повече магистратури от
различни сфери. Смятам, че човек
винаги трябва да покорява непознати
територии и да се развива в повече от
една специалност.

Дарителството не
е просто финансова
помощ, то е
морална подкрепа,
безкористна форма
на човешка доброта,
която озарява със
светлината си
мрачния образ на
сирачеството и ни
дарява с най-ценното
гориво за човешкия
дух - надеждата.
Благодаря ви,
дарители!

Среден успех: 4.00
Интереси: Информатика
Хоби: Фотографията е нещото, което ме разведрява след дългите часове в
университета.
Мечти: След 10 години се надявам да имам собствено жилище и желаната
работа.

Кристина Трендафилова
Технически университет –
София
Авиационна техника и
технологии
1 курс
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Випуск 2016

Среден успех: 5.83
Интереси: Биотехнологични методи за опазване на околната среда
Хоби: Да пътувам, да карам ски.
Постижения: Спечелих обучение във Veolia Summer School – Франция,
организирано от Veolia Софийска вода. Избрана съм за стаж в
Министерството на околната среда и водите по програма “Студентски
стажове в държавната администрация“.
Вълнения: Участието ми в дискусия, свързана с това как кръговата
икономика обединява бизнес и наука в борбата с климатичните промени.
На срещата се обсъдиха и приетите мерки на COP 21, провеждаща се в
Париж.

Кристина Пенева

СУ „Св. Климент Охридски”
Биомениджмънт и устойчиво
развитие
4 курс

Мечти и цели: Целта ми е да завърша успешно бакалавърската си програма,
а мечтата ми е да мога да работя по специалността си и да допринеса със
знанията си на света.
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Среден успех: 3.40
Интереси: Стратегии за е-бизнес
Хоби: Обичам да готвя, да излизам с
приятели .
Вълнения: Представих собствена
бизнес идея по предмета “Стратегии за
е-бизнес”.

Кръстю Калънов

УНСС - София
Администрация и управление
1 курс

Мечти и цели: Целта ми е да се
реализирам успешно като главен
готвач, а мечтата ми е да имам собствен
дом.
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Стипендиантска програма “Готови за успех”

Среден успех: 6.00
Интереси: Шведски език
Хоби: Обичам езиците, татъра, киното, джаза. Любими са ми и срещите с
интересни хора, както и веселите пътешествия.
Вълнения: Най-яркото ми преживяване през тази година е активното ми
участие като основен организатор на “МОГА” фестивал в родния ми град
Етрополе. Събитието се организира изцяло от група млади доброволци,
като метоприятието обединява изкуство, екология и спорт в разнообразни
дейности, насочени към младите хора от града, а и от цялата страна.

Лина Калайджиева

СУ „Св. Климент Охридски”
Скандинавистика
1 курс

Мечти и цели: Целите и мечтите ми за следващата година са да
задълбочавам все повече знанията си по шведски език, както и да се
включа в разнообразни проекти със значими за мен каузи. А след 10
години си мечтая да съм обиколила поне четири континента.
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Среден успех: 5.80
Интереси: Ортодонтия, Челюстнолицева протетика.
Хоби: Ходя на уроци по немски език в
езиков център, занимавам се с ръчно
изработване на малки символични
подаръци.
Вълнения: Изработване на ортодонтски
апарати на клинични случаи.

Людмила Лазарова

Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов”
Варна
Зъботехник
2 курс
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Мечти и цели: Да се реализирам
по специалността, която следва да
завърша.
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Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Теория на международните преговори.
Хоби: Обичам да спортувам, да се запознавам по-подробно с актуални теми
от международната обстановка, да играя спортен бридж.
Вълнения: Изработване на ортодонтски апарати на клинични случаи.
Мечти и цели: Целите ми са да завърша с отличен успех специалността
си, след това да запиша магистратура, свързана с нея, да започна
работа по специалността си и да продължавам изучаването на втората
си специалност. Бих искала да имам възможност да се занимавам
професионално с международно право.

Мануела Здравкова

СУ “Св. Климент Охридски“
Международни отношения
4 курс
Втора специалност “Право“
2 курс

Бих искала да споделя една мисъл на Платон: „Добрите дела ни
дават сила и вдъхновяват добри дела у останалите“.
Продължавайте да дарявате радост и подкрепа на амбициозните
млади хора.

Среден успех: 6.00
Интереси: История на Древна Гърция
Хоби: Да строя модели на самолети, да чета, да уча езици, да ходя на
планина, да пътувам и да посещавам нови места, били те във или извън
България. Занимавам се и с фотография.
Мечти и цели: Да се развия в авиационната сфера и най-вероятно да се
реализирам в България или в чужбина в големите компании.
Стипендия „Тони Александрова”

Маргарита Таскова

СУ “Св. Климент Охридски“
Новогръцка филология
3 курс
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Стипендиантска програма “Готови за успех”

Среден успех: 5.71
Интереси: Педиатрия
Хоби: Каране на колело, свирене на китара и ходене из природата.
Постижение: Участвах на Медицинската универсиада на Биомедицински
конгрес – София 2016.
Цели и мечти: Да продължавам да се развивам и да лекувам хора по света и
у нас.
Специална стипендиия “Готови за успех”

Марио Шкодров
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Медицински университет,
София
Медицина
5 курс

Среден успех: 5.62
Интереси: Корпоративни финанси
Хоби: Обожавам да пътувам из България и да се наслаждавам на красотата
на родните планини.
Постижение: Почетна награда към „Млад икономист“ за 2013 и 2014
година.
Вълнения: Участието ми в diversity week към Ситибанк. Страхотен екип,
който ме мотивира да се уча и развивам все повече и доказателство, че
работата може да е удоволствие!

Маря Йолова

Цели и мечти: Целите ми в близко бъдеще са да завърша успешно и да
изуча чужди езици. След година се виждам като прохождащ специалист, а
след 10 години вече като утвърден такъв.

Университет за национално и
световно стопанство - София
Финанси
3 курс
Специална стипендиия на СиБанк
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Випуск 2016

Среден успех: 5.60
Интереси: Проявявам интерес към наказателноправните науки Наказателно право и процес, Трудово право и осигурително право,
Търговски право, търговски сделки и гражданскоправните науки.
Хоби: Обичам да чета книги, да спортувам и да се разхождам сред
природата.
Постижения: През тази учебна година получих удостоверението си за
успешно ззавършената стажанска програма към СРС. Стажант съм към
Центъра за спогодби и медиация и съм част от стажанската програма към
Комисията по помилванията към Президенството.

Мария Борисова

СУ “Св.Климент Охридски”
Право
5 курс

Мария Танева

СУ “Св.Климент Охридски”
Право
3 курс

Цели и мечти: Мечтата ми е да завърша успешно обучението си, да
продължа да се специализирам и да бъда един добър юрист, работещ в
България.
Благодаря Ви, че дарявате и знайте, че някой някъде има малка,
всъщност огромна нужда от Вашата подкрепа и помощ. Благодаря Ви.
Продължавайте да правите това добро!

Мартина Колева

СУ “Св. Климент Охридски”
Медицина
5 курс
Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб
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Стипендиантска програма “Готови за успех”

Среден успех: 5.92
Интереси: Криптография
Хоби: Да излизам с приятели, да гледам спортни събития, да гледам
интересни филми или да чета интересни книги.
Постижения за учебната 2015/2016:
- Носител на наградата Сафф на професор Едуард Саф от университета
Вандербилт в Тенеси, САЩ за успехи в областта на математиката;
- Златен медал на Националната студентска олимпиада по компютърна
математика 2015;

Мартин Рачев

ТУ - София
Приложна математика
4 курс

- Носител на наградата на името на акад. Никола Обрешков на фондация
Еврика за успехи и принос в областта на математиката;
- Първо място на 62-то Студентско състезание по математика;
- Работа по научен труд в областта на Криптографията, който трябва да бъде
представен през юни на маждународна научна конференция;
Незабравимо: Може би декември 2015 г., когато проф. Едуард Саф дойде
от САЩ да ми връчи учредената от него награда. Беше много вълнуващо и
голям успех за мен.
Цели и мечти: За предстоящата учебна година целта ми е да завърша
успешно бакалавърска степен и да реализирам своите научни трудове. За в
бъдеще, предполагам, ще запиша магистратура, но като 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.
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Випуск 2016

Среден успех: 5.72
Интереси: Акушерство и гинекология
Хоби: Обичам да дрънкам на китара.
Постижения: Участие в Пета научна конференция „Съвременни акценти в
сърдечната и съдовата патология“ 27-29.11.2015, София

Мира Чилингирова

Медицински университет
София
Медицина
5 курс

Незабравимо: Една история, в която бях просто наблюдател : По време на
цикъл Акушерство и гинекология имахме възможност да гледаме Цезарово
сечение по спешност. Оказа се , че пъпната връв на детето се беше увила
3 пъти около врата на детето. Лекарите най-невъзмотимо просто я отвиха
по най-бързия начин и така позволиха на детето да поеме първия си дъх.
Това, което ми направи най-силно впечатление, е именно хладнокръвието
и професионализма, което показаха и несъмнено изградиха в мен еталон,
който да следвам. Точно заради тази история смятам като завърша да
специализирам Акушерство и гиенкология.
Цели и мечти: В следващата година се надявам най-накрая да завърша
обучението си по медицина и да започна професионалната си реализация,
по възможност по любимата ми специалност. След десет години се моля да
имам натрупан опит и изграден авторитет като специалист и не на последно
място - собствено семейство.

Уважаеми Дарители,
Похвално е, че в условията на нашата държава Вие
поощрявате таланта и здравия, честен труд.
Продължавайте в същия дух, защото България има нужда
от своите таланти.

47

Стипендиантска програма “Готови за успех”

Среден успех: 6.00
Интереси: Дървени конструкции
Хоби: Мотоциклетизъм
Постижения: Участвах в конкурс за
проект за топлоизолация на сграда
организиран от катедра „Строителни
материали и изолации“ и фирма
Баумит България. Резултатите от
конкурса ще бъдат съобщени на 19
май 2016 година.

Мирослав Патриков

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

Цели и мечти: Да се реализирам като
инженер конструктор (проектант) в
строителството.

Среден успех: 6.00
Хоби: Футбол
Мечти: Да се утвърдя и да изградя в
журналистическата професия.

Митко Недков

УНСС - София
Магистърска програма
„Бизнес журналистика“
1 курс
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Випуск 2016

Среден успех: 5.00 (от зимен семестър)
Интереси: Пероснален имидж
Хоби: Да тренирам или да се разхождам сред природата.
Движението ме разтоварва и зарежда.
Постижения: Миналата година беше дипломирането ми като
бакалавър, където бях от наградените с грамота за пълно
отличие.
Вълнения: Имахме практикум – мастър клас с професионалисти
в областта на Връзките с обществеността, като Ива Екимова
например, което беше много ценно преживяване.
Цели и мечти: За след година се надявам да израстна в
професионален план, а за след 10 години да съм постигнала
толкова, че да мога да обиколя целия свят!

Моли Христова

Университет за национално и
световно стопанство - София
Магистърска програма
“Връзки с обществеността”
1 курс
Моли е стипендиант на програма
“Готови за успех” от 2009 до 2016 г.

С Вас съм от много години, а ето че настъпи
моментът да продължа напред и без вашата
подкрепа. Вярвам,че именно тя е в основата на
успехите ми в обучението и мотивацията да
се боря напред в живота. Надявам се да съм се
справила достатъчно добре и да съм оправдала
средствата и подкрепата, които сте вложили
в мен. Едва ли някога ще разберете наистина
колко много го оценявам, но просто е различно,
когато знаеш, че имаш една подкрепа зад гърба
си, която те бута и насърчава да си по-добър
и да си казваш можеш и по-добре! Благодаря
за това, което правите и никога няма да Ви
забравя. Напротив, искам един ден и аз да съм
като Вас и да бъда за някой това, което Вие сте
били за мен – подкрепата зад гърба, вяра в успеха
и мотивация в живота.
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Стипендиантска програма “Готови за успех”

Среден успех: 5.60
Интереси: Управление на програми и проекти на Европейския съюз.
Хоби: Обичам да тичам и да карам колело.
Вълнения: В момента съм на стаж в „Овергаз Мрежи” АД, гр. София, в
отдел „Кореспонденция и архив”. Много съм доволна от това, че успях
да си намеря стаж. Работата, която върша ми харесва. Чувствам се помотивирана и по-успешна.
Цели и мечти: Искам да запиша магистратура в специалност „Управление
на проекти”.
Много съм благодарна. С този жест
дарителите и организаторите на
програмата „Готови за успех” ми дадоха не
само финансова помощ, а и много повече
увереност, мотивация и сигурност в себе си.

Моника Александрова

Университет за национално и
световно стопанство - София
Политология
4 курс

Среден успех: 5.83
Интереси: Конструиране на мебели и Формообразуване.
Хоби: Обичам да танцувам. Дълги години съм се занимавала с класически
балет и определено балетът ми доставя истинско удоволствие, както
да танцувам, така и да гледам спектакли. Всичко свързано с балета ме
вдъхновява.
Постижения: Взех участие в турнир по тенис на корт, организиран от ЛТУ по
случай „Седмицата на гората“ (1-8 април 2016г.)
Цели и мечти: В близката година бих желала да започна работа или
стаж по специалността си, а след 10 години да съм завършила успешно
образованието си и да намеря реализация като добър дизайнер.

Надежда Спасова

Лесотехнически университет
София
Инженерен дизайн
2 курс
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Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб
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Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Избрала съм счетоводството за своя професия и всички
дисциплини, свързани с него, са интересни за мен.
Хоби: Обичам да посещавам места в природата, където нейната красота е
непокътната, както и такива с историческа стойност. Част от свободното си
време прекарвам в четене на книги.
Постижения: Получих сертификат за участието си в семинар, свързан с
модерното банкиране. Бях наградена с грамота от Студентски съвет при СА
„Д.А.Ценов” за активна студентска и обществено-полезна дейност.

Николета Костова

Стопанска академия
“Димитър А. Ценов” - Свищов
Счетоводство и контрол
4 курс

Цели и мечти: Да се запиша в магистърска програма, след което да започна
развитието си в счетоводителската професия. Мечтая да открия нещото,
с което да съм полезна и на други хора, да не спирам да се уча и да се
усъвършенствам личностно, за да бъда удовлетворен от себе си човек.

Подкрепяйки различни групи
от хора, които имат нужда,
дарителите им подават рък
а, дават им шанс за по-све
тло бъдеще.
Нека знаят, че това се цен
и и благодарността, която
се възвръща
към тях е огромна. Като пом
агат на студенти и учениц
и, те
всъщност инвестират сво
ето доверие в нас, което ни
мотивира
да бъдем по-добри в това,
което правим, да се стара
ем повече, за да
осмисляме тяхното дело.
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Среден успех: 5.71 (от зимен семестър)
Интереси: Корейски език, Култура на Индия
Хоби: Да излизам навън сред природата, да общувам и да се наслаждавам
на свободното време.
Постижения: Бях одобрена за едногодишна стипендия в Индонезия, но,
поради лични причини, реших да не заминавам.
Вълнения: Участвах в няколко изпълнения на индонезийският ангклунг
отбор, свирейки на традиционни индонезийски инструменти. Участвам в
серия от месечни лекции (заедно с колеги от университета) в Корейския
кът в Столична библиотека, даваща по-широк поглед и знания върху Южна
Корея за хора, които не са запознати със страната и имат интерес.

Памела Тотева

СУ “Св.Климент Охридски”
Южна, източна и югоизточна
Азия
3 курс

Цели и мечти: Целта ми е да постигна успех в личностен план, да
продължавам да се изграждам като човек и да трупам опит и знания.
Мечтата ми е да отида в Индонезия и в Южна Корея, за да продължа
обучението си и да натрупам повече познания за региона.
Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб
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Искам да Ви изкажа найискрени благодарности
за подкрепата на тази
невероятна кауза. Вие
сте моята движеща
сила и опора, вдъхваща
ми вярата, че мога да
продължавам само напред и
не съм сама в начинанията
си. Благодаря Ви от сърце!

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Анатомия и хистология на човека
Хоби: Занимавам от няколко години се със спорт – тенис на маса. От време
на време участвам в състезания, но тренирам основно, за да се чувствам
добре. Занимавам се и с риболов – едно невероятно разтоварващо хоби.
Постижения:
- Сертификат от INTER Hecs за участие в курса „Комуникация с пациентите“.
- Сертификат за защита на индивидуален студентски проект по медицинска
физика на тема: Свойства на I-131 за метаболитна терапия на рака на
щитовидната жлеза.

Петър Гаров

Медицински Университет Пловдив
Медицина
1 курс

Пос лание
то ми към
дарители
те е да
продължа
т да се
занимава
тс
благородн такива
ик
за което и аузи,
аз им
благодаря
.

- Сертификат за посещение на лекции по време на „Седмицата на
медицинското образование 18-22 април 2016 г.“
- Сертификат за участие в workshop на тема „Хирургически шев“ по време
на „Седмица на медицинското образование 18-22 април 2016 г.“
- Медал за първо място в турнир по тенис на маса за купата на Ректора.
- Понастоящем съм курсов отговорник на първи курс, член на Асоциация на
студентите медици – Пловдив, член на Общо събрание на студентите (ОСС)
към МУ-Пловдив и председател на Комисия по „Спешна медицина“ към ОСС.
Цели и мечти: След една година бих желал, учейки по специалността, да
помагам на други студенти, давайки консултации (в някои катедри в нашия
университет се предоставя такава възможност). След 10 години бих желал
да се видя като лекар и евентуално вече със специализация – интересувам
се от хирургия, но все още не съм мислил още кое би ми допаднало наймного.
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Среден успех: 5.00 (от зимен семестър)
Интереси: Международни финанси и Финансови деривати.
Хоби: Обичам да програмирам, това е нещо, в което мога да се изгубя с
часове. Обичам семейството си и споделеното време с любимите хора.
Постижения: За мен настоящата учебна година е изключително важна
и ползотворна, тъй като взех съдбоносно решение за моето бъдеще, а
именно да се прекфалифицирам в ИТ сектора. През изминалите шест
месеца паралелно с университета активно се обучавах и в тази насока.
Като част от тренировъчния лагер IT Talents, го завърших не само
успешно, имайки предвид, че в хода на обучението отпадаха хора, а и като
един от силните кадети в лагера.

Петя Капчина

УНСС
Магистърска програма
„Международни
икономически отношения“
1 курс

Цели и мечти: В момента имам само една мечта и тя е да се справя
успешно с предизвикателствата на работата ми и да се изградя като добър
специалист. След 10 години бих се радвала да съм ръководител на екип от
програмисти, а защо не и собственик на бизнес в сектора.

Към дарителите:
Без подкрепата ви, финансова и морална, нямаше да мога да
сбъдна мечтата си и да открия призванието си. Днес аз съм
пълноценен човек, защото стипендията ми даде свободата да
уча. А като пълноценен човек съм не само полезна за себе си, аз в
много по-голяма степен съм полезна за обществото ни, така че
повлиявайки само един живот, както подкрепата ви направи с
моя, вие всъщност променяте много повече.
Благодаря ви и не спирайте да помагате!
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Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Бази данни, Правни аспекти на ИТ.
Хоби: Обичам да се занимавам с домашните си любимци, да съм сред
природата и да не се сблъсквам с безумиците на ежедневието.
Вълнения: Една от преподавателките, която работи в Районен съд София,
няколко пъти ни развежда в съда и до последно ме подканяше при първа
възможност да си подам документите за работа там.
Цели и мечти: Целта ми за следващата година е да завърша успешно и да се
справя с дипломната работа. След това да си намеря добра работа.

Петя Николова

Университет по
библиотекознание и ИТ
Информационни технологии
в съдебната администрация
3 курс

Към дарителите:
Благодаря, че сте част от инициативата и помагате
на младите хора. Продължавайте все така.

Среден успех: 6.00
Интереси: Технология на обработката
на счетоводната информация.
Хоби: Обичам да излизам с приятели,
да слушам музика и най-вече да
чета книги (обожавам класическата
литература).

Петя Жекова

Икономически университет
Варна
Счетоводство и контрол
4 курс

Вълнения: Случката, която ме впечатли
най-силно през последните няколко
месеца е срещата ни с ИДЕС. За мен
това беше едно много интересно
преживяване.
Цели и мечти: За следващата година
целта ми е да запиша и да завърша
магистратура, а за след 10 години да
бъда одитор.

Благодаря Ви за
помощта! Моля
не спирайте да ни
помагате и ние ще
дадем всичко от себе
си, за да оправдаем
очакванията Ви!
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Петя Иванова

Технически университет София
Електроинженерство на
френски език
5 курс
Среден успех: 6.00
Интереси: Ориентирала съм се
в областта на енергетиката от
известно време. В общи линии
има много малко предмети,
които не са успели да грабнат
вниманието ми и да ми станат
интересни.
Постижения: През тази учебна
година получих възможността
да отида на стаж в Гренобъл
за един месец, който се оказа
доста полезен дори и за толкова
кратко време. Като цяло планът
ми за изминалите месеци се
осъществи, а именно да завърша
семестриално със страхотен
успех и да придвижа нещата си,
за да замина в чужбина.
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Вълнения: В момента пиша
дипломната си работа в едно доста
престижно и бизнес-насочено
училище за инженери – ECAM
– EPMI. Това ми дава не само
възможността да се потопя в една
различна култура и начин на живот,
както и да доусъвършенствам
познанията си на езиково ниво,
но и да се докосна до проекти в
научната сфера, които не бих могла
да видя на друго място. Всичко това
ми дава възможност да създам нови
приятелства и контакти, които да ми
отворят врати за бъдещо развитие.

Цели и мечти: Моят план, който
все още подлежи на размисли и
обсъждане, е след завършването
на магистърската ми степен
естествено да продължа пътя си
на развитие в научните среди
като запиша докторантура в
областта на енергетиката. Имам
много възможности и покани от
различни страни, но моето друго
желание е да започна работа, за
да мога да трупам работен стаж.
Всичко предстои...

Стипендия „Тони Александрова”
Благодаря Ви, че сте там за младите хора като мен с
амбиции да успяват. Без Вашата финансова и морална
подкрепа много от нас нямаше да стигнат до там, където
са в момента. Вие сте част от нашето семейство, защото
само то знае какво е най-добро за децата му.
Лично аз нямаше да имам тази възможност, която се откри
пред мен, да съм тук във Франция и да работя върху себе си
и върху бъдещето си, без да се налага да товаря финансово
майка си. В момента съм горда от постигнатото,
защото мога спокойно да кажа, че съм самостоятелна, но
похвалното е, че това от части важи и за чужбина, където
стандартът на живот е различен.
Правейки равносметка за изминалата година, установявам,
че съм израстнала в мисленето си и отношението си към
живота и хората в него, но все още като един млад човек не
съм предначертала пътя си.
Надявам се, че дори и да спра да съм стипендиант на
програмата „Готови за успех“, Вие ще останете част от
живота ми и ще мога да разчитам на Вашата подкрепа
като на приятели. До скоро и поздрави от романтичен
Париж!

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Всяко едно ново нещо подбужда интерес у мен, но
може би дисциплината, която е най-интересна за мен е Теоретична
електротехника, защото тя е основата на всички електротехнически
предмети.
Хоби: Обичам да спортувам – събираме се с приятели да играем
волейбол, футбол, тенис на маса, а в по-лоши метеорологични условия –
карти. Също така обичам разходките из природата.

Пламен Ангелов

Технически университет София, филиал Пловдив
Електротехника
3 курс

Постижения: Участие в Републиканска студентска олимпиада (РСО) по
Теоретична електротехника, май 2016 г., Технически университет, София.
На вътрешния кръг, на който се формира отбора, се класирах на второ
място с 18 от максимални 20 точки.
Цели и мечти: За следващата година намеренията ми са да завърша
успешно бакалавърска степен като един от отличниците в Технически
университет София – филиал Пловдив. Не възнамерявам да напускам
родината, семейството и приятелите си, а ще се боря всячески да се
реализирам тук, в България. Целта ми е да запиша ОКС – „Магистър“,
за да надградя както теоретичните, така и практическите си познания.
Надявам се през следващата година, когато съм 4-ти курс, да имам
повече свободно време, защото възнамерявам да се запиша на курс по
английски език, за да получа сертификат, с който да утвърдя знанията си.

годарности
Искам да изкажа своите бла
по програма
на всички дарители на ФПББ
че оценяват
„Готови за успех“, за това,
няма нищо
а
уд,
тр
положения от мен
ти да бъде
т
удъ
тр
ва
по-хубаво от то
насърчават
оценен. По този начин те ме
ати по време
да постигам отлични резулт
благодарение
на следването ми. Именно
финансова
на дарителите, аз получавам
ява по-добро
подкрепа, която ми осигур
.
обучение и начин на живот
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Среден успех: 6.00
Интереси: Стоманобетонни мостове;
Обследване и изпитване на
строителни конструкции
Хоби: Да спортувам (играя футбол
в аматьорска футболна лига), да
пътувам, да се запознавам хора със
сходни интереси.

Пламен Славчев

Университет по архитектура,
строителство и геодезия
София
Транспортно строителство
4 курс
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Постижения: Първо място
на студентски проектантски
конкурс Spaghetti Bridge, като там
подобрихме настоящия рекорд на
университета. Предстои ни участие
на световно първенство през май в
Будапеща.
Вълнения: Един от най-интересните
мигове през тази учебна година
всъщност ми се случи именно на
състезанието Spaghetti Bridge. След
като представихме нашия проект
и той счупи настоящия рекорд с
близо 2 пъти повече издържани
килограми, доста преподаватели
от университета ни поднесоха
поздравления. Сред тях имаше хора
с всякакви академични титли, като се
виждаше в лицата им, че те се радват
на успеха ни. Аз от своя страна се
радвах, че положения усилен труд
даде резултат, което ми даде кураж
и ми показа, че този, който полага
неимоверни усилия ще успее.

Цели и мечти: Да се развивам
в сферата на бизнеса и на
строителното инженерство,
защото за мен е важно човек
да има различни занимания. Да
пътувам колкото се може повече,
на колкото се може по-различни
места. Да продължавам да уча, да
се занимавам с практически неща,
да греша и да се уча от грешките
си.

Както бях каза
ли
на церемоният
а,
според мен е ва
жно
всички ние, коит
о
сме стипендиан
ти
на програмата,
да
не се отказвам
е от
успеха, а след вр
еме да
застанем на м
ястото
на дарителит
е.

Випуск 2016

Среден успех: 4.80
Интереси: Политическа история на модерния свят
Хоби: Футбол с приятели, разходки.
Вълнения: Участието във викторина по История на политическите идеи, на
което нашият отбор зае 4 място от 7 отбора.
Цели и мечти: Силно се надявам да успея да заработя в „Министерството
на младежта и спорта“ и да успея да помогна на много селища, които нямат
възможност да подобрят своята спортна база, за да може повече хора да
започнат да се занимават с него.

Радослав Маджаров

Университет за национално и
световно стопанство - София
Политически науки
с английски език
1 курс

Едно ГОЛЯМО благодаря на такива организации и
програми като ”Готови за успех“, които правят всичко
възможно да помогнат на деца в неравностойно
положение като нас да се справят с трудностите.

Среден успех: 5.88
Интереси: Практически норвежки и
датски език
Хоби: Както всеки работещ студент, аз
също страдам от хронична липса на
свободно време. Все пак се опитвам
да намирам възможност да чета
колкото се може повече странична
литература.

Радостина Иванова

СУ “Св. Климент Охридски”
Скандинавистика
4 курс
Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб

Постижения: През тази учебна
година постигнах една от важните
си цели, а именно да започна да
преподавам норвежки и датски език.
Успях да натрупам много ценен опит.
В момента се концентрирам върху
подготовката за държавните си
изпити, но определено възнамерявам

да подновя преподавателската си
дейност под една или друга форма
след завършването.
Мечти: Преди всичко искам да
завърша успешно и да продължа
образованието си в Норвегия или
Дания.
поредна
Благодаря ви, че за
в нас.
година повярвахте
дава
ни
Вашата подкрепа
ста
до
о
сигурността, коят
е
ит
ад
мл
често липсва на
и
ед
хора в България. Пр
аче,
всичко се надявам об
вдаем
ра
че ще успеем да оп
очакванията ви.
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Среден успех: 5.71
Интереси: Журналистическа
деонтология
Хоби: Занимавам с таекуондо –
тренирам и съдийствам.
Постижения: В момента участвам в
конкурс към Фондация „Радостина
Константинова“ за постижения
в областта на разследващата
журналистика.

Радостина Иванова

СУ “Св. Климент Охридски”
Журналистика
3 курс

Изключително
съм благодарна на
дарителите на
„Готови за успех“,
тъй като без
тяхната подкрепа
образованието ми би
било твърде трудно.

Цели и мечти: През следващата година
завършвам висшето си образование.
Надявам се да си намеря работа по
специалността, където да се развия
и напредна в йерархията през
следващите 10 години.

Среден успех: 6.00
Интереси: Одит
Хоби: Обичам да чета книги, да
се разхождам сред природата, да
прекарвам време с приятелите си.
Постижения: Участвала съм в
Студентска научна сесия „Финансите в
контекста на стратегия Европа 2020“
(гр. Свищов, 07.11.2014г.)

Рейхане Исмаил

Стопанска академия “Димитър
А. Ценов” - Свищов
Стопански и финансов контрол
4 курс
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Цели и мечти: Целта ми е да продължа
обучението си и да се реализирам
успешно в професията си. Ще се
развивам по време на целия си живот,
тъй като никога не е късно да станеш
по-добър.

Хиляди благодарности
на добрите хора,
които помагат на
нас, младежите! Не
спирайте да бъдете
добри и да помагате
на нуждаещите се. И
не забравяйте, че за
благородното дело,
което извършвате
днес, утре ще бъдете
възнаградени щедро!

Випуск 2016

Среден успех: 5.88
Интереси: Тази година много ми допаднаха предметите за обработка
на векторни и цифрови изображения, предпечатна подготовка и
програмиране в интернет.
Хоби: Когато имам свободно време, обичам да се разхождам сред
природата и да опознавам България. Обичам също да чета книги и да
изпробвам различни кулинарни рецепти.
Цели и мечти: Целта ми за следващата година е да завърша отлично
бакалавърската си степен и да запиша Магистър. Мечтая да се
реализирам успешно в ИТ индустрията, защото работа в тази сфера би ми
доставяла удоволствие.

Рени Тодорова

Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски”
Софтуерни технологии и
дизайн
3 курс

дии не само
о, което правите. Тези стипен
Искрено Ви благодаря за доброт
азованието
ти като мен да продължат обр
помагат на ученици и студен
ови да
има добри хора, които са гот
си, но и връщат надеждата, че
т от този
час
съм
ина
год
а
едн
се, че за пор
помагат безрезервно. Радвам
то имам в
м да влагам цялото време, кое
проект, защото така успява
образование си. Благодаря Ви!
Среден успех: 5.20
Интереси: Ортодонтия
Хоби: Спортувам, чета книги и готвя.
Постижения: Медал за второ място на
спортен турнир във Враца - дълъг скок
от място.
Вълнения: Работих за първи път с
пациент.
Мечти: Искам да ме приемат
стоматолигия и да завърша.

Росица Аврамова

Медицински университет София
Зъботехника
2 курс

Румяна Георгиева
Благодаря за шанса
и подкрепата,
която ни давате.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Социални дейности
2 курс
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Среден успех: 5.75
Интереси: Сестрински грижи, Физиология, Медицинска генетика,
Хирургия.
Хоби: Обожавам да пея. Занимавах се с пеене в гимназията и музиката
ме научи на емоционална интелигентност и на усет. Това е дарба, която
никога няма да спра да развивам, защото тя развива мен!
Постижения: Участвах в конкурса „Млад медик” и бях наградена за
Медицинска сестра на 2015г.
Цели и мечти: Целите в живота ми са да бъда независима, да остана вярна
на себе си, да се развивам постоянно като личност и бъдещо медицинско
лице.

Силвия Младенова

Медицински университет
- София, филиал „Проф.
д-р Иван Митев” - Враца
Медицинска сестра
4 курс

Огромно Благодаря
на дарителите за
подкрепата, която
ни оказват! Бъдете
здрави,благос ловени
, щастливи!

Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб

Среден успех: 6.00
Интереси: Комуникативни
нарушения при интелектуална
недостатъчност.

Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб

Хоби: Да тичам.

те да
Продължавай

Постижения: За втора поредна
година участвам в студентски научен
форум към СУ със статия на тема
„Заеквам! Ще ми помогнете ли?“.

Симона Билдирева

СУ “Св. Климент Охридски”
Логопедия
3 курс
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Мечти: Един ден искам да отворя
собствен център за деца с
увреждания, където да получават
подкрепа и различни видове
терапия.

дарявате наде

жда!

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Детска кардиология.
Хоби: Обичам да танцувам народни
танци, да се разхождам с приятели и
да ходя на походи в планината.
Постижения: Взех участие
в конгреса по педиатрия и
ендокринология.

Симона Симеонова

СУ “Св. Климент Охридски”
Медицина
6 курс

Вълнения: Доброволствам в
Национална кардиологична
болница, отделение по детска
кардиология. В един напълно
обикновен, на пръв поглед, работен
ден, лекарският екип се беше
събрал на кардиохирургично
обсъждане. Касаеше се за едно
мъниче, което беше обикаляло от

болница в болница, без никой
да даде надежда за бъдещия
му живот. В рамките на 6-часа
лекарите се бориха за него и
детето оцеля. Изпитах огромно
възхищение към тези хора,
които връщаха надеждите, бяха
истински богове... Искам един ден
да съм от тях!
Цели и мечти: Следващата година
си мечтая да съм специализант по
детска кардиология.
си
хвърли го зад себе
Направи добро,
теб!
и го намери пред
дено добро!
ра
аг
зн
Няма невъ
ворци!
Бъдете доброт

Среден успех: 4.83
Интереси: Информационно
общество.
Хоби: Моята страст са народните
танци и всеки удобен момент
използвам да потанцувам.
Цели и мечти: Основната ми цел
е да не спирам да се развивам. Да
опитвам нови и нови неща и се
надявам по този начин да открия
своето призвание.

Симона Стойкова

СУ “Св. Климент Охридски”
Европеистика
1 курс

Изразявам своята
благодарност към
дарителите на „Готови
за успех“, тъй като
стипендията е един
стимул за израстване,
една незаменима помощ
и най-вече надежда, че
доброто съществува. Нека
инициативата е вдъхновение
за все повече дарители, които
чрез своите благородни
намерения служат за пример
на стипендиантите.
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Среден успех: 5.20
Интереси: Право на интелектуалната собственост, Авторско право, Защита
на потребителите, Защита правата на човека
Хоби: Свирене на пиано, любителска кулинария и творческо писане.
Вълнения: Участвах във „Форум Ключ“ – платформа да разпространение
на идеи. Редица млади и успели хора ни предадоха своята неотклонна
увереност, че България е плодородна почва да предприемчиви, безотказни
и отворени личности.
Цели и мечти: Бих искала да се занимавам с адвокатура и да представлявам
интересите на потребителите, както и млади автори и издателски къщи при
публикуването на нова българска литература.

Славена Койчева

СУ “Св.Климент Охридски”
Право
5 курс

Инвестицията в изграждането и утвърждаването на един млад човек
е повече от благотворителност, това е завет. Чрез вашата подкрепа
аз приемам посланието за приемственост и вяра в обещаващо бъдеще
на всеки един дръзновен млад ум. Благодаря Ви.

Среден успех: 6.00
Интереси: Oбектноориентирано програмиране
Хоби: Обичам да излизам с приятели. Доста време прекарвам и пред
компютъра. Обичам всякакви спортове, макар и да не съм толкова добър
- както се вика “Jack of all trades, master of none”.
Цели и мечти: Да се изуча и междувременно да придобия стаж по
специалността си, а в последствие да работя по нея. Да израстна като човек,
да се задомя в последствие, а не на последното място да прекарвам време
с близки, роднини и да забавлявам докато мога. Защото, ако съм научил
нещо от краткия ми престой на таз земя е, че животът е кратък и трябва да
го оползотворим :)

Станимир Венков

ПУ “Паисий Хилендарски”
Софтуерни технологии и
дизайн
1 курс
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о
авявам ви за това, коет
Към дарителите: Поздр
го
да
те
да продължава
правите, и се надявам
и напред.
ин
правите за дълги год

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Маркетингови изследвания
и статистика
Хоби: Обичам през свободното си
време да свиря на флейта и пиано.
Цели и мечти: Целта ми за следващата
година е да си намеря работа
в областта на маркетинга или
обработката на данни.

Станимира Петкова

СУ “Св. Климент Охридски”
Социология
3 курс

Към дарителите: Благодаря Ви, че ни подкрепяте и ни карате да
вярваме, че още има доброта по света. Благодарение на Вас ние
сбъдваме мечтите си!

Среден успех: 5.40
(зимен семестър)
Интереси: Организация и
функция на съдебната власт и
Макроикономика.
Хоби: Обичам да правя неща, които
ме карат да се чувствам полезна
не само за себе си, но и за хората
около мен.

Стелиана Станева
УНСС - София
Право
1 курс

Цели и мечти: Първата цел,
която искам да осъществя, е да
завърша успешно образованието
си, а мечтата, която гоня, е да се
реализирам като квалифициран
адвокат или съдия.

елите:
Към дарит ат със
ав
ж
Да продъл
крепа и
д
своята по
ладите.
надежа в м , че ще
вам
Силно вяр
о на
довериет
м
оправдае
ели
т
и
р
ъпи да
нашите ск
то
а
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м
изгради
и че ще се
и
н
л
ни и си
стойност
.
и
личност
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Среден успех: 5.67 (зимен семестър)
Интереси: Биология и латински език

Подкрепата, която ни оказва фондацията, ни дава
стабилност по пътя към успеха. Фондацията е
приятел и родител за нас!

Стефанка Граматикова
Медицински университет София
Фармация
1 курс

На дарителите искам да кажа, че доброто им ще се
множи многократно, защото тези млади хора, на
които подават ръка, един ден ще протегнат своите
ръце, за да помогнат на други хора!
Обичам ви и се гордея, че съм част от вас !

Среден успех: 6.00
Интереси: Дисциплините пиано и
камерна музика са моите любими.
Хоби: Излизане с приятели,
слушане на музика.
Постижения: Участие в
международен фестивал за
съвремнна музика “ppIANISSIMO”
Цели и мечти: Това, за което мечтая,
е здраве, лично удовлетворение от
нещата, с които се занимавам.

Стилияна Иванова

Национална музикална
академия “Панчо Владигеров”
Магистърска програма
Пиано
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Към дарителите:
Нека успехите, любовта
и щедростта Ви никога
не свършват!

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Стратегически мениджмънт, защото той формира най-обективна
и цялостна визия за развитието на бизнеса.
Хоби: В свободното си време обичам да съм сред природата, да спортувам,
да посещавам исторически паметници и забележителности.
Постижения: През тази учебна година взех участие и се представих успешно
в Студентска научна сесия по икономика и мениджмънт към Технически
университет – Пловдив с доклад на тема: „Компенсационният мениджмънт –
средство за мотивация на човешките ресурси“.

Стилияна Узунова

Технически университет –
Пловдив
Индустриален мениджмънт
4 курс

Скъпи дарители,
Вашата човечност,
съпричастност и
щедрост е една от
основните причини
за моето отлично
образование.
Вие ми дадохте
възможността да
добия нови знания, да
разгърна уменията
си, да повярвам в
себе си. Дарихте ми
хоризонта да мечтая!
Благодаря Ви от
сърце!

Вълнения: Беше краят на зимния семестър. Това е най-натовареното
време през учебната година – протоколи, курсови работи, заверки. Пред
университета видях едно силно разстроено плачещо момиче. Приближих
я и попитах какво я тревожи, за да опитам да й помогна. Тя ми разказа, че
е първокурсничка и губи самочувствие и увереност и смята да прекъсне
образованието си. Тогава аз започнах да й разказвам за 4-годишния си опит
в университета – как и аз съм срещала трудности, но винаги съм събирала
силите си да дам максималното от себе си, защото знам, че знанието
заслужава усилията. Говорих й за това как с всеки следващ семестър
знанията се надграждат и става по-лесно и по-ясно, как усещаш, че ставаш
по-умен и по-устойчив. Явно с думите си й вдъхнах увереност, защото сега
виждам момичето по коридорите на университета и тя винаги ми се усмихва
като на най-добър приятел.
Цели и мечти: Целта ми за следващата година е да запиша магистратура,
която да завърша със същия отличен успех и да затвърдя знанията си. Това
е пътят към мечтата ми – до 10 години да работя в голяма международна
корпорация и с компетентността си да се наложа като авторитет в
професията.
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Среден успех: 5.90
Интереси: Класическа гръцка археология, Класическа римска археология,
Панелински светилища, почитани култове, устройство и паметници.
Хоби: Обичам да чета книги, да пиша поезия, интересувам се и от
фотография (имам две изложби), както и от астрономия.
Постижения: Участие в конференция по повод 50 г. ВТУ, организиран 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.

Татяна Цвяткова

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”
Археология
4 курс

Към дарителите:
Да продължават
да даряват
възможности за
реализация и сбъдване
на мечтите на
талантливите
български деца, имащи
принос в науката и
изкуството.
Искрени
благодарности
към дарителите,
без които нямаше
да успея да запиша
висшето си
образование.
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Участие в Пети мартенски национални студентски четения с получен
сертификат и публикация в сборник с тема „Дионис и дионисовите
мистерии“ - за учебната 2014/2015 г.
Участие в XI международна научна конференция „Народните занаяти
– минало, настояще, бъдеще” – 2015 с тема на научното съобщение
„Традиционни български накити и приноса на куюмджийството в Габрово в
занаятите”, включен за печат в том XI на конферентните материали.
Участие в Шести мартенски национални студентски четения с получен
сертификат и публикация в сборник с тема „Култът към Херкулес в
провинция Долна Мизия през Принципата“ - за учебната 2015/2016 г.
Предстои ми участие в XI международна научна конференция „Народни-те
занаяти – минало, настояще, бъдеще”, организирана от ЕМО „Етър” и в още
една конференция «Старопланинският регион в историята на българските
земи и развитието на културния туризъм», организирана от РИМ—Габрово,
съвместно с ВТУ.
Успешно приключих пред-дипломната си стажантска практика и взех
държавния си изпит за придобиване на учителска квалификация, т.е. вече
съм квалифициран учител.
Цели и мечти: Да запиша магистратура „Управление на организациите в
образованието, изкуството и културата“ в Бургаски университет „Проф. Асен
Златаров”, за да имам шанс за стабилна работа, а след това да запиша втора
по Археология . В момента съм записала педагогически профил в рамките на
специалност Археология като още един резервен вариант.
Мечтата ми е в бъдеще да се занимавам с наука - археология, да провеждам
археологически разкопки и да предам знанията си като преподавател в
университет или в училище. Мечтая да имам принос в българската наука.

Випуск 2016

Среден успех: 5.00
Интереси: Банково дело.
Хоби: През свободното си време
посещавам фитнес залата, обичам
да ходя на походи и да карам
велосипед.
Мечти: Мечтите за мен са цели в
дългосрочен план. Желая да стана
успешен програмист, а знанията
си по икономика да вложа в
изграждането на собствен бизнес.

Теньо Георгиев

Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски”
Финансов мениджмънт
1 курс

Благодаря Ви за
Към дарителите:
на
е! За поредна годи
помощта от сърц
и ни помагате да
ни подавате ръка
-добро бъдеще!
изградим едно по

Среден успех: 5.33
Интереси: Теория на управлението
Хоби: Обичам да се разхождам сред природата. Обичам да чета книги.
Обичам да се занимавам с проектирането на електронни планки и
компоненти и др.
Постижения: Участие в Научно-приложен семинар, „Приложна електроника
и софтуер”, Студентска научна сесия, Научна конференция „Електромобили“
Цели и мечти: Успешното завършване и реализиране на трудовия пазар ми
е приоритет.

Теодор Тройчев

Русенски университет
“Ангел Кънчев”
Електроника
2 курс

Големи благодарности на вси
чки, който повярваха в нас
и ни подадоха
ръка, за да можем и ние да учи
м в университет. Искам да
им
пожелая
много здраве и успехи във вся
ко едно начинание.
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Среден успех: 5.80 (зимен семестър)
Интереси: Управление на иновации
и инвестиции, Регионален
маркетинг
Хоби: Обичам да пътувам и да чета.

Теодора Добрева

Стопанска академия
„Д. А. Ценов” - Свищов
Публична администрация
3 курс

Постижения: Предложена съм за
кариерен посланик в Брюксел.
Участвах в конкурс за студентско
есе на тема: „Актуални проблеми
пред развитието на публичния
сектор и бизнеса в Р България”,
организиран от Катедра
„Стратегическо планиране“.

ези
ции за т
Адмира а, които
ор
щедри х ече,
ов
п
дават
т да
то мога
о
к
л
отко
тавят.
си предс

Цели и мечти: Надявам се да се
реализирам успешно в България.

Среден успех: 5.50
Интереси: Най-приятни винаги
са ми били заниманията по
арабски език, както и часовете по
литература и арабо-мюсюлманска
философия
Хоби: Обичам художествената
литература, изобразителното
изкуство, обичам да слушам
музика, следя Formula 1, както и
модните тенденции.

Теодора Илиева

СУ “Св. Климент Охридски”
Арабистика
3 курс
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Мечти: Искам да се реализирам
като човек и професионалист.

Благода
ря
сърце на от все
вс
които п ички хора,
одкрепя
тн
стипенд
иантит ас,
е.
Не знам
как бихм
е се
сравили
без Ваш
ата
помощ!

Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Антидискриминационни политики
Хоби: Обичам да чета книги, да ходя на кино и да излизам с приятели.
Постижения: Въпреки здравословните проблеми, с които се сблъсках, успях
да завърша семестриално. Изготвих проект в дисциплината “Управление
на проекти”, който по думите на преподавателя, има реален шанс да бъде
осъществен в действителност.
Цели и мечти: Целта ми за следващата година е да съм вече дипломирана.
Искам да наблегна на развитието си в областта на чуждите езици, предимно
английски. След 10 г. искам да работя по специалността си в някоя държавна
институция и да имам здраво и стабилно семейство.

Христина Методиева
СУ “Св. Климент Охридски”
Магистърска програма
Публична администрация
2 курс

сто пари, а помощ и подкрепа!
С даренията си Вие не давате про
о
дежи, полагащи усилия и труд кат
Благодарение на хора като Вас, мла
ря за
доброто се възнаграждава. Благода
нас, не губят надежда, че в живота
авате!
осигурявате и заряда, който ни създ
положителните емоции, които ни
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Среден успех: 6.00
Интереси: В моята специалност тепърва предстои да се запознавам с все
по-интересни дисциплини, но засега впечатление са ми направили Право на
Европейския съюз, Гражданско право и Наказателно право.
Хоби: Между ученето и работата остава време разбира се и за приятно
прекарани мигове с моето семейство (което за съжаление е далеч от мен) и с
моите приятели.
Постижения: Въпреки здравословните проблеми, с които се сблъсках, успях
да завърша семестриално. Изготвих проект в дисциплината “Управление
на проекти”, който по думите на преподавателя, има реален шанс да бъде
осъществен в действителност.

Христинка Милева

СУ “Св. Климент Охридски”
Право
3 курс

Цели и мечти: Най-важната ми цел в момента е успешното завършване на
образованието ми. Като студентка в един от най-елитните уверситети в
страната, успешното подготвяне за изпитите се свързва с много упоритост и
търпение. Надявам се, че постигането на тази цел ще отключи много врати
за по-добрата ми професионална реализация.

Искам да започна с поднасянето на огромните ми благодарности към ЦЕЛИЯ екип на BCause
(Фондация „Помощ за благотворителността в България”)! Може би това е най-тривиалното
изказване от всички хора, на които е оказана помощ и подкрепа, но за Вас дори и тези думи не са
достатъчни. Не зная дали някога и някъде някой ще осъзнае какво сте направили и продължавате да
правите за всички нас – стипендиантите на програма „Готови за успех” с цел нашето подпомагане
и насърчаване за по-нататъчното ни развитие. Вие сте олицетворение на добрината, на
съпричастността и на приятелството. Само давате, а не взимате...
И в този дух на мисли имам призив към всички: бъдете съпричастни към проблемите на хората
около себе си и се опитвайте да им бъдете полезни с каквото можете. Удовлетворението от
оказаната помощ ще бъде еднакво с радостта, която ще доставите на другия човек.
С уважение и искрени благодарности:
Христина Милева
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Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Електроснабдяване и
електрообзавеждане
Хоби: Спорт, разходки, излизане с
приятели.
Мечти: Да се реализирам успешно
в живота.

Цветан Тодоров

Технически университет Габрово
Електроснабдяване и
електрообзавеждане
3 курс

елите:
Към дарит за всичко,
им
Благодаря
ата
вят за дец
което пра .
те
и младежи

Среден успех: 6.00
Интереси: Органична химия
Хоби: Обичам да пътувам, да чета
книги, да купонясвам, изобщо
хобита като на всеки студент.
Постижения: Предстои ми участие
на Международна студентска
оллимпиада по органична химия в
Бейрут, Ливан 19-21 май

Цветелин Илиев

СУ “Св. Климент Охридски”
Химия
3 курс

Вълнения: Бях един от
ръководителите на отбора на НПМГ
на Националната олимпиада по
химия тази година, проведена в
Ямбол, където учениците, които
подготвях през годината, спечелиха
1-во, 2-ро и 3-то място в голяма
възрастова група 10-12 клас и

Продължавай
те все така да
дарявате добр
ота и надежда
на нуждаещит
е се, защото Ви
е
сте вдъхнове
нието на всич
ки
нас да продъл
жаваме напред
и да последва
ме примера Ви
един ден!

завоюваха право да участват в
Националния отбор на 50-ата
Менделеевска международна
олимпиада по химия в Москва.
Цели и мечти: За следващата
година се надявам да защитя
успешно бакалавърската си
теза относно работата ми в
лабораторията по органичен
синтез, а за след 10 години мога
само да си пожелая да съм създал
семейство и все по-големи успехи
в сферата на науката. Само напред
и нагоре!
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Среден успех: 5.17
Интереси: Финанси и мениджмънт
Хоби: Спорт: футбол, бягане. Четене.
Постижения: Участвам в
европейската програма за обмен –
Еразъм +

Цветелина Митева

Американски университет в
България
Журналистика и масови
комуникации и Политически
науки и международни
отношения
4 курс
Стипендия от Фонда на
Международния женски клуб
Среден успех: 5.78
Хоби: Обожавам да пиша.
Пиша истории, есета,
стихотворения. Започнах
да се занимавам активно и
със спорт, най-вече jogging.
Ходя редовно на фитнес и
това ми дава много енергия и
самочувствие.
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Цветомир Цанков

УНСС - София
Икономика с чуждоезиково
обучение с английски език
3курс

Вълнения: Като дойдох в
университета в Испания, забелязах,
че подготовката в УНСС не отстъпва
на тукашния университет. Смятам,
че оставих добро впечетление пред
испанците по отношение на това,
което съм научил в България.
Цели и мечти: След като се върна
в България, искам да си намеря
работа в някоя испанска компания,
която оперира на територията на
нашата страна или поне компания,
ориентирана в международния
бизнес, с идеята да продължа да
практикувам испански език, както
и английски, и да запазя нивото,
което имам в момента. Също така да
продължа с образованието си.

Към дарителите: Искам да Ви благодаря за помощта,
която оказвате на амбициозните ученици и студенти.
Благодарение на тази стипендия си помагам с издръжката
ми по време на престоя ми в Испания по програмата
Еразъм.
С дейността, която извършвате, помагате на много
млади хора да преследват и постигат целите си.
Продължавайте в същия дух!

Випуск 2016

Среден успех: 6.00
Интереси: Клинична патология, Вътрешни болести
Хоби: Основното ми хоби е туризмът - през лятото правя походи всяка
седмица, а през останалата част от година - когато съм свободен. В
последно време се запалих по колоезденето и водните спортове (рафтинг).
Обичам да се занимавам още с овощарство, фотография, зимни спортове
(ски) и други.
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.
Към дарителите:
Благодаря ви, че
допринасяте за на
шето развитие
и за
вярата в нас. Вие
ни карате да вярв
аме,
че доброто същес
твува, а това ще
доведе
до една верижна
реакция, в която
ние ще
помагаме на друг
и хора.

Шеип Панев

Медицински университет –
София,
Медицина
4 курс

Среден успех: 5.79
Интереси: Прогнозиране и анализ на международните пазари
Хоби: Да пътувам на нови, вълнуващи и красиви места с много история,
интересувам се от изкуство и от случващото се в международната
икономическа и политическа сфера.
Мечти: Да намеря своето призвание в най-скоро време, да трупам нови
умения и знания в различни сфери, да имам възможност да работя това,
което ми харесва и в което съм най-добра, и да мога да пътувам много.

Янка Колева

УНСС – София
Икономика с чуждоезиково
обучение
3 курс

Към дарителите:
В природата всичко е баланс
и аз силно вярвам, че Вашата
щедрост и доброта един ден
ще се върнат при Вас.
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Среден успех: 4.20
Интереси: Основни социални умения
Хоби: Хобито ми е да спортувам карате и футбол, и да чета.
Постижения: Бях на първо място от цяла България от домовете за есе на
тема “Ако имах вълшебна пръчица какво бих направил”.
Вълнения: Станах зам. отговорник на 1 курс Социални дейности.
Цели и мечти: Целите ми след 10 г. са да помагам и работя с хора като бъдещ
социален работник.

Яшко Йорданов

Великотърновски университет
“Св.св.Кирил и Методий”
Социални дейности
1 курс
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Към дарителите: Изказвам най-сърдечна
благодарност за това, че помагате на деца като
нас излезли от институциите и продължавате да
ги радвате все повече и повече!

Випуск 2016

Стипендии „Анета Атанасова“
Ученици

Георги Иванов

Ива Станева

Карлос Де Вила
Дерменджиев

Мария Хаджипеткова

СОУ ”Св.св. Кирил и Методий”
Карнобат
9 клас

1-ва АЕГ - София
9 клас

СОУ ’’Св.св. Кирил и Методий’’
Карнобат
10 клас

Иван Тодоров

ПГ по електротехника,
Кнежа
11 клас

Национална гимназия за
древни езици и култури София, 11 клас
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Стипендии„Анета Атанасова“
Студенти

Антъни Иванов

НМА „Панчо Владигеров”
1 курс

Среден успех: 5.50
Интереси: История, английски език
Хоби: Сърфиране в интернет,
кинолюбителство

Мартин Момчилов
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Благоевград
Етнология
4 курс
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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.
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!
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Хоби: Най-вече работя по
артистичните си проекти, а когато
остане време, ходя на зумба, йога
и медитация.

Мира Владимирова
Университет Куйин Мери, Лондон
Английска литература и драма
4 курс
Среден успех: 66.79 (=5.80)
Интереси: Тази последна
година учих модули, които
са най-специфични и имах
възможност да се фокусирам
върху теми, които са ми много
интересни. Изкарах модули
като “Съвременна литература в
Република Южна Африка”, “Лондон
извън сцената”, “Пърформънс,
сексуалност и идентичност”,
“Време, белетристика и
култура” и “Смехът: Комедията и
съвременната култура”. Темите,
които обсъждахме, ми бяха
много полезни за финалната ми
дисертация: соло представление,
което ще се състои на 20 май 2016
г.

Постижения: С подкрепата на
департамента ми в университета,
организирах фестивал на
модерното изкуство, Re:Play,
който се състоя през януари
2016. Фестивалът включваше
творби, създадени от студенти
от университета “Куийн Мери”
и други университети, и успя да
плати на артистите за тяхното
участие, което обикновено рядко
се случва преди завършване.
Спечелих стипендия за безплатен
допълнителен модул по испански
език.
За модулът ми “Лондон извън
сцената” направих аудио творба,
Walk with Me, която качих в YouTube и за която получих 72, или
пълен отличен.

Вълнения: Преподавателят ми
по “Съвременна литература
в Република Южна Африка”
е завършил Оксфорд. Беше
един от любимите ми модули
през предишния семестър,
но се притеснявах, че не знам
достатъчно по темата и очаквах,
че като възпитаник на Оксфорд
той ще има високи изисквания.
Със старание успях да завърша
модула с пълен отличен, 72.25,
което е и най-високата ми оценка
по модул до момента.
Цели и мечти: В краткосрочен
план, а и в последствие, бих
искала да продължавам да
правя изкуство, да развивам
творческите си възможности
и да намирам съмишленици и
професионални партньори в
България и в чужбина.

та
Благодаря Ви. Ваша
с
на
в
ра
вя
и
подкрепа
и
лн
-си
по
ни правят
и ни доближават до
мечтите ни.
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Среден успех: 5.45
Интереси: Испанският език, английски език, международен маркетинг.
От предметите с икономическа насоченост се интересувам от
международния бизнес, финансите на международната търговия и всичко,
свързано с извършването на операции и сделки от подобен мащаб.
Мечтата ми е много скоро да работя в тази сфера.
Хоби: Дълго време се занимавах с кино, но в последните години нямам
достатъчно време за това хоби. Въпреки това, при първа възможност
винаги се включвам в различни проекти, свързани най-вече с българското
кино и със заснемане на реклами и видео представяне.

Недялка Грозева
УНСС – София
МИО с испански език
4 курс

Постижения: По време на първи семестър бях на обучение по програма
за мобилност Еразъм + в Кордоба, Испания. Там имах възможност
да участвам в много проекти заедно с испанци и хора от различни
националности, да присъствам на конференции, организирани от
университета, срещи с представители на огромни международни
компании и известни марки. Опитът, който придобих, се оказа много
ценен и полезен за мен, и въпреки че отново бях в Испания, мястото,
хората и преживяванията бяха различни и нови за мен.
Мечти: В момента имам за цел да завърша успешно бакалаварската
си степен, да взема успешно държавните си изпити и да реализирам
практика, по възможност в чужбина, като през това време се организирам
и подготвя за магистратурата, която бих искала да запиша също така извън
България. Междувременно, планирам да започна работа, която за момента
може да не е конкретно по специалността, но най-вероятно ще е свързана
с познанията ми по чуждите езици.

Благодарение на фондацията успях да завърша средното и висшето си образование,
да замина два пъти по програма за мобилност в Испания и имах възможността да
постигна много през последните 6 години от живота си. По какъвто и начин да изразя
благодарностите си, те няма да бъдат достатъчни. Истински и дълбоко признателна съм
на всички, които, познавайки ме или не, ми дадоха този шанс да се развивам и ме подкрепиха
в момент, в който имах най-голяма нужда. Пожелавам от сърце да бъдат много здрави и да
продължават да помагат на младите хора в затруднена ситуация, защото помощта е не
само финансова, а на първо място морална.
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Силвия Василева

Медицински университет
София
4 курс

Радослав Ненчев
Мила Лео Богданова

СУ„Св. Климент Охридски”
Социални дейности – 4 курс

НМА „Панчо Владигеров”
Магистърска програма

Ренета Бакалова

СУ „Св.Климент Охридски”
Философия, 4 курс
Стипендия „Др. Желю Желев”
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Стипендиантската програма “Готови за успех”
през учебната 2015/2016 година
получи подкрепата на

Медийни партньори

Благодарим Ви!

