
ПРОГРАМА “ГОТОВИ ЗА УСПЕХ”
Подкрепяме най-добрите!

Стипендианти, които подкрепихте 
през учебната 2020/2021 година 



Благодаря на дарителите, че 
ми дават възможност да се 
изявявам. За мен би било 
трудно да участвам във всички 
тези конкурси без финансовата 
помощ на фондацията. 

Анастасия Трайкова
Педагогика на музикалното изкуство 
Пиано - 2 курс
ЮЗУ “Неофит Рилски”

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

Анастасия печели две отличия през изминалата учебна година:
Второ място на XIV Национален студентски фестивал - Благоевград, 26.10.2020 и 
Първо място на XV Международен фестивал на изкуствата - Созопол, 02.07.2021.



Мили дарители, вестители на доброто, 
Ако се колебаете дали да се включите в Програмата 
„Готови за успех“, отхвърлете всичките си съмнения 
и го направете! Благодарение на Вас, ние, непознати 
студенти и ученици, имаме възможност да сбъднем 
мечтите, да успеем по пътя, по който сме избрали да 
вървим. За нас не сте просто дарители. Вие дарявате 
много повече от финансова помощ – давате ни 
ВЯРА, СМЕЛОСТ и най-вече СИЛА да следваме и 
осъществяваме МЕЧТИТЕ си! Вие сте олицетворение 
на това, че доброто съществува и то трябва да 
продължава да се „предава нататък“. 

Антоанета Александрова
Завършва магистратура „Славянски филологии“,  
специалност „Чешка филология“ 
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

От 4 години е стипендиантка на програма “Готови за успех”.

С подкрепата на програмата участва в Лятна школа по 
славянски езици с чешки в гр. Оломоуц, Чехия, 2019 г. и  в 
студентска програма по обмен „Еразъм +“ в гр. Оломоуц, Чехия, 
2020 г.
 



Искам да благодаря за финансовата 
подкрепа, която ми оказахте през тази 
учебна година. Възхищавам се на хора, 
които гласуват доверие и имат желание 
да дарят финансови средства на лица, с 
които нямат никаква връзка. Още веднъж 
Ви благодаря за доверието и подкрепата.
Бъдете здрави и щастливи!

Габриел Маджунов
Медицина - 5 курс
Медицински университет - Пловдив

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

Мечти и цели:
Успешно завършване на последната година от 
университета.
Сертификат по английски език.
Развитие в областта на интегративна/холистична 
медицина.



Макар и за кратко работих в КОВИД отделение, но 
разбрах колко неприятности могат да се спестят с 
една ваксина. 

Благодаря Ви от сърце за доверието!

Георги Нанов
Медицина - 6 курс
Медицински университет - Пловдив

От 5 години е стипендиант на програма “Готови за успех”.

През годината се класира за стипендиантска програма  
на БЛС за подпомагане на бъдещи лекари.

Мечти и цели: Да се реализира успешно като млад лекар. 



На всички Вас, дарители с големи сърца, 
изказвам своята благодарност за това, 
че отделяте от своите средства и време, 
за да можем ние да сбъдваме мечтите си. 
Бъдете здрави и успешни в бизнеса си и да 
продължавате да правите хората в нужда 
щастливи.

Дейвид Попов
Специална педагогика - 1 курс
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

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

Мечти и цели:
Надявам се да завърша и да се дипломирам 
успешно. След това да помагам на децата със 
СОП, използвайки придобитите знания и умения.



С благодарност и респект към дарителите на „Готови 
за успех”. Благодаря Ви, че не спряхте да вярвате в 
нас, стипендиантите! Вашата помощ и съпричастност  
са от съществено значение за успеха ни  и за 
разбирането, че „Доброто ражда добро“. Уверявам 
Ви, че няма да Ви разочаровам и ще предам доброто 
нататък.     

Димитър Итев
Медицина - 3 курс
Медицински университет - София

От 4 години е стипендиант на програма “Готови за успех”.

Мечти и цели: 
Да стана ЛЕКАР по образование и призвание, да работя по 
специалност, която харесвам и обичам, в която максимално да 
изявя всичките си способности, знания и умения. Да успея да 
допринеса за развитието на тази специалност и медицинската 
наука като цяло в България и на световно ниво.



Всеки човек има право на щастие. И според мен, благословен е този, 
който дарява щастие и прави хората усмихнати и позитивни.

За нас стипендиантите, мисълта, че има някой, който мисли за нас, 
който е съпричастен към нашите житейски истории и има отношение 
към нашето професионално и личностно развитие, 
е най-голямото щастие на света!  

Затова аз съм изключително благодарен на дарителите от фондация 
BCause. Те са точно такива хора – хора, достойни за уважение. Моето 
послание към тях е винаги да са такива, каквито са, и никога да не 
губят човешкото в себе.

Иван Иванов
Софтуерно инженерство - първи курс
ПУ ,,Паисий Хилендарски“ - Пловдив

От 2 години е стипендиант на програма 
“Готови за успех”

Мечти и цели:
Да завърша успешно специалността си и
да се развия професионално в нея.



Продължавайте да помагате на тези,  
които имат нужда!

Калина Герчева
Медицина - 4 курс
Медицински университет - Пловдив

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

През годината:
Включих се в нов проект на катедра “Биология” към Фонд 
“Научни изследвания”.
Имахме възможността по време на упражненията да 
наблюдаваме и помагаме в няколко раждания, което беше 
доста вълнуващ и емоционален момент за нас като студенти.

Мечти и цели: 
Да се реализирам успешно в сферата, която ми харесва, и да 
имам възможността да помагам на хората, които имат нужда.



Скъпи дарители, благодаря за подкрепата, за 
приятелството, за доверието и за това, че вярвате 
в нас, в нашите възможности! Програмата е 
доказателство, че в живота има и добри хора, които 
дават, а в замяна ти трябва да ставаш все по-
добър. Благодаря Ви за мотивацията и за това, че ми 
помагате да израствам!

През годината: Имахме три концерта с Големия курсов хор 
на Академията, единият от които беше в Зала “България” по 
случай 100 години НМА. Подготовката беше доста интензивна, 
а вълнението да пееш с колегите си на такава голяма сцена 
беше неописуемо. За втори път участвах на продукция по 
пиано, където отново показах уменията си пред едни от най-
видните музиканти на нашата страна. И скоро ще може да 
чуете в YouTube професионално записано мое изпълнение.

Мечти и цели:
Да продължавам да се развивам в музикален план и да се 
занимавам с деца.

Михаела Любенова
Педагогика на обучението по музика, Пиано - 3 курс
НМА „Проф. Панчо Владигеров“

За 4-та година е стипендиантка на програма “Готови за успех”



На дарителите искам да кажа едно огромно 
“Благодаря” за гласуваното доверие и 
възможността, която ми предоставят. 
Чрез техните дарения аз получавам нужното 
образование и съответните помагала.

Пеньо Василев
Счетоводство - 1 курс
ПУ “Паисий Хилендарски“

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

Двукратен вицешампион на България по шахмат при юноши 
до 20 години за 2020 г. Има сертификати за треньор и съдия 
по шахмат. Носител на множество купи, медали и грамоти.

Мечти и цели: 
Да завършва с отличие своето висше образование 
бакалавър Счетоводство и магистър Финанси.
Да се развивам с сферата на шахмата, да покрия нужните за 
мен норми и да стана един от гросмайсторите в България.
С приятелка от детство имаме една обща мечта - да си 
отворим наша счетоводна къща.



Искам да благодаря на всеки
един от дарителите за помощта и 
мотивация, която ни дават, и не на 
последно място, за спокойствието да се 
фокусираме изцяло на обучението си.

Кристиян Бебов
Международен бизнес 
с преподаване на английски език - 1 курс
Икономически университет - Варна

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

През годината:
Почти цялото ни обучение тази година беше онлайн, което 
позволи да бъдем в лекции от комфорта на дома си и 
всякакви други места. 

Мечти и цели:
Искам да използвам знанията си, да продължавам се уча и 
развивам и в следващите етапи от живота си.



Благодаря Ви! Благодаря Ви, че 
сбъдвате мечти! Благодаря Ви, че 
сте до нас по пътя ни към успеха! 
Благодарение на Вас вярвам в доброто 
и съм сигурна, че то е някъде там – 
скрито във вашите сърца!

Мелани Пиргова
Военен лекар - 3 курс
МУ Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

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

Активен член на студентски съвет към МУ Варна.  
Асистент към комитета по научен обмен към АСМБ.
Участва в множество научни конференции.
Има завършена практика в клиниката по ендоскопска хирургия 
към ВМА - София.

Мечти и цели: 
След 10 години виждам себе си като една млада дама, носеща 
гордо върху крехките си рамене лейтенантските пагони и бялата 
престилка. Още с влизането си, избрах своя професионален 
път, а това е да остана в малка красива България. Като борбен 
и мотивиран човек смятам, че ще успея да развия всички 
необходими качества, за да бъда главен лекар на българската 
армия, а защо не и първата жена адмирал.

През изминалата учебна година най-ярък спомен 
ми остави прекараното време в КОВИД отделение. 
Видях жестоката битка между живота и смъртта и 
това се превърна във водеща мотивация да мога 
един ден да бъда толкова знаеща и можеща, за да 
мога да помагам на хората в борбата за живот. 



Вие, скъпи дарители, превръщате идеята “Готови за 
успех” в реалност. Благодарение на вас години на 
ред деца, ощетени от съдбата, получават шанс и лъч 
надежда за по-добър живот.

През годината:
Кандидатствах и бях одобрен за участие в курс по Иновации и 
предприемачество във фарма- и биотехнологиите към Центъра 
за приложни науки и иновации (CASI). Наши лектори и ментори 
бяха изявени представители на бизнеса в света на иновациите, 
като Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков. Нашият 
екип защити успешно проекта, по който работихме и получихме 
отлична оценка на работата си.

Участвах във 2-та конференция на Българското дружество 
по образна диагностика на гърдата. В практическата част, 
въпреки все още оскъдните ми знания на второкурсник, успях 
успешно да взема материал за биопсия (от макет) от първия 
път, за което бях поздравен от лекторите. Това събитие ме 
докосна и въведе в света на реалната медицина, която е пълна 
с много трудности, но и с много интересни предизвикателства.

Симеон Иванов
Медицина - 2 курс
Медицински университет - София 

За 3-та година е стипендиант на програма “Готови за успех”

Мечти и цели:
Като непосредствена цел си определям успешното и отлично 
завършване на следващата академична година, а след 10 
години виждам си като завършващ специализант.



На дарителите на „Готови за успех“ благодаря от цялото 
си сърце за куража и подкрепата, които оказват на нас 
– стипендиантите. Тяхната помощ е едно малко стъпало, 
което ни позволява да се концентрираме върху важните 
за нас неща – обучението си и развитието ни като 
личности. С тях мечтаем по-смело и сбъдваме по-лесно. 
Силно се надявам някой ден аз самата да стана част от 
всичко това и да „предам нататък“ тази искрена добрина. 

Стефанина Николова
Дентална медицина - 5 курс
Медицински университет - Пловдив

За 3-та година е стипендиантка на програма “Готови за успех”.

През годината: Взех участие в проекта „Студентски практики – 
Фаза 2“ към МОН. Кандидатствах за проект в Неапол, Италия по 
програмата Еразъм+  и ме одобриха.

Мечти и цели: След десет години се виждам като вече успял и 
реализиран дентален лекар, усъвършенстващ се ежедневно в 
професията си. Искам да се развивам академично в сферата на 
денталната медицина. Бих искала, след като се дипломирам, да 
ме приемат на асистентска позиция във Факултета по Дентална 
медицина. 
В личен план се виждам като млада майка на няколко деца, със 
здраво и щастливо семейство, което да ме подкрепя по пътя, който 
съм си избрала.  
Мечтая си някой ден да мина по маршрута Ком – Емине.



Таня Зайкова
Медицина - 1 курс
Медицински университет - Пловдив

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

По стечение на обстоятелствата останах полусирак. 
Майка ми не можеше да се грижи и за мен и моето 
образование, и за сестра ми, която е ученичка. Знаем, 
че в България едно от най-скъпите образования е 
това по медицина. Аз работих, но ми беше много 
трудно да съчетавам работата с учене. Кандидатствах 
за тази стипендия и когато ме одобрихте, ме дарихте 
с голямо щастие. Благодаря ви, на всички дарители, 
че ни дарявате шанс да следваме мечтите си, когато 
ни е трудно. Вие ме вдъхновихте след време, когато аз 
имам възможност, да последвам вашите стъпки и да 
стана дарител, защото това е най-добрата инвестиция 
в страната ни, а именно тази в човешкия потенциал. 
Така че, огромно благодаря, правите много добро, 
което вдъхновява, облагородява и дава възможност 
за израстване.

Мечти и цели:
Искам да стана добър, отговорен, надежден лекар. В същото 
време ми е интересна и научната работа. 
След 10 години се виждам, надявам се с дете/деца и в края на 
специализацията си като един млад лекар, останал в България. 
Много ми се иска да е така.



Много благодаря за Вашата подкрепа!

Сони Хиеу Ле
Ученик - 12 клас
ППМГ „Екзарх Антим I“ - Видин

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

Интереси: математика, физика и химия

През годината: 
Участвах в Кенгуру по математика и Олимпиада по физика.
Помогнах на приятел да завърши добре годината по 
математика.

Мечти и цели: 
Искам успешно да завърша университет и да си намеря 
работа. 



Симона Тодорова
Медицина - 2 курс
Медицински университет - Пловдив

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

Помагате крилата си да разперим
и на високо да полетим. 

През годината: 
Асоциацията на студентите медици в Пловдив е част от 
международната организация IFMSA (International Federation of Med-
ical Students’ Associations ). През тази учебна година кандидатствах 
и бях избрана за позицията на Локален отговорник по Научен обмен 
в сферата на Медицината в нашата асоциация. Моята работа беше 
свързана с интензивна комуникация с преподаватели, намиране 
на научни проекти, в които да включа моите обменници. Покрай 
Асоциацията съм участвала в множество благотворителни инициативи 
- посещения на домове за сираци, измерване на кръвно налягане и 
кръвна захар, изработване на материали за превенция от множество 
често срещани заболявания. 

Мечти и цели: 
За мен винаги най-важно е било семейството, щастието и доброто 
сърце - ако притежавам тези три неща, аз ще мога да постигна всичко.
След 10 години си мечтая вече да имам семейство, да работя като 
педиатър и да се радвам на малките дечица. 
Също така, поставила съм си цел - в момента, в който заработя сама 
и започна да спестявам пари, да се включа във вашата фондация, но 
вече като дарител и да предам това спокойствие, което ми дарявате 
на мен, на някой друг. 



Изключително много Ви благодаря, че помагате 
на млади и целеустремени хора като мен. Желая 
здраве и щастие на Вас и вашите семейства! 

Антония Макьова 
Медицина - 1 курс
Медицински университет - Пловдив

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

През годината: 
За жалост малка част от обучението ни беше присъствено тази 
учебна година и нямах възможността да участвам и посещавам 
научни събития и лекции, защото всичко беше онлайн. 
Единствените зареждащи моменти бяха, когато съм подготвена 
за упражнения и лекции и благодарение на това успявам да 
взема участие и да контактувам с асистентите и професорите. 

Мечти и цели: 
Мечтая си след 10 години да съм завършила специалност, която 
ми харесва и ме кара да се чувствам в полза на обществото и 
удовлетворена. Искам да съм щастлива и здрава.



Божана Бонева
Българска филология - 2 курс
ПУ „Паисий Хилендарски“

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

Уважаеми дарители,

Моето послание към Вас е послание-благодарност. На Вас и на 
екипа на Фондация BCause дължа спокойствието, сигурността и 
възможността да се отдам изцяло на обучението си и да полагам 
усилия, за да се превърна в завършен и успешен професионалист, 
заставащ твърдо със знания зад дипломата си. Ресурсите, които 
влагате, откриват пред мен перспективата да вложа цялото си време 
и енергия в образованието си. 

Чрез делото си Вие не само ни подкрепяте материално. Вие ни 
дарявате и с мотивация – да бъдем по-знаещи и можещи, да се 
самонадграждаме, за да оправдаем очакванията Ви и вярата Ви в нас.
Бъдете здрави и останете блестящия пример, че доброто е сред нас.

Мечти и цели: 
Да запазя високия си успех, да се представя достойно на студенските четения. 
Занапред искам да положа изпити за сертификати за поне два чужди езика. 

През годината: 
Бях единственият студент, освободен от изпит по Славянски литератури. 
Курсовите ми работи по Възрожденска литература, Западноевропейска 
литература и Славянски литератури бяха отлично оценени. Прогресът ми е видим 
в текстовете. Няколко предпователи за поредна година ме поканиха да участвам 
в студенските четения, а с един от тях вече работим заедно върху текста, с който 
ще участвам през идната учебна година и върху цялостното ми развитие като 
филолог.
Успехът ми за тази учебна година е 6.00 



Благодаря за финансовата помощ, 
въпреки тежките условия на пандемията. 

Лъчезар Станчев
Медицина - 4 курс
СУ “Св. Климент Охридски”

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

През годината: 
Работейки в спешно отделение по време на втората вълна от 
пандемията, обработих и помогнах при приема на момче на 
моите години.
За съжаление момчето беше на диализа, но с борбен дух. 
Накрая бащата му ми благодари за човечността и искаше да 
ми стисне ръка, но не можа заради гащеризона срещу вируса, 
който носех.
Въпросното момче успя да пребори инфекцията и да се 
прибере у дома.

Хоби: Силови спортове & Планинарство 

Мечти и цели: 
Успешна реализация като Рентгенолог в България.



Вие сте едно огромно вдъхновение за нас, младите 
българи, и с това, което правите, сте истински пример. 
Подкрепата Ви означава много за мен, защото освен 
материалната помощ, тя ми дава стимул да се развивам, 
да правя добро и да стъпвам смело напред към 
целите си. Благодаря на всеки един от Вас, участващ в 
реализирането на тази прекрасна и благородна кауза. 
Бъдете здрави!

Лилия Ценкова
Медицина - 4 курс
Медицински университет - Пловдив

За 2-ра година е стипендиантка  
на програма “Готови за успех”.

През годината: Участвах в конференция ,,Наука и младост‘‘ като 
представящ автор. Статията, с която участвах, ще бъде включена в 
сборник ,,Наука и младост‘‘ 2021. 

Мечти и цели: 
Целта ми е да се реализирам успешно като лекар, учен и 
преподавател. Освен да помагам на пациентите си, много бих искала 
да допринеса за науката със свое откритие, което да достигне 
до хиляди хора. Бих искала да предам знанията и уменията си на 
бъдещите лекари чрез преподаване.



Благодаря Ви, че се интересувате, дарявате и се 
ангажирате с нас! Това е наистина благородно дело, 
за което Ви се възхищавам! Чувствам Ви като ангели 
закрилници, които Бог е изпратил на нас. Бъдете все 
така отдадени и страхотни Хора! 

Мария Георгиева
Медицинска сестра –  2 курс
Медицински университет – София

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

През годината:
Завърших с отличие втори курс, доброволствах в КОВИД 
отделение и придобих много нови практически знания.

Мечти и цели: 
След 10 години се виждам като сестра в отделение по 
анестезиология и реанимация, която е развила нужните умения, 
не спира да се усъвършенства, върши най-съвестно и прилежно 
работата си и се гордее с призванието си. 

На закриването на КОВИД отделението в “Александровска” с 
колеги (на първия ред с маската).



Първо искам да Ви благодаря от сърце заради помощта, която ми 
указахте в преследването на мечтите ми. Благодаря и за доверието, 
което ми  гласувахте. С ваша подкрепа целите ми изглеждат по-
лесно постижими, не само от материална гледна точка, но и от 
психологическа. Искрено щастлива съм, че оценихте труда ми и 
повярвахте в мен. Заради Вас се чувствам напълно готова за успех! 
Продължавайте да сеете добро и то със сигурност ще се умножи. 

Михаела Пехливанова 
Медицинска физика - 2 курс
Физически факултет 
СУ „Св. Климент Охридски“ 

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

През годината: 
Получих безплатен едногодишен абонамент за списание „Светът на физиката“ като 
най-добре представил се студент в курса по Вероятности и физическа статистика. 
Поради отличното ми представяне на изпита по Математични методи на физиката 
2 (Комплексен анализ и Частни диференциални уравнения), титулярът на курса ми 
предложи да обясня част от задачите, дадени на изпита, на колегите си.

Хоби: 
Посещавам уроци по цигулка и в свободното си време обичам да свиря. 

Мечти и цели: 
Мечтая да се занимавам с наука и да преподавам.



Благодаря Ви много за помощта и щедростта. 
През изминалата година с Ваша помощ имах 
възможността да се запиша на уроци по биология и 
химия. Много ми помогнахте, както на мен, вероятно 
така и на останалите стипендианти. 

Аляра Хюсеин Билял
Ученичка - 11 клас
СУ „Васил Левски“ -  Гр. Нови пазар

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

През годината: 
Не знам как е в другите училища, но в нашето има една традиция – 
единадесетокласниците подготвят изпращането на дванадесетокласниците. 
И тази година ние имахме тази чест. Избраха трима организатори от випуска 
и аз бях един от тях. Около един месец продължи подготовката и когато видях 
резултата, се почувствах много горда със себе си. 

Цели за догодина:
1. Да премина успешно ДЗИ.
2. Да вляза в МУ „Варна“ по първо желание (фармация)
3. Да изкарам шофьорска книжка. 
4. Да отида на почивка в Турция при роднини. (номер 4 може би ще си остане 
мечта, защото мама най-вероятно няма да ми разреши)



Благодаря за финансовата и морална подкрепа на всички 
дарители! Вие ни окуражавате да протегнем по-уверено 
ръце към бъдещето и мечтите си и да се борим за тях.

Анна Пенчева
Ученичка -12 клас
Икономическа информатика 
Професионална гимназия по икономика 
„Алеко Константинов“ - Кърджали

Диплома: Отличен 6 

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

Постижения:
Първо място в 13-то Национално състезание по информационни технологии - 
Благоевград;
Трето място за страната в Националното състезание по БЕЛ „Любословие“;
Сертификат на Кеймбридж за ниво на владеене на английски език C1;
Грамота за победител на финалния кръг на Националното състезание по БЕЛ 
„Стъпала на знанието“;
Поощрителна награда от Национален конкурс за поезия „… и мисля аз, че ти си Тя!“;
Публикувани стихове в трети брой на списание „Южно утро“;
Завършен тригодишен курс по проект на МОН „Обучение за ИТ кариера“ и грамота 
от министъра на образованието и науката за отличен успех по проекта.

Тази година се осмелих да рецитирам свои стихове пред класа си. Оказа се, че и 
други мои съученици пишат стихове. Чак когато реших да покажа тази ранима част 
от себе си, открих съмишленици. С малко смелост се правят важни крачки...

Мечти и цели: 
Целта ми за следващата година е да продължа да откривам и изграждам себе 
си. Предстои ми да започна следването си в Софийския университет „Климент 
Охридски“ със специалност „Психология“, да намеря среда за своето развитие и 
много нови възможности за бъдещето.



Изказвам благодарност към всички дарители. 
Вашата съпричастност и милосърдие е израз 
на човечност и доброта. Благодаря от сърце за 
протегнатата от Вас ръка!

Йордан Стайков
Ученик - 11 клас
Банково дело
Старопрестолна професионална 
гимназия по икономика

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

През годината: 
Получих  сертификат за участие в проекта „Employment prospects through mobili-
ty and continuing qualification“ на „Еразъм+“.
Участвах в проект “Дигитална грамотност в 6 стъпки” в Старопрестолна 
професионална гимназия по икономика.

Хоби: Рисуване

Мечти и цели:
Моята най-голяма мечта и цел в живота е след години да стана графичен 
дизайнер в маркетинг агенция.



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

Лало Лалов
Ученик -12 клас
Средно училище „Свети Паисий 
Хилендарски“ - гр. Златица

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

През годината:
Участвах в Националния кръг на Националната олимпиада по география и 
икономика, станах 5-ти и ми беше присъдено званието „Лауреат“. 
Участвах в онлайн дискусии с чужденци по проекта „Global takes Action“, свързан 
с екологията. 

Награди от тази учебна година: плакет от Община Златица за „Зрелостник на 
годината“, плакет и грамота от Регионалното управление по образованието, 
сертификат от Българското географско дружество, удостоверение от МОН за 
„Лауреат“.

Хоби: Четенето на книги

Мечти и цели: 
Първата ми цел за тази учебна година се сбъдна – приеха ме в специалността, в 
която исках - Геопространствени системи и технологии. Целите ми за годината 
са да запазя високия си успех по време на обучението ми в първи курс на 
Софийския университет и да успявам да се издържам с моите стипендии 
и наследствената ми пенсия. Мечтата ми за след 10 години е да работя по 
специалността, да имам средства да обикалям света и най-важното – да бъда 
здрав и щастлив.



Благодаря! Доказвайки безпрекословно подкрепата си към нас, 
насърчавайки нашите стремежи и превръщайки се в неизменна част 
от пътя ни към успеха, в нашите очи Вие ставате оста, около която 
се завърта мирогледът ни. Основна цел на всеки е спокойствието, а 
подкрепата е много близо до това понятие. Вие сте нашият модел 
на подражание. Безпрекословен символ на непреходността на 
изконните човешки ценности.

Вяра Аврамова
Ученичка - 11клас
Профили: испански и английски език
22 СЕУ „Г.С.Раковски“ - София

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

През годината: 
Участвах в хакатон на тема „Бъдещето на отпадъците“. Прекарах три дни с 
четири близки мои приятелки, запознахме се отблизо с проблема за опазването 
на околната среда и станахме част от първата такава инициатива в България. 

Хоби: Рисуване, писане, шиене

Мечти и цели:
Целите ми за близките години са свързани с образованието. На първо място 
трябва окончателно да реша с какво искам да се занимавам в бъдеще и да 
се фокусирам върху избора на университет и специалност. След 10 години 
бих искала да имам работа, която да харесвам. Надявам се да не съм спряла 
да развивам интересите и хобитата си. Що се отнася до мечти, предполагам 
тепърва ми предстои да намеря своята. Колкото и да не знам със сигурност 
какво точно искам да бъде бъдещето ми, знам, че копнея някой да гледа мен 
по същия начин, по който аз гледам хората, отдадени на доброволчество и 
благотворителност. Може би това ще бъде моята мечта. 


