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Здравейте, аз съм Анжелина, но всички ме наричат 

Анжи ! Родена съм на 23.05.2008 г. във Варна. Уча в 

ОУ "Антон Страшимиров " и скоро завърших седми

клас. Обичам да рисувам, да чета, да пътувам по целия

свят и други. За пръв път ходих на лятно училище с 

АРДУС и там беше интересно. Намерих много нови 

приятели.

уу



Здравейте! Казвам се Стилян и съм на 13 години. Тази 

година завърших седми клас с много добър успех, и 

се записах да уча ловно и горско стопанство. Това ще 

ми помогне в бъдеще, защото бих искал да уча 

ветеринарна медицина. Много обичам животните и 

искам да работя за тях. Имам сестра близначка, с 

която сме винаги заедно. Бяхме заедно и на лятното 

училище на АРДУС, където беше много хубаво. 

Иначе обичам да карам колело, да играя волейбол и да 

играя на електронни игри.  



Това е Яна Цветкова, на 7 

години, от София. Като типичен

представител на зодия близнаци

обича реда, творческите

занимания и е любопитна към

всичко, случващо се около нея. 

Морето ѝ е голямата слабост. 

Идната година ѝ предстои

първи клас и с голямо желание

очаква да се научи да пише и 

чете. В свободното си време

освен игри с приятели, 

посещава и уроци по балет, 

рисува, оцветява, изрязва ..., а 

домашната ѝ работна масичка е 

винаги претрупана с 

канцеларски материали и нови

творения и проекти. 

„Актуалните“ ѝ професионални

планове са да стане художничка



Здравейте! Аз съм Кристиан Асенов Димитров 

На 11години, от София. В 5 клас съм. Обичам да

ходя на баскетбол и плуване. Обичам да играя с

приятели на футбол .



Мирослав е роден на 11 август 2016 година.

На 5 години. Обича да рисува, да кара колело, да играе

футбол с приятели. Спортува карате и футбол. Не обича да

се храни, но любимата му храна са месо и таратор 



Здравейте! Аз съм Стилиян Василев

Петков, на 14 години, от гр. Велико

Търново. Уча в ПГТ "Петър Берон", 

вече съм в 9 клас, специалност

кетеринг. В свободното си време карам

много колело и тренирам футбол.

Мечтата ми е да обикалям целия свят и 

искам да посетя всички държави! И с 

нетърпение очаквам лятото, за да се

видя с всички мои приятели на

лагерите с АРДУС!



Здравейте! Аз съм Розалия Катева. На 

13 години, в седми клас.Имам 

по-голяма сестра, с която сме много 

близки.

Хобитата ми са волейбол, шах, много 

обичам да карам колело.Имам много 

приятели, а на лятното училище се 

запознах с нови хора.



Здравейте, казвам се Мария, на

22 години. 

Тази година защитих

дипломната си работа и 

завърших бакалавърската си

степен успешно. Сега се

ориентирам за магистратура. 

Работя, както винаги съм го

правела. Обичам да ходя по

планини, да спортувам, да

плувам и да се отдавам на

разнообразни дейности.



Здравейте! Казвам се Марио, 

и съм от Пловдив. Тази 

година ще бъда 10 клас.

Обожавам да правя излети в 

планината. Обичам да се 

срещам с приятели, да 

плувам и да играя футбол. 

Много обичам да рисувам, 

може би затова мечтата ми е 

да стана фотограф.              



Здравейте! Казвам се Елизабет, но всички ме 

наричат Бети. От Кюстендил съм. На 11 години 

съм, 5 клас , обичам да чета книги, да рисувам. 

Обичам животните и искам да стана ветеринарен

доктор. Също обичам екстремни преживявания, 

колкото по-страшно за мама, толкова пък по-

готино за мен. Следващото ми желание е да летя с 

делтапланер.



Здравейте, казвам се Венцислав. 

На 16 години съм, от София. Обичам да

излизам с приятели, да карам колело, да играя

и да гледам филми. Смятам, че всеки трябва да 

познава българската история, защото тя е много 

важна част от формирането ни като личност.



Здравейте! Казвам се Дуйгу и съм на 20 

години. Наскоро завърших Варненска

търговска гимназия “Георги С. Раковски” 

и взех своята диплома за средно

образование. През свободното си време

обичам да спортувам, да рисувам, да се

запознавам с нови хора, да пътувам.

Щастлива съм, че съм член на АРДУС, 

защото тук намерих много приятели, с 

които контактувам.



Здравейте!Казвам се Димана и съм на 15 години. 

Хобита нямам. Обичам да пътувам, да опитвам нови

неща, да се забавлявам и да досаждам на всички. Радвам

се, че съм от АРДУС и бях част от този прекрасен проект!



Здравейте!

Аз съм Виолета Катева, на 18 години, в 

12 клас.

Моите хобита са музиката и 

оцветяването. Много обичам да пътувам.

Имам 

по-малка сестра, с която сме много 

близки, 

тя ми е най-добрата приятелка.



Здравейте, аз се казвам Ангела и съм на 19 

години от Стара Загора. Завърших ПГОХ 

"Райна Княгиня" и тази година почвам 1-ви 

курс в Педагогическия факултет. Уча социална

педагодика.Обичам да рисувам, да гледам

филми и да излизам с приятели. Искам да

работя като слухови- речев рехабилитатор.



Здравейте! Казвам се Ванеса, на 17 години, 

от Стара Загора. Уча в ПГЕ  “Джон 

Атанасов”, в паралелка Системно 

програмиране. През свободното си време се 

занимавам с хобитата си, например да 

рисувам, танцувам спорни танци и да снимам 

красиви гледки. В момента се колебая между 

професиите ИТ специалист и Медицина 

(стоматолог).



Здравейте! Аз съм Венцислав Калчев, 11 години от Стара 

Загора. В 6 клас съм, обича да научавам нови неща за

минералите и съкровищата. 

Харесвам високи сгради. Обичам да се запознавам с нови 

хора.



Здравейте!Казвам се Добрина Николаева Петранова и 

съм на 18 години. Живея в Оряхово. Миналата година

се записах на курсове по фотошоп и смятам да уча

нещо в тази насока. През свободното време спортувам

и ходя на йога. Имам много  приятели, стремя се от 

всеки да науча нещо. Много ми хареса лятното 

училище тази година, защото срещнах нови хора, а и 

си опресних знанията.



Здравейте! Казвам се Емануела Йорданова, 

родена съм на 13 август 2008 година. От 

София съм, тази година ще бъда осми клас. 

Обичам да правя всякакви неща, отворена 

съм към новото, но може би най-много 

обичам да съм с приятели, независимо 

къде, и да си говорим. Лятното училище на 

АРДУС ми беше много полезно, защото 

видях родните места на Ботев, Левски и 

Вазов. Благодаря!



Здравейте!

Казвам се Илинда

Генемуна. От малка

обичам да рисувам, 

завърших Национална

гимназия за приложни

изкуства ,,Св.Лука”. 

Висшето си

образование реших да

продължа в сферата на

дизайна и изкуството. 

Уча магистратура в 

Национална

художествена

академия.



Здравейте! Казвам се Александра, 

и имам брат близнак Стилян. Ние 

сме на 13 години.Тази година 

завърших седми клас с много 

добър успех. Записах се да уча 

кинология, защото много обичам 

животните. Искам да стана 

ветеринарен лекар. Иначе много 

обичам да карам колело, а вечер в 

двора на училището играем 

волейбол. Ходех доскоро и на 

пиано.



Здравейте!Това е Никол

Николаева Янкова, на 6

години,

от град Плевен, 

подготвителна група в ОУ 

"Д-р Петър Берон" в ПГ. 

Обича да прави активно

бели. Има сестра Сиана, 

която много ѝ помага във 

всичко.



Здравейте, аз съм Сиана Николаева

Янкова, на 10 години. От град 

Плевен съм, уча в ОУ "Д-р Петър

Берон", в 3 клас. Обичам да

танцувам и спортувам активно

волейбол, посещавам занятия по

народни танци. Имам много 

приятели, обичам да се запознавам 

с нови хора 



Здравейте! Казвам се Лорена и съм

на 15 години. 

В 9 клас съм, бих искала да се 

занимавам с театрален грим и 

перука. Участвам в различни 

състезания, и печеля обикновено 

първо място. През свободното си

време обичам да рисувам и да играя 

художествена гимнастика. 

Много искам да се запознавам с нови

хора, да пътувам, щастлива съм, че

съм член на АРДУС.


