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Александър е ученик в четвърти клас в ОУ „Пейо Кр. Яворов“, гр. Бургас. 

От малък е много будно и любознателно дете. Интересува се от всичко, свързано с влакове 

и мечтае да създаде високоскоростен такъв, който е по-бърз дори от самолет. Много обича 

да чете – от приключенски и фентъзи романи до енциклопедии и книги с интересни факти. 

Историите на Хари Потър, Пърси Джаксън и тримата мускетари са едни от любимите му. 

Увлича се от география и история. Може да разглежда глобуса с часове и да говори 

ентусиазирано за реки, планини и градове, които е открил на картата. Харесва модерните 

световноизвестни небостъргачи и знае точната височина на повечето от тях. 

Друга негова силна страна е математиката. От първи клас се явява на математически 

състезания, от който е завоювал много призови места. За своите постижения в областта на 

математиката е отличен с почетна грамота от кмета на Община Бургас и е включен в 

Алманаха „Успелите деца на България 2018“ на фондация „Димитър Бербатов“. Завоювал е 

първи места и в други състезания, най-значимите от които са състезанието по английски 

език We Love English, организирано от Община Бургас и интердисциплинарното състезание 

„Яворови дни“, което ежегодно се организира в училище. 

Алекс обича да е сред природата. Обича да ходи на поход с дружество „Зелена Странджа“ 

и иска винаги да е най-отпред. Радва се, когато е до река и мечтае да ходи на риболов. 
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Иска да посети далечни страни, да научи много езици, да построи нови сгради и големи 

градове с бързи влакове и то тук, в България, за едно по-добро бъдеще за всички ни! 
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