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24 МАЙ 2018 ГОДИНА 

НАГРАДЕНИ С ПОЧЕТЕН ЗНАК НА РУО – ЛОВЕЧ 

Георги Терзийски, областен управител на област Ловеч: за активна дейност и ползотворно 

сътрудничество с образователните институции 

Цветенка Хаджиева, зам.– кмет на община Луковит: за принос в развитието на образователната 

дейност в община Луковит 

Розалина Русенова, директор на СУ „Васил Левски“ – Троян: за дългогодишна 

високопрофесионална дейност в сферата на средното образование 

НАГРАДЕНИ С ГРАМОТИ НА РУО – ЛОВЕЧ 

Борис Врабевски, заместник – кмет на община Тетевен: за активна дейност и ползотворно 

сътрудничество с образователните институции 

Мария Динова, заместник – кмет на община Угърчин: за активна дейност и ползотворно 

сътрудничество с образователните институции 

Д–р Димитър Димитров, директор на дирекция „Образование, здравеопазване, култура и 

туризъм в община Ловеч: за активна дейност и ползотворно сътрудничество с образователните 

институции 

ДИРЕКТОРИ 

Рени Колева – директор на ДГ „Звънче“ – Луковит: за високи постижения в професионалната 

област 

Божидарка Василева, директор на НУ „инж. Георги Иванов Вълков“ – Луковит: за висок 

професионализъм и отговорност в работата  

Ирена Филипова, директор на НУ „Хаджи Генчо“ – Тетевен за високи постижения в 

професионалната област 

Тотка Данова – директор на ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестница: за всеотдайност в работата и 

любов към професията 

Радослав Хитов, директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч: за висок професионализъм и 

отговорност  
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Радка Бончевска, директор на ПГМЕТ – Троян: за висок професионализъм и отговорност 

Бойко Ичев, педагогически съветник в СУ „Бачо Киро“ – Летница – за висок професионализъм и 

отговорно отношение при изпълнение на дейностите по Механизма за прибиране и задържане на 

ученици 

 

УЧИТЕЛИ/ДЕЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

Татяна Петкова – главен учител в ДГ „Васил Левски“ – Тетевен – за високи постижения в 

професионалната област и за използване на иновативни педагогически практики 

Теара Филипова Марковска, ДГ “Незабравка” – с. Орешак – първо място на Национален конкурс 

за детска рисунка „Рисувам за децата на Европа“ 

Марияна Климентинова – ДГ „Звънче“ – гр. Луковит – първо място, златен медал за участие в 

международен мемориал по лека атлетика „Веселин Даскалов“ 

Цветослав Колев – ДГ „Звънче“ – гр. Луковит – призово място в Национален конкурс за детска 

рисунка „Рисувам за децата на Европа“ 

УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ  

Християна Христова – ученичка от IV клас, НУ “Христо Ботев“ – Троян: за призово класиране на 

национални и международни олимпиади и състезания 

Веселина Славкова – ст. учител в начален етап , НУ „Христо Ботев“ – Троян: за дългогодишна и 

всеотдайна работа в системата на българското образование 

Кристиян Цочев – ученик от III клас, НУ “Христо Ботев“ – Троян: спечелил сребърен медал и се 

класира за финала на Международното състезание „Математика без граници“ 

Теодора Минкова – ученичка II клас, НУ “Христо Ботев“ – Троян: за призово място на Национален 

конкурс „Заедно“ 

Ирена Мицковска – старши учител в начален етап в НУ „Хаджи Генчо“ – Тетевен: за висок 

професионализъм и отдаденост на професията  
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Борислав Цачев, ученик от 4 клас в НУ „Хаджи Генчо“ – Тетевен: призово място на Национален 

ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ 

Петя Петкова, ученичка от 4 клас в НУ „Хаджи Генчо“ – Тетевен: призово място на Национален 

ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ 

Петя Цветкова от 4 клас в НУ „Хаджи Генчо“ – Тетевен: призово място на Национален ученически 

журналистически конкурс „Григор Попов“ 

Емилия Иванова Пауникова, старши учител в начален етап, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян: 

за висок професионализъм и прилагане на иновативни подходи 

Мария Иванова, 3 клас, ОУ „Проф. Димитър Димов“ – Ловеч: за завоювана престижна награда на 

Международен конкурс за рисунка в Полша 

Евгени Димитров, 3 клас, СУ „Тодор Кирков“ – Ловеч: за призово място на международен 

конкурс в Токио, Япония 

Мария Василева, 9 клас, СУ „Тодор Кирков“ – Ловеч: трето място на Международния 

многожанров фестивал “Italian Break“– Италия и трето място на интернационалния фестивал за 

солисти в раздел „Поп и джаз“–“SUPER VOICES“; 

УЧЕНИЦИ/УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Йоана Симеонова – ученичка в VI клас, СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен – второ място в Пети 

национален конкурс „България в картини и слово” 2018 г. с ръководител Наталия Цанева, учител 

по български език и литература (грамоти за ученичката и учителя) 

Мартин Маринов – ученик VII клас – ОУ „Васил Левски“ – Ловеч – първо място в националния 

конкурс „Възкресение Христово“ 2018 г. с ръководител Марийка Иванова – учител по български 

език и литература (грамоти за ученичката и учителя) 

Паолена Бънджева ученичка VI б клас – СУ „Васил Левски“ – Троян – първа награда в раздел 

„Литература“ от X–я национален конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян 

Михайловски“– гр. Русе с ръководител Цветанка Христова – учител по български език и 

литература (грамоти за ученичката и учителя) 

Петя Иванова – ученичка в X а клас – СУ „Васил Левски“ – Троян – първо място в раздел 

„Литература“ от XIII–я национален конкурс “Златна есен – плодовете на есента“– гр. Севлиево с 
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ръководител Радостка Петкова – учител по български език и литература (грамоти за ученичката и 

учителя) 

Симеон Бояджиев – ученик в IX б клас – СУ „Васил Левски“ – Троян – първо място в Националния 

конкурс за рисунка „Св. Трифон Зарезан“ и трето място в Национален конкурс за православна 

поезия и проза, с ръководител Стела Михайлова – учител по български език и литература 

(грамоти за ученика и учителя) 

Девора Цочева – ученичка в XII клас, СУ „Васил Левски“ – Троян – първо място за есе от 

националния конкурс „180 г. от рождението на Васил Левски“–180 г. безсмъртие“ – Варна 

Театрален състав за сценично представяне от ПГСС „Сергей Румянцев“ – Луковит с ръководител 

Антоанета Нечева – първо място в Национален ученически конкурс „За хляба наш...“ в гр. 

Благоевград (грамота за състава) 

Маргарита Банчева, ученичка в VII клас, ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч: завоювала трето място 

за стихотворение в Националния конкурс „Живеем в земята на Ботев“ с ръководител Теменужка 

Манолова 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

УЧЕНИЦИ/УЧИТЕЛИ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК С ОТЛИЧИЕ ЗА 24 МАЙ 2018 Г. 

Ивета Христова, 10 клас, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч – за отлично представяне на Национална 

олимпиада по френски език и на изпита за френска езикова диплома (ДЕЛФ) 

Петя Мичинова, учител по френски език, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч – за постижения в 

работата с ученици 

УЧЕНИЦИ/УЧИТЕЛИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК С ОТЛИЧИЕ ЗА 24 МАЙ 2018 Г. 

Цветомил Рабаджиев, 8 клас, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч – III–то място на националния кръг на 

олимпиадата по немски език 

Радина Караиванова, 12 клас, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч – за отлично представяне на 

националния кръг на олимпиадата по немски език и постигнат успех Отличен 5,50 

Маргаритка Калчевска – учител по немски език от ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч за подготовка и 

класиране на призови места на ученици на Национален кръг на олимпиада по немски език  
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Театрален състав от СУ „Васил Левски“ – Троян – участвал в Национален фестивал на училищния 

театър на немски език. Театралният състав е единственият в България, който се класира не с 

първи, а с втори чужд език. 

Дарина Гадевска, учител по немски език в СУ „Васил Левски“ – Троян и ръководител на състава 

– получава грамота от Таня Михайлова, заместник–министър на образованието и науката 

УЧЕНИЦИ/УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ОТЛИЧИЕ ЗА 24 МАЙ 2018 Г. 

Театрална трупа по английски език – НАГРАДА ЗА НАЙ–ТВОРЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ТЕКСТ от 

ПЕГ „Екзарх Йосиф І”, гр. Ловеч, за постановката „Ние, врабчетата“ 

Маргарита Добрева, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – ръководител на театралния състав 

Иван Караджов, VII клас, Профилирана природоматематическа гимназия, Ловеч – регионален 

победител в Spelling Bee между ученици от областите Ловеч, Плевен, Габрово и Велико Търново и 

класиран на национален кръг на Националното състезание по правопис на английски език Spelling 

Bee. 

Николай Андреев, от 9 клас, НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен – завоювал Четвърто място 

отборно на Националната викторина по английски език „Бъдеще за знанието“, организирана от 

фондация „Дарби“ същият има спечелно и Първо място на Националния детски фолклорен 

конкурс „Диньо Маринов“ – Варна’2018, с индивидуално изпълнение на кавал. 

УЧЕНИЦИ/УЧИТЕЛИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 

Нина Дулева, 10 клас, СУ „Васил Левски“ – Троян с призово място на националната олимпиада по 

испански език, но класирането ѝ се определя като изключително, тъй като тя изучава испански 

като втори чужд език, а не като първи с интензивно изучаване. 

Иван Камачаров, 12 клас, СУ „Васил Левски“ – Троян: за завоювано второ място в конкурс за 

превод от испански език към Посолството на Кралство Испания. Ученикът изучава испански език 

като втори чужд език. 

Вяра Дочева, учител по испански език, СУ „Васил Левски“ – Троян за висок професионализъм и 

призови постижения с ученици 

УЧИТЕЛИ/УЧЕНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ГРАМОТА за учениците от ППМГ – Ловеч, участници в Международния турнир "Методика и 

информационни технологии", проведен в Москва, спечелили призови места: 
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Иван Стефанов – 10 клас 

Деян Димитров – 10 клас 

Борислав Борисов – 11 клас 

Теодор Христов – 10 клас 

Николай Нинов – 10 клас 

 

ГРАМОТА за учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф І“, спечелили призови места на Националната 

олимпиада по математическа лингвистика: 

Михаела Щрегарска – 10 клас 

Цветомир Василковски – 12 клас 

Теодора Мустанова – 12 клас 

Кристина Витанова – 12 клас 

Маргарита Борисова – 12 клас 

Деница Петрова – 12 клас 

Трифон Попов – 11 клас 

Цецка Димитрова Петкова – старши учител по математика в СУ „Георги Бенковски“, Тетевен – за 

висок професионализъм и творчески дух и дългогодишна преподавателска дейност 

Светлана Петкова Николова – старши учител по математика в ОУ „Васил Левски“ – с. Орешене – за 

цялостен принос към училището и постижения на нейни ученици.  

УЧЕНИЦИ/УЧИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  

Грамота за Клуб „Културно–историческо наследство“, ОУ „Васил Левски”– Ловеч – класиран на 

второ място в националния кръг на олимпиадата по Гражданско образование  

Мариана Варчева – учител по история и цивилизации в ОУ „Васил Левски“ – Ловеч – за високи 

постижения на ученици в националния кръг на олимпиадата по „Гражданско образование”. 
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Цонка Душкова – старши учител по философия в НПГГСД „Сава Младенов“, Тетевен – за високи 

постижения в образователната и извънкласната и извънучилищната дейност 

Петър Аврамски, ученик в 12 клас, СУ „Васил Левски“, Троян – завоювал първо място на 

Националната конференция по история и география „Пространство и време“  

Цветелина Мутафова, учител по история и цивилизации СУ „Васил Левски“, Троян: за 

професионализъм и високи постижения с ученици 

Полина Георгиева, заместник–директор на ОУ „Христо Никифоров“ – Ловеч: за 

професионализъм и високи постижения в работата с ученици 

Цветолюб Дечевски, 6 клас, ОУ „Христо Никифоров“ – Ловеч: първо място в Национален конкурс 

„Хората еднакви и различни“ 

Ивайла Василева, 6 клас, ОУ „Христо Никифоров“ – Ловеч: второ място в Национален конкурс 

„Христос възкресе – радост донесе“ 

Мария Николаева, 11 клас, НПГГСД „Сава Младенов“, Тетевен: заела първо място на Национален 

конкурс „180 години от рождението на Васил Левски – 180 години безсмъртие“ 

Росица Паскова – старши учител по география и икономика в СУ „Георги Бенковски“, Тетевен: за 

дългогодишна преподавателска дейност и висок професионализъм 

Изпълнение на Мартин Петров, 5 клас, ОУ „Проф. Димитър Димов“ – Ловеч: първа награда с 

изпълнение на гайда от Национален фолклорен конкурс „Напеви от северозапада“ – връчва Т. 

Анчева 

УЧЕНИЦИ/ УЧИТЕЛИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 

Трифон Попов, ученик в 11 клас, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч: призово място на Национално 

състезание по химия и Национална олимпиада по химия 

Георги Любенов, ученик в 10 клас, ПЕГ „Екзарх ЙосифІ“ – Ловеч – призово място на Национално 

състезание за ключови компетентности по природни науки, на Национално състезание по химия и 

Национална олимпиада по химия 

Ралица Иванова, ученичка в 10 клас, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч – призово място на 

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки 
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Виолета Нетова, учител по химия и опазване на околната среда, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ –  Ловеч: 

за висок професионализъм и призови постижения с ученици 

Елена Патаринска учител по химия и опазване на околната среда, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ –  Ловеч: 

за висок професионализъм и призови постижения с ученици 

Радостина Ангелова – ученичка от VII клас, ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян за участие в 

национално състезание по природни науки и екология и заела призово място в Първа възрастова 

група 

Лидия Ковачева – ученичка от VII клас ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян – за участие в 

национално състезание по природни науки и екология и заела призово място в Първа възрастова 

група;  

Богдана Мичева – старши учител по биология и здравно образование в ОУ „Иван Хаджийски“ – 

гр. Троян – за високи постижения на нейни ученици в XVI Национално състезание по природни 

науки и екология 

УЧЕНИЦИ/УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА С ОТЛИЧИЕ ЗА 24 МАЙ 2018 Г. 

Мариета Жекова – музикален педагог в СУ „Васил Левски“, Троян – за висок професионализъм, 

инициативност, творчески дух и подготовка на ученик завоювал Първо място в „Гласът на 

България“– 2017 г.  

Христо Христов, 11 клас, СУ „Васил Левски“, Троян: завоювал призово място в Националния 

конкурс „Път към славата“ 

УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ЧЕРНИ ВИТ, ЗАВОЮВАЛИ ПРИЗОВИ МЕСТА НА 

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАТА И НАРОДНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:  

Десислава Иванова – 7 клас 

Велислава Христова – 7 клас 

Иван Делийски – 4 клас 

Росен Александров, учител по музика от ОУ „Георги Бенковски“– с. Черни Вит, общ. Тетевен – за 

цялостна високопрофесионална и творческа дейност 

УЧИТЕЛИ/УЧЕНИЦИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО С ОТЛИЧИЕ ЗА 24 МАЙ 2018 Г. 

ГРАМОТИ ЗА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВИ НА НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА 

ОУ „Проф. Димитър Димов“, Ловеч : 
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Алба Мария Палмиери – VІІ клас 

Камелия Георгиева – VІІ клас 

Мария Пеловска – VІІ а клас 

Биляна Христова – VІІ клас 

Никола Маринов – VІІ клас 

Ванеса Йотова – VІІ клас 

Костадинка Райкова, учител по изобразително изкуство, ОУ „Проф. Димитър Димов“, Ловеч  

Павел Попов, 7 клас, СУ „Васил Левски“, Троян: първо място на Националния конкурс „От Коледа 

до Васильовден“  

Красимир Ганеков, старши учител по изобразително изкуство, СУ „Васил Левски“, Троян: за 

високи постижения в работата си с ученици 

Виктория Йонкова, 11 клас, СУ „Васил Левски“, Троян: завоювала трето място в Националния 

конкурс за рисунка „България в картини и слово“ 

Ели Мичева, старши учител по изобразително изкуство, СУ „Васил Левски“, Троян: за високи 

постижения в работата си с ученици 

Микаела Хасан Мустафа,VIII клас , ППМГ – Ловеч: първо място и златен медат от Националния 

конкурс „Водата извор на живот”  

Даяна Илиева, V клас, ППМГ – Ловеч: второ място и сребърен медат от Националния конкурс 

„Водата извор на живот 

Габриела Бамбалска, IX клас, ППМГ – Ловеч – бронзов медал от Националната изложба–конкурс 

за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“ 

ГРАМОТИ ЗА УЧЕНИЦИ/УЧИТЕЛИ ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. ЛОВЕЧ 

Арт клуб по изобразително изкуство „ ГЕЯ“ с преподавател Кремена Попова – за високи 

постижения на ученици на престижни национални и международни конкурси /ГРАМОТАТА СЕ 

ДАВА НА ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ АРТ КЛУБ „ГЕЯ“ / 

Школа по Електроника и информатика с преподавател Марина Колева – за призови места 

на ученици на международни и национални конкурси:  

Владимир Живков, 9 клас 

Мартин Невянов, 5 клас 
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РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЛОВЕЧ 

Събина Христова, психолог – за висок професионализъм и отдаденост на професията 

Отбор „Млад огнеборец“ към ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч, с ръководител Иван 

Недков – второ място в Републиканския турнир за преходната купа „Юлиян Манзаров“ и областен 

първенец от състезанията на младежките противопожарни отряди (грамота за отбора и за 

ръководителя г–н Иван Недков) – връчва грамотите Минко Христов, ст. експерт по организация 

на средното образование 

УЧЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

Училищен отбор по баскетбол – юноши (11–12 клас) СУ „Васил Левски“, Троян – второ място – 

вицешампион на България от финалните състезания на Ученическите спортни игри – 2018г. с 

учител и треньор Николай Скубарев 

УЧИТЕЛИ/УЧЕНИЦИ – ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – грамотите връчва Розка Петкова, ст. 

експерт по професионално образование и обучение 

ИНЖ. СТЕФКА СТАНЧЕВСКА – старши учител по професионална подготовка в ПГМЕТ – Троян: за 

висок професионализъм и призови места на ученици на национални състезания 

ИНЖ. ПЕТЪР СТОИМЕНОВ – учител по практическо обучение в ПГМЕТ – Троян: за висок 

професионализъм и призови места на ученици на национални състезания 

ИВИЛИН СТОЙЧЕВ – ХII клас, ПГМЕТ – Троян, завоювал призово място на Национален кръг на 

Национална Олимпиада по Техническо чертане . 

ХРИСТИН ГАТЕВ – ХI клас, ПГМЕТ – Троян, завоювал призово място на Национален кръг на 

състезанието „Най–добър техник в машиностроенето“, участвал и получил оценка 

Мн.добър/5.00/.  

РАДОСТИН МИХАЙЛОВ – ХII В клас, ПГМЕТ – Троян заето Трето индивидуално място в 

Национално състезание „Производство на изделия от дървесина – мебели, стилни мебели и 

дърворезба“, проведено в гр. Пловдив. 

Александър Алексиев, ХІІ клас, НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен – призово място на 

Национално състезание по горски многобой 

Теодор Ненков, ХІІ клас, НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен– призово място на Национално 

състезание по горски многобой 
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Ивайло Цанов, ХІІ клас, НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен– призово място на Национално 

състезание по горски многобой 

Маргарита Христова, 11 клас, ПГСС „Сергей Румянцев“ – Луковит – призово място на Национално 

състезание по счетоводство 

инж. Генадия Петрова, учител по теоретично обучение, СУ „Димитър Митев“, Ловеч: за висок 

професионализъм и отговорност 


