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ПЛАКЕТ ЗА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ – 

за издигане на духовните ценности в българското образование 

ДИРЕКТОРИ 

 

Цветанка Иванова – директор на иновативно училище ОУ „Георги Бенковски“, с. 

Черни Вит, общ. Тетевен – училище, в което с музиката се борят с агресията. 

Детелина Събева – заместник-директор на ПГ по строителство, електротехника и 

услуги, гр. Тетевен - за всеотдайност в работата и любов към професията. 

Мая Ралчева – заместник-директор на СУ „Алеко Константинов“, гр. Луковит - за висок 

професионализъм и отговорност 

 

Левчана Хаджиева – директор на ДГ „Изгрев“, с Глогово, общ. Тетевен  – за активна 

педагогическа и организационна дейност 

Анахид Юлиянова Михайлова – директор на ДГ „Слънце“, гр. Луковит – за активна 

педагогическа и организационна дейност 

 

УЧИТЕЛИ И ДЕЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

1.Иванка Стефанова Василева – старши учител в ДГ „Звънче”, гр. Луковит – за 

дългогодишен труд, за всеотдайност в работата и любов към професията и децата.  

 

Деца: 

          2. Ивелина Ангелова Георгиева, ДГ „Звънче“, Луковит –  второ място, сребърен 

медал и грамота в XVII - международен мемориал по лека атлетика „Веселин Даскалов - 

2019”; 

          3. Иван Йонков Мяшков, ДГ „Звънче“, Луковит  –трето място, бронзов медал и 

грамота в XVII - международен меморил по лека атлетика „Веселин Даскалов - 2019”; трето 

място, бронзов медал и грамота от международен крос-кънтри „Луковитски моми – 2018”. 
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УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

4.Теодора Христова Данаилова, СУ „Тодор Кирков“, старши учител, начален етап – за 

постигнати високи резултати с ученици. 

5.Леонор Валентинова Вълкова, СУ „ Тодор Кирков“, Ловеч,4 клас,  представя област 

Ловеч в националната олимпиада „Знам и мога“, I-во място в областен кръг на НО „Знам и 

мога“. 

6.Евгени Богданов Димитров, СУ „ Тодор Кирков“,  Ловеч, 4 клас,   I-во място на 

математическо състезание „Питагор“ 

7.Галина Банчева Спасова, НУ „Христо Ботев“, Троян – ст. учител в начален етап - за 

всеотдайност в работата и отговорност 

8.Калинка Борисова Калчева, НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“, Луковит – ст. учител в 

начален етап- за всеотдайност в работата и отговорност. 

9.Соня Колева Пенчева, ОУ „Ив. Хаджийски“, Троян, ст. учител в начален етап за 

отговорност и всеотдайност в работата. 

10.Ния Пламенова Найденова, ОУ „Христо Никифоров“,Ловеч, 2 клас - 5 място от XII 

Националната олимпиада по Гражданско образование  

11. Белослава Бранимирова Христова, ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч, 2 клас - 3 място 

на Националния конкурс „Възкресение Христово“ - раздел Литература /поезия и проза/  

12.Иван Преславов Цветанов, ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч, 4 клас, със СПЕЦИАЛНА 

ПАТРИАРШЕСКА НАГРАДА от Националния конкурс „Възкресение Христово“ - раздел 

Литература /поезия и проза/  

13.Георги Венцев Димитров, НУ „Хаджи Генчо”, Тетевен, 4 клас, класиран на първо място 

в Седми Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов”, раздел – 

„Интервю“. 

14.Елиза Ангелова Асенова, НУ „Хаджи Генчо”, Тетевен,ученичка в 4 клас, с активно 

участие в издаването на училищен вестник „Бъдеще за знанието”, класиран на първо място в 

Седми Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” – направление 

„Вестници на хартиен носител”,  организиран от МОН. 
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МУЗИКА 

УЧИТЕЛИ/УЧЕНИЦИ 

 

15.Мариета  Жекова – музикален педагог в СУ „Васил Левски“, Троян - за висок 

професионализъм, инициативност, творчески дух. 

РАДКО ПЕТКОВ, СУ„Васил Левски“ – Троян – за творчески успехи в музикалното изкуство. 

16.Християна Стефанова Христова, гр. Троян, СУ „Васил Левски“ – Троян - 5 клас, 

призово място в национално състезание „Ключът на музиката“ 

17.Калина Николаева Райковска, гр. Троян, СУ „Васил Левски“ - Троян  - 7 клас, 

призово място в национално състезание „Ключът на музиката“ 

18.Борислав Светославов Божков, гр. Троян, СУ „Васил Левски“ – Троян – 7 клас, 

призово място в национално състезание „Ключът на музиката“ 

19.Паолена Мирославова Бънджева, гр. Троян, СУ „Васил Левски“ - Троян  - 7 клас, 

призово място в национално състезание „Ключът на музиката“ 

20.Асен Димитров Асенов – учител по музика в ОУ „Г. Бенковски“, Черни Вит - за 

доказани високи резултати в образователния процес по музика и призови места от 

национални и международни конкурси в областта на народната музика.Участва в 

иновативния процес на училището като учител по кавал. 

21.Клементина Цветанова Димитрова, ОУ „Г. Бенковски“, Черни Вит, ученичка в 6 

клас– първо място в изпълненията на тамбура на НК „Диньо Маринов“  и призово място на 

националното състезание „Ключът на музиката“ 

22.Народен Оркестър, ОУ „Г. Бенковски“ – Черни Вит – първо място на НК „Диньо 

Маринов“  

23.Милена Кирацова, ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч, ст. учител по музика – за висок 

професионализъм и всеотдайност в работата. 

24.Виктор Николаев Николов  -  ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч– 4 клас, призово място в 

национално състезание „Ключът на музиката“ 
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

Учители/ученици 

 

25.Мариана Дончева Москова, ППМГ, Ловеч  – ст. учител по изобразително изкуство - 

за отлична подготовка и класиране на ученици национални състезания по изобразителни и 

приложни изкуства. 

26.Камелия Данаилова Николова, ППМГ, Ловеч, VIII  клас – първо място и златен медал 

от Национален конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“, трето място и бронзов медал от 

Национален конкурс „Към звездите...“  

27.Полин Калоянова Чакалова, ППМГ, Ловеч, XI  клас – второ място и сребърен медал от 

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“  

28.Валерия Илиева Кръстева, СУ „В. Левски“, Троян, VII клас, участничка в Национален 

конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава- 2019“ завоювала на II-ро 

място, получила Диплом и Медал за приложно изкуство 

29.Силвио Красимиров Хиков, СУ „Бачо Киро“ – Летница, VII клас - 2 място и сребърен 

медал от Международния конкурс за детска рисунка „Малък зограф“, гр. София. Специална 

награда от национален конкурс „Малките нашенци“  

 30.Крисиан Красимиров Хиков, СУ „Бачо Киро“, Летница VI клас – 1 място от 

Националния конкурс за детска рисунка „ С очите си видях бедата“, 2-ро място от 

международен конкурс за пчеларство “Здраве и дълголетие“  

 31.Христина Димитрова Костова СУ „Бачо Киро“, Летница VI клас – 1 място от  I 

Национален конкурс за рисунка "Акварели опус 37", гр. Бургас, 1 място от конкурса „Детство 

мое „ гр. Ловеч  

32.Детелина Минчева Карапетрова, СУ„Т. Кирков“, Ловеч, старши учител, начален етап, 

координатор  за Детско полицейско управление.  

33.Лилия Емилова Кънчева, СУ„Т. Кирков“, Ловеч, 5 клас, II-ро място, от Националния 

конкурс за рисунка “Аз и детското полицейско управление“ 
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34.Мирела Мирославова Минкова, ОУ „Ив. Хаджийски“, Троян, 5 клас -2-ро място на 

Националното състезание “Водата-извор на живот“, раздел приложно изкуство; 3-то отборно 

място на Националното състезание “Природата-наш дом“, 3-то място индивидуално участие 

с разказ на Националното състезание “Природата-наш дом“.  

35.Симона Цветомирова Панамска, ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян, 5 клас -2-ро място на 

Националното състезание “Водата-извор на живот“ 

36.Моника Данаилова Павлева, НУПИ „Венко Колев“, Троян, 12 клас – I място на 

Национален младежки конкурс за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн. 

36.Ивайла Димитрова Караславова, НУПИ „Венко Колев“, Троян, 10 клас - II място на 

Национален младежки конкурс за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн.  

37.Ванеса Валентинова Висарионова, НУПИ „Венко Колев“, Троян, 11 клас - III място на 

Национален младежки конкурс за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн. 

 

ГРАМОТИ ЗА УЧЕНИЦИ/УЧИТЕЛИ  от Център за подкрепа за личностно развитие - 

Общински детски комплекс, гр. Ловеч 

 

38.Владимир Свиленов Живков, Школа по Информационни технологии, 10 клас -за 

призови места на международни и национални конкурси  

39.Мартин Петров Невянов, Школа по Информационни технологии, 6 клас - за призови 

места на международни и национални конкурси 

40.инж.Марина Колева, директор на ОДК – Ловеч и ръководител на школата по 

Информационни технологии. 

41.Арт- клуб „Гея“ при ЦПЛР - ОДК, гр. Ловеч - за високи постижения на ученици на 

престижни национални и международни конкурси   

42.Кремена Попова, преподавател – за високи постижения в работата си с учениците. 

43.Модерен балет „Ралица“ - лауреат от Международния детски фестивал „Млади таланти-

2019“. 

45.Боряна Филипова, главен художествен ръководител и хореограф на модерен балет 

„Ралица“ – за активна творческа дейност. 
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ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Учители/ученици 

46.Отбор по Горски многобой, НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен, заел първо място 

на Международното състезание“Млад дървосекач“ и трето място в Националното състезание 

по горски многобой-2019г., в състав: 

  - Димитър Иванов Малчев- 12  клас 

  - Никола Галинов Ганчев- 12  клас 

  - Кристиян Веселинов Василев- 11  клас 

  - Николай Костадинов Костадинов- 12  клас 

 ГРАМОТА ЗА ОТБОРА 

47.Анислав Колев Цветков, инж. – лесовъд,  ръководител на отбора – за всеотдайна работа 

и висок професионализъм. 

48.инж. Стефка Димитрова Стайкова-Станчевска, старши учител по професионална 

подготовка в ПГМЕТ – Троян – за висок професионализъм и призови места на ученици в 

олимпиади и състезания. 

49.Веска Иванова Вачкова – старши учител по история и цивилизация и география и 

икономика в ПГМЕТ – Троян – за  високопрофесионална дейност в системата на средното 

образование.  

50.Христин Станимиров Гатев, ПГМЕТ – Троян, - ХII клас, лауреат на Национален кръг 

на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето“, призово място с оценка 

Отличен/5.75/ на XXXV Национална Олимпиада по Техническо чертане във Втора група; 

участник в отбора, заел Второ място на регионалния кръг на състезанието „Най-добър млад 

автомонтьор и водач на МПС” 

51.Момчил Емилов Юлиянов-12 кл., Петър Тихомиров Петров – 12 кл., Тодор Петров 

Пенев-  12 кл. и Русалин Валентинов Русалинов – 11 кл., ПГМЕТ – Ловеч, обучаващи се 

по професионалните специалности „Автотранспортна техника” и  „Електрообзавежданена 

транспортна техника” за награждаване за приноса им в развитието на образователната 

дейност през учебната 2018/19 година, завоювали второ място на национален етап на  
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Национално състезание по професионално направление „Моторни превозни средства, кораби 

и въздухоплавателни средства” „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” /ГРУПОВА 

ГРАМОТА/ 

52.Ръководител на отбора инж. Николай Николаев, ПГМЕТ, Ловеч - за 

професионализъм, отговорност и подготвка на ученици, представили достойно училището и 

града на различни регионални и национални състезание. 

53.Иво Асенов Гешев, НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов“ – Ловеч, 11 клас, класиран за 

участие в национален кръг на национално състезание „Млад фермер“ 

54.Добромила Веселинова Кънчева, СУ „Васил Левски“, Троян- ученичка от XI клас, 

участничка в Национално състезание по професии, категория „Най- добър млад готвач“. 

55.Татяна Яворова Николова, СУ „Васил Левски“, Троян - ученичка от XI клас, 

участничка в Национално състезание по професии в категория „Най- добър млад сервитьор- 

сомелиер“.  

56.Европейско състезание по статистика 

Стела Петрова Василева- XII  клас, Иван Пламенов Пеевски- X  клас, Симеон 

Мариянов Бояджиев- X  клас, Иван Добромиров Маринов- IX  клас, Иван Пенков 

Терзиев- IX  клас, Тодор Атанасов Тодоров IX  клас за отлично представяне в Олимпиада 

по статистика, завоювали призови места в националния кръг на международния конкурс за 

статистически плакат от СУ „Васил Левски“ – Троян /ГРУПОВА ГРАМОТА/ 

57.Ръководител: Ангелина Иванова, СУ „Васил Левски“ – Троян - старши учител по БЕЛ 

– за всеотдайна работа с учениците и постигане на високи резултати. 
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  И СПОРТ 

УЧИТЕЛИ/УЧЕНИЦИ 

58.Баскетболен отбор – момчета, СУ „Васил Левски“ – Троян, възрастова група V-VII 

клас, заел I- во място в Ученически игри- Зонално първенство по баскетбол в гр. Габрово. 

Класиран за финалните състезания.  /ОТБОРНА ГРАМОТА/ 

- Пламен Любенов Гурлевски –VIII а клас 

- Христо Мирославов Бойнов –VIII б клас 

- Георги Мирославов Бойнов- VIII б клас 

- Михаил Бойков Кръстев –VII в клас 

- Славян Пламенов Лишев – VII  в клас 

- Станислав Славков Чипов – VII б клас 

- Десислав Илиев Димитров –VII г клас 

- Христо Добромиров Маринов –VI г клас 

- Никодим Ивайлев Моев –VI б клас 

- Борислав Павлинов Георгиев - VI б клас 

 

59.Ръководител: Николай Скубарев – старши учител по физическо възпитание и спорт 

СУ „Васил Левски“ - Троян 

60.Училищният отбор по волейбол, СУ „Г. Бенковски“ – Тетевен,  юноши VIII – X клас, 

класирал се за финалния етап на Ученическите игри по волейбол,  /ОТБОРНА ГРАМОТА/ 

61.Тошко  Василев Георгиев, СУ „Г. Бенковски“ - Тетевен 

– старши учител по физическо възпитание и спорт, треньор на училищния отбор по 

волейбол юноши VIII – X клас, класирал се за финалния етап на Ученическите игри по 

волейбол. 
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Учители/ученици 

62.Марияна Стефанова Варчева, ОУ „В. Левски“ – Ловеч – ст. учител по история и 

цивилизации, за класиране на ученици на националния кръг на олимпиадата по гражданско 

образование и по история и цивилизации 

63.Стела Станимирова Карамишева, ОУ „В. Левски“, Ловеч- ученичка в VII клас, за 

призово класиране в националната олимпиада по история и цивилизации и в национални 

конкурси.  

64.Катерина Данаилова Събевска, ОУ „В. Левски“, Ловеч, ученичка от VII клас - за 

призово класиране на националната олимпиада по гражданско образование, участие и 

класиране на призови места в конкурси. 

65.Снежка Вълева Амзова, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Троян– старши учител по история и 

цивилизации за класиране на ученици за национален кръг на олимпиадата по история и 

цивилизация. 

66.Васил Диянов Василев, ХII клас, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Троян – Класиран за 

национален кръг на олимпиадата по история и цивилизация, участие в симулацията „Модел 

Република България“ в ролята на народен представител и президент, участие в събитието 

„Съвет на ЕС“ в ролята на министър-председател на Естония  
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ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

Учители/ученици 

67.Мариана Василева Иванова, ОУ „В. Левски“, Ловеч, старши учител в прогимназиален 

етап, специалност География – за класиране на ученици на призови места във Втората 

национална ученическа конференция по гражданско образование и на национален кръг на 

олимипадата по география и икономика  

68.Симона Илиянова Иванова, ОУ „В. Левски“, Ловеч, ученичка от VII клас – участник в 

XV национална олимпиада  по география и икономика. 

69.Полина Стойкова Георгиева- зам.-директор, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч – за 

активна работа с ученици и висок професионализъм. 

70.Ивена Петрова  Петрова, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч, 7 клас  – Първо място в 

Международния конкурс ,,Заедно в 21-ви век’’ и награда – пътуване до Москва/  

71.Мартина Николаева Кадийска, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч, 6 клас  - Първо място в 

Националния конкурс ,,Златна есен – плодовете на есента’’ 

72.Дебора Бориславова Панова, ОУ„Хр. Никифоров“, Ловеч, 6 клас – Второ място в 

Международния конкурс ,,Аз обичам Черно море’’ 

73.Десислава   Детелинова Кръстева, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч,  6 клас – Поощрителна 

награда от Националния конкурс ,,Водата – извор на живот’’ 

74.Преслава Станиславова Димитрова, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч, 6 клас – 

Поощрителна награда от Националния конкурс ,,Водата – извор на живот’’-  

75.Надежда Любомирова Попска, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч, 6 клас – за участие в 

национален кръг на олимпиадата по гражданско образование. 

76.Диана Димитрова Кюрдова, ”ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч – ст.учител, ръководеният 

от нея училищен  отбор за трета поредна година се класира за участие в национално 

състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” и  представя област Ловеч  

/  ХVII Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни 

ситуации”/  

77.Иво Георгиев Райнов, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч, ст. учител – за подготовка на 

ученици за участие в национален кръг на олимпиада по география и икономика 
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78.Ралица Цанкова Минкова, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч от 10 клас за участие в 

национален кръг на олимпиада по география и икономика  

79.Белослава Атанасова Симеонова, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч от 10 клас за участие 

в национален кръг на олимпиада по география и икономика  

 

Природни науки и екология 

Учители/ученици 

80.Маргарита Начева Калчева, Обединено училище „Неофит Рилски“, с. Дерманци, ст. 

учител по Химия и опазване на околната среда и по биология и здравно образование – за 

висок професионализъм и всеотдайност. 

81.Красимира Митева Шахънска, ОУ „Васил Левски“, Ловеч, ст. учител по биология и 

здравно образование - за висок професионализъм и всеотдайност. 

82.Преслава Александрова Бутанска, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“, Ловеч от 10 клас - за 

участие в XI национално състезание за ключови компетентности по природни науки  

 83.Стефан Росенов Федерчев, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“ - Ловеч от 10 клас - за участие в XI 

национално състезание за ключови компетентности по природни науки  

84.Минко Бойков Минков, НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов“ – Ловеч, ученик от 11 клас –  

поощрителна награда на Международен конкурс, посветен на Деня на водата  

 

Биология и здравно образование 

85.Стела Бориславова Драгоманска, ОУ „Васил Левски“, Ловеч, ученичка от VII клас, 

участник в националната олимпиада по биология и здравно образование, в национални 

конкурси и благотворителни инициативи. 

 

Химия и опазване на околната среда 

86.Трифон Трифонов Попов, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“ от 12 клас - за отлично представяне в 

национален кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда националното 

състезание по химия и опазване на околната среда и отлично представяне на националното 

състезание по математическа лингвистика. 
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

УЧИТЕЛИ / УЧЕНИЦИ  

87.Литературен клуб „Орфей“ с преподавател Лина Борджиева – преподавател в НУПИ 

„Проф. Венко Колев“ – Троян – за завоювани призови места на национални и 

международни литературни конкурси с ученици. 

Ученици от литературен клуб „Орфей“ с преподавател Лина Борджиева НУПИ „Проф. 

Венко Колев“ – Троян: 

88.Давид Димитров Костадинов, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян – 12 клас: 

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“- 1 място; 

89.Христо Стоев  Костов, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян – 12 клас: Международен 

ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“- 2 място; 

90.Надежда Иванова Раева, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян – 11 клас: 

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“- 2 място проза; 

91.Симона Симеонова Велчева, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян – 12 клас: 

Национален ученически конкурс за есе на тема: „Напред науката е слънце”, Ловеч  – 2-ро 

място за есе  

92.Десислава Стефанова Шамова, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян – 9 клас – 

Международен поетичен конкурс в Сърбия – гр.  Сремска Митровица, 2019 г. – 1-во място – 

специална награда за поезия  за най-образно стихотворение 

93.Сияна Стоянова Цековска, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян – 9 клас: 

Национален конкурс „Стамен Панчев” – Ботевград  – 3-то място за поезия 

94.Йоана Маринчева Кънчева – учител по български език и литература в ОУ „Христо 

Ботев“ – с. Брестница, общ. Ябланица - за всеотдайнсот и отговорност в работата 

95.Мелани Аннева Младенова – ученичка в ОУ „“Христо Ботев“ – с. Брестница, класирана 

за финален кръг на националното състезание по български език и литература „Стъпала на 

знанието“ 

96.Теменужка Манолова Манолова, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч – старши учител по 

български език и литература – за всеотдайнсот и отговорност в работата. 
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97.Никол Минкова, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч, V клас, първо  място за есе в 

националния конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни“ и трето 

място за стихотворение в националния конкурс „Моите детски мечти“  

98.Габриела Миролюбова, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч, V клас, трето място за есе в 

конкурса „Хората- еднакви и различни“ и поощрение за стихотворение на литературния 

конкурс „Морето, морето, морето...“,\ 

99.Теодора Ангелова, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч, V клас, първо място за есе в конкурса 

„Рождество на Спасителя“  

100.Христина Шишийска, ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч, V клас, второ място за есе в 

конкурса „Моите  детски мечти“ 

101.Стела Михайлова, СУ „В. Левски“, Троян, старши учител БЕЛ, СУ „В. Левски“ – 

Троян - за всеотдайност и отговорност в работата 

102.Симеон Мариянов Бояджиев, СУ „В. Левски“ – Троян –ученик от Х клас, класиран 

на I място в Национален конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ – раздел „Проза“  

103.Рая Анатолиева Каменова, СУ „В. Левски“ – Троян, ученичка от V клас, допусната 

до национален кръг на състезанието „Стъпала на знанието“ 

104.Виктория Цветанова Георгиева, НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов“ – Ловеч – ученичка 

от ХІ в клас, за участие в национален конкурс „За хляба наш...“ 

105.Виктория Радославова Андреева, НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов“ – Ловеч- ученичка 

от Х а клас, за участие в национален конкурс „За хляба наш...“ 

106.Виктория Пламенова Иванова, НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов“ – Ловеч– ученичка 

10 клас, завоювала 3-то място в национален конкурс „Към звездите“, участие в национален 

конкурс „Св. Трифон Зарезан“ 

107.Виктория Красимирова Бешовишка, ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч – ученичка от 

11 клас, за участие в национален кръг на олимпиада по български език и литература 

108.Михаел Николаев Бендов, СУ „Т. Кирков“ – Ловеч -12 клас, автор на три филма; 

участник в Националния конкурс „Петя Дубарова“ с криминален разказ; участие с филма 

„Космосът“ в конкурс към Природонаучния музей. 
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109.Мария Борисова Ковачева, СУ „Св. Кл. Охридски“, Троян, ученичка от Х клас, 

участие в инициатива на британското посолство „Посланик за един ден“, участие в 

национално дебатьорско състезание.  

110.Рейхан Керимова Ризова, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Александрово, 

ученичка от VІ клас за призови места в национални литературни конкурси: „За хляба наш..“, 

„Свети Трифон Зарезан“, „Към звездите“ и др.  

111.Йоанна Стоянова Стоянова, СУ „Г. Бенковски“, Тетевен, VII клас – трето  място в 

Национален конкурс „Моите детски мечти” 2019 г. в направление литературно творчество - 

поезия;  

ЧУЖД ЕЗИК 

Учители/ученици  

112. Ева Цик, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч – за цялостен принос в обучението по немски 

език 

113.Ивайло Петров Генов, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч, ст. учител по немски език – за 

подготовка на ученици за участие в национална олимпиада по немски език и Театър на 

немски език, завоювали призово второ място на национален кръг.  

114.Театрална трупа от ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч завоювала второ място в 

национален кръг на театър на немски език. 

115.Нина Венциславова Спасова, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 8 клас - за участие в 

национален кръг на олимпиада по немски език 

116. Георги Здравков Любенов, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 11 клас – за участие в 

национален кръг на олимпиада по немски език 

 117.Ивет Пламенова Василева, учител по испански език, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч - за 

подготовка на ученици за национален кръг на олимпиада по испански език 

118.Ан-Никол Валериева Мартинчева, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 10 клас - за 

участие в национален кръг на олимпиада по испански език                                              

119.Диана Стефанова Карева, ППМГ - Ловеч, старши учител по английски език - за 

отлична подготовка и класиране на ученици националния кръг на Фестивала на авторската 

драматургия и театър на английски език. 
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120.Театрална трупа от  ППМГ, от VII клас за класиране и участие в националния кръг на 

Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език 

121.Роза Цецкова Цанова, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 10 клас – спечелила стипендия 

за триседмично обучение в Германия по Програма PAD „Deutschland Plus“   

122. Яна Петкова Нинкова, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 11 клас – получила почетна 

грамота за най-креативен превод от немски на български език „Млади преводачи“ на 

Европейската комисия в Брюксел  

123.Кристина Димитрова Петкова, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 10 клас – класирана 

на националния финал на “Lesefüchse”  

124.Делина Миленова Христова, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 9 клас - за участие в 

национален кръг на олимпиада по френски език 

125.Симона Николаева Нинова, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 9 клас - за участие в 

национален кръг на олимпиада по френски език  

126. Мишел Атанасова Емануилова, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 10 клас за участие 

в национален кръг на олимпиада по френски език  

127.Ая Адел Аласбахи, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 12 клас за участие в национален 

кръг на олимпиада по френски език  

128.Ирина Иванова Николова, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч от 11 клас за участие в 

национален кръг на многоезично състезание 

129.“Театър на английски език“ от ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч за класиране и участие 

в националния кръг на фестивала на авторска драматургия и театър на английски език“ 

130.„Театър на френски език“, ПЕГ „Екзарх ЙосифI“- Ловеч за участие в Международен  

франкофонски ученически театрален фестивал и спечелана е „Специалната награда на 

Френски Институт“. 

131.Жанет Събин Ченковска СУ „Васил Левски“ – Троян - ученичка от XI клас, 

класирана на III-то място на Националното многоезично състезание.  

132.Нина Светославова Дулева, СУ „Васил Левски“ – Троян- ученичка от XI клас, 

класирана на II-ро място на Националното многоезично състезание. 
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133.Мария Тодорова Пастухова, СУ „Васил Левски“ – Троян - ученичка от XI клас, заела 

I- во място на Национален конкурс за театър на испански език в категория „Плакат“. 

134.Габриела Пейчева, НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“, Луковит, ст. учител по английски 

език – за инициативност, отговорност и висок професионализъм. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Учители/ученици 

 

135.Благомирка Тодорова Фискучева-Павлова, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, Ловеч, ст. 

учител по математика – за подготовка на ученици за националното състезание по 

математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с 

чуждоезиков профил; 

136.Константин Минковски от 12 клас, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч - класиран на 

второ място в националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии 

и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил; 

137.Ивелина Севдалинова Докторова, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, Ловеч - за подготовка на 

ученици за участие в национален кръг на олимпиада и състезание по математическа 

лингвистика. 

138.Николай Николов Пановски от 11 клас, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч - за участие в 

национален кръг на олимпиада по математическа лингвистика. 

139.Михаела Преславова Щрегарска от 11 клас, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч за 

отлично представяне на националното състезание по математическа лингвистика 

140.Ива Начева Тодорова, ППМГ, учител по математика – за отлична подготовка и 

класиране на ученици на национална олимпиада по математическа лингвистика. 

141.Десислава Кузманова Трендафилова, НПГГСД „Сава Младенов“, Тетевен – ст. 

учител по информационни технологии и английски език - за висок професионализъм и 

постоянство в работата с ученици 
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142.Ученици, участвали и отлично представили се на международното състезание на 

MITE - Методика и информационни технологии в образованието, проведено в Москва, 

Русия от ППМГ – Ловеч /групова грамота/ 

Деян Георгиев Димитров, XI клас  

Николай Стилиянов Нинов, XI клас  

Теодор Валентинов Христов, от XI клас  

Борислав Стефанов Борисов, XII . 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ“ 

Учители/ученици 

 

143.Нина Петрова Найденова, СУ „Тодор Кирков“, Ловеч, старши учител-  за 

подготовка на ученици за Националното състезание „Виртуално предприятие“.  

144.Невена Петкова Иванова, СУ „Тодор Кирков“, Ловеч, 12 клас, II- ро място в 

Националното състезание „Виртуално предприятие“  

145.Калоян Василев Кирилов, СУ „Св. Кл. Охридски“, Троян, ученик V клас –  участие 

в Национално състезание „Природата – наш дом“ на 24 април 2019 г., НДД, гр. София – 

отборно V място, медал, грамота и лична награда за най-добре представил се участник в 

състезанието. 

146.Стилян Георгиев Стойков, СУ „Св. Кл. Охридски“, Троян, IХ клас – участие в 

Национално състезание „Природата – наш дом“ на 24 април 2019 г. г НДД, гр. София – 

индивидуална награда за активно участие, медал и грамота.  

147.Петър Димитров Игнатов, ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян, ученик в 5 клас, 3-то 

отборно  място на Националното състезание “Природата-наш дом“  

148.Емили Анатолиева Луканова, ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян, ученичка в 5 клас, 3-

то отборно  място на Националното състезание “Природата-наш дом“  


