
                          

ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ 

УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА 

 
1. Първо място в Национално състезание по английски език на Асоциация на 

училищата „Кеймбридж“ – МАРИО БИСЕРОВ ГЕМОВ от VIII г клас под 

ръководството на г-жа Зорка Милчева; 

 

2. Първо място в Национално състезание по управление на проекти 

организирано от Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр. Свищов – ВАНЯ 

ЛЮБОМИРОВАЯНЕВА от XII а клас под ръководството на г-жа Спаска 

Въчарска; 

 

3. Първо място на общинските състезания „Ученически игри“ за отборите по 

волейбол:  

 девойки   (VIII – X клас); 

 девойки (XI – XII клас); 

 момчета (XI – XII клас);  

под ръководството на учителите по ФВС: Биляна Дончева, Пепа Николова и 

Любима Ласкова. 

 

4. Второ място на V регионално състезание по Информационни технологии на 

тема "School IT Academy" – МЕТОДИ ИЛИЯНОВ ИВАНОВ  - XI е клас 

под ръководството на г-жа Екатерина Бонева; 

 

5. Второ място за стихотворение в Конкурс за превенция на наркоманията на 

тема „Човекът – свободен и независим“, организиран от Общински съвет 

по наркотични вещества – Благоевград – ЗДРАВКО ОГНЯНОВ ЯНЕВСКИ  

от VIII а клас. В конкурса са участвали 143 ученици от ПГИ под ръководството 

на г-жа Адриана Гълъбова;  

 

6. Награда за най-добра презентация на международната олимпиада по 

техническо творчество в град Зреняни, Република Сърбия - ПЛАМЕН 

ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСОВ от IX б клас; 

 

7. Трето място в областния кръг на олимпиадата по информационни 

технологии в направление „Интернет приложения“– АЛЕКСАНДЪР 

ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ от XI е клас; 

 

8. Класиране за национален кръг на олимпиадата по информационни 

технологии в категория Интернет приложения – АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ 

ДИМИТРОВ- XI е клас под ръководството на г-жа Екатерина Бонева; 

 

9. Участие в национално състезание „Най-добра бизнес идея“ – КАТРИН 

ГЕОРГИЕВА БЪРДАРОВА - XI а клас под ръководството на г-жа Илиана 

Кадурина; 

 



                          

10. Участие в национално състезание по счетоводство в гр. Хасково – 

СТЕФАНИЯ РУМЕНОВА КОЛЕВА - XI г клас под ръководството на г-жа 

Йордана Стамберова; 

 

 

11. Участие в национално състезание по счетоводство, организирано от 

Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр. Свищов – ПЕТЯ ВАСИЛЕВА 

СТАНКОВА и ЛИЛИ ВЛАДИМИРОВА ВЕЛКОВА от XII г клас под 

ръководството на г-жа Наташа Манова; 

 

12.  Участие в Национален конкурс по счетоводство за средношколци, 

организиран от списание „Счетоводство плюс“ – ФРОНКА  ВЕСКОВА 

КОТЕВА от XII в клас и ЛИЛИ ВЛАДИМИРОВА ВЕЛКОВА от XII г клас под 

ръководството на г-жа Лиляна Ценкина; 

 

13.  Специална награда за най-голям пазарен дял в националната онлайн 

бизнес игра „Кодима“ - ОНАСИС СТОЙЧЕВ, СНЕЖАНА ЗЛАТАНОВА, 

ВАНЯ ЯНЕВА, ЖИВКА ЦИГОВА и ВЕСЕЛИН ДОСТУМСКИ  от  XII а клас 

под ръководството на г-жа Спаска Въчарска и г-жа Гергана Узунова; 

 

14.  Грамота за отлично представяне в Национален конкурс за млади поети – 

НЕЛИ АНТОНОВА ВОДЕНИЧАРОВА от  XII в клас; 

 

15.  Участие на 125 ученици в национален ученически празник „За хляба наш“, 

организиран от МОМН и получени 4 награди от: НАТАЛИ КОСТАДИНОВА 

от IX б клас, ЛЪЧЕЗАР ПАРАПУНОВ от IX в клас, ХАБИБЕ СУНАЙ от IX г 

клас и ДОБРИН СТОИЛОВ  от X г клас под ръководството на г-жа Адриана 

Гълъбова. Номинация за ПГИ за най-активно участие в мероприятието. 

 

16.  Участие в международен панаир на УТФ в град Пловдив: 

- УТФ „Анфас“ ООД с ръководител  г-жа Илиана Кадурина; 

- УТФ „Луксус“ ООД с ръководител г- жа Илиана Кадурина; 

- УТФИ „Илевън Ди“ АД с ръководител г- нГеорги Манов; 

- УТФИ „Пи Ес Пи Банк“ АД с ръководител г- жа Карамфилка Стойкова. 

 Технически сътрудник на фирмите участници – г-жа Невена Антипешева 

 

17.  Второ място на общинските състезания „Ученически игри“ за отбора по 

баскетбол момчета (XI – XII клас); 

 

18.  Второ място на общинските състезания „Ученически игри“ за отбора по 

футбол момчета (XI – XII клас); 

 

19.  Трето място на общинските състезания „Ученически игри“ за отбора по 

баскетбол девойки  (VIII – X клас); 

 

20.  Трето място на общинските състезания „Ученически игри“ за отбора по 

тенис на маса девойки  (VIII – X клас); 



                          

 

21.  Трето място в държавното първенство по канадска борба за 2013 г. – 

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ от  XI г клас; 

 

22.  Класирани за областен кръг на олимпиади  – 33 ученици:  

- български език и литература (5);  

- английски език (4);   

- математика (1);   

химия и опазване на околната среда(1);   

- информационни технологии (4);   

- философия (10); 

- география и икономика (8). 


