НАГРАДИ “РОТАРИ – ЕВКСИНОГРАД“, 2009 ГОДИНА
НАГРАДА

ОБЩЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Награда “РОТАРИ –
ЕВКСИНОГРАД“ –
парична награда и
диплом

Петилина Тихомирова Петрова – ученичка от 11 клас, Гимназия с преподаване на

Диплом и парична
награда

чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна
• Специална награда за литературно израстване на ХII Национален Литературен Конкурс „Любовта в нас” – Варна,
2009г.;
• Специална награда за отлично представяне на Национален литературен конкурс „Ако имах вълшебна пръчица
щях...”;
• I награда, раздел проза, за есето „До България и напред” на Национален конкурс „Мадарският конник – символ на
историческото минало и европейско бъдеще на България” 2009г.;
• II място за есето „За водата...” на Национално състезание за литературно творчество „Водата- извор на живот” –
Бургас, 2008.

Цветомир Йосифов Маринов – ученик от 10 клас, VIII СОУ „А.С.Пушкин”
- І място на Национален кръг на олимпиадата по руски език.

Десислава Петрова, 11 клас, Първа езикова гимназия - Варна
- I място на Национална олимпиада по немски език

Николай Стефанов Николов – исторически науки, НГХНИ „К.Преславски”
- грамота в конкурс „Народната памет разказва” 2008;
- видеографиране и режисиране на филма „Войвода завинаги” за кап.Петко Войвода;

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ
Награда “РОТАРИ –
ЕВКСИНОГРАД“ –
парична награда и
диплом

Диана Руменова Софрониева – 12 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
-

Златен медал от Международната олимпиада по математическа и приложна лингвистика, Полша, август 2009г

Вергил Йотов Момчилов – дипломиран ученик от випуск 2009,

Гимназия с

преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна
• През 2009г. става откривател и съоткривател на два астероида (K09H11W; K09H11X) от основния астероиден
пояс, разположен между орбитите на Марс и Юпитер.
• През 2009г. получава награда „Николай Петров” на НАОП „Николай Коперник” Варна за продължителна и
всеотдайна работа в областта на любителската астрономия и за активно участие в наблюдения, лагер школи и проекти
• През 2009г. заема второ място в международен конкурс на NASA Ames Research Center, USA за дизайн на
космическа колония”Reach for the Stars”, 2009- проект „Варна”- специална награда в категорията „Науки за живота”;
• През 2008г. заема второ място в международен конкурс на NASA Ames Research Center, USA за дизайн на
космическа колония”Reach for the Stars”, 2008- проект „Тангра”;
• През 2009г. му е дадена грамота от ГПЧЕ „Йоан Екзарх”, гр. Варна за принос към авторитета на гимназията

Диплом и парична
награда

Иван Ивайлов Лазаров – 10 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
Първо място, Международен конкурс „Математика и проектиране”, в рамките на международен проект MITE,
Москва, май 2009

НАГРАДИ “РОТАРИ – ЕВКСИНОГРАД“, 2009 ГОДИНА
Йордан Димитров Йорданов – 8 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
-

Сребърен медал индивидуално, бронзов-отборно, Международно математическо състезание, Дърбан, ЮАР, юли 2009

Момчил Павлинов Пейчев – 8 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
-

Сребърен медал, индивидуално, бронзов-отборно, Международно математическо състезание, Дърбан, ЮАР,юли 2009

Виктор Пламенов Радичев – 8 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
-

Сребърен медал, индивидуално, бронзов-отборно, Международно математическо състезание, Дърбан, ЮАР, юли 2009

ИЗКУСТВО
Награда “РОТАРИ –
ЕВКСИНОГРАД“ –
парична награда и
диплом

Клавирно дуо Александър Костадинов & Светослав Тодоров, ученици в 12 клас,
Национално училище по изкуствата „ Добри Христов”





Grand Prix от V международен фестивал на славянската музика Москва /21 – 28 май 2009 г./
Първа награда на XVII „Музиката и Земята” гр. София 2009
Първа награда на V международен конкурс „Млади виртуози” – София 2009 г.
Трета награда на І национален за пианисти „Мила Михайлова” 2008г. град Варна

Индивидуални награди :
Светослав Тодоров - XII национален конкурс за изпълнители на творби от чешки и словашки композитори –
Варна, март 2009 – I награда

Александър Костадинов – VІІІ национален конкурс за млади акомпанятори – Плевен, април 2009 - І награда и
награда на името на Петър Щабеков; ІІ награда на І международен конкурс за пианисти „Юри Буков” октомври 2008г., София
Диплом и парична
награда

Мирела Красимирова Кирякова, 12 клас, Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван
Богоров”
- диплом и сребърна лира на Орфей на 9-ти Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, Стара загора,
март 2009;
С фолклорна група:
- диплом и лауреатско звание на Фестивала на любителското училищно художествено творчество, Варна 2009;
- диплом и златна лира на Орфей на 9-ти Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, Стара загора, март
2009;
- диплом и първа наградана Националния детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов”, Варна, 2008;

Мартин Бориславов Попов - ученик в ХІІ клас, специалност пиано, Национално училище по
изкуствата „ Добри Христов”

- Втора награда на V Международен клавирен конкурс “Джузепе Терачано”,организиран от международната Академия за
музика и изкуства “Поларис” / Италия/, юли 2009 г.
- Втора награда за клавирен съпровод и Първа награда в специалност пиано на VІІІ Международен конкурс за немска и
австрийска музика – Бургас 2009
- Втора награда и награда на името на Петър Щабеков, VІІІ национален конкурс за млади акомпанятори – Плевен,април 2009.

