НАГРАДИ “РОТАРИ – ЕВКСИНОГРАД“, 2013 ГОДИНА
НАГРАДА
Диплом и парична
награда

ОБЩЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Алиса Веселинова Бойчева, 10 клас, ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - ВАРНА
- I място на Национална олимпиада по английски език в гр.Монтана, 2013 г;
- Вицепрезидент на Интеракт клуб Варна, асистент дистрикт гуверньор за зона 3 на дистрикт 2482.
Мария Андонова Дончева – 12 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
- I място и лауреат на националната олимпиада по руски език в гр.Дупница, 2013г.,
Мария Петрова Димчева, 10 клас , Професионална гимназия по туризъм проф. „Асен Златаров”
- I място в Международен екологичен форум „Сребърна 2013”;
- I място с проект „Екопомагало екопрактики” Министерство на образованието младежта и науката, Национален дворец на
децата и участие в Национално състезание по природни науки и екология.

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

Виктор Пламенов Радивчев, 11 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
-

Сребърен медал като член на националния отбор за Балканиадата по математика – 28.06.-03.07.2013г.,
гр.Агрос, Кипър
Бронзов медал като член на националния отбор на Международна олимпиада по математика юли 2012г.,
Аржентина;
Бронзов медал като член на националния отбор на Всерусийска олимпиада по математика - май 2012г., гр.
Смоленск;
Бронзов медал като член на националния отбор на международното състезание на националните отбори по
математика „Romanian Masters of Mathematics“ – 27.02.- 3.03.2013г., Букурещ
Член на националния отбор за международната олимпиада по математика 18-28 юли 2013г., Колумбия
I място - Трети български фестивал на младите математици – X-XIIклас – 16-23 септември 2012г., гр.
Созопол
I награда на VI Есенен математически турнир – 10 ноември 2012г., гр. София;
I място на XXXII Зимни математически състезания – 25-27 януари 2013г., гр. Пловдив.

Момчил Павлинов Пейчев, 11 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
-

Бронзов медал от международната олимпиада по информатика – 6-13 юли 2013г., Брисбейн, Австралия;
Бронзов медал на XX Балканска олимпиада по информатика, Белград, август, 2012;
Диплом Втора степен от Заключителния етап на Откритата олимпиада по програмиране за ученици, Москва,
март, 2013;
I място с отбор на МГ на конкурса на NASA за изграждане на космически колонии NASA Ames Space
Settlement Design Contest, април, 2013г.;
Златен медал от IV Международен турнир по информатика, Шумен, България, ноември, 2012;
I място на Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов“, група А, Шумен, ноември, 2012;
I място и Златен медал на Математически турнир ,,Иван Салабашев”, декември, 2012.

НАГРАДИ “РОТАРИ – ЕВКСИНОГРАД“, 2013 ГОДИНА
Диплом и парична
награда

Станислав Георгиев Чобанов, 11 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
-

Бронзов медал като член на националния отбор за Балканиадата по математика – 28.06.-03.07.2013г., гр.Агрос, Кипър
I място на Пролетните математически състезания 29-31.03.2013г., Ямбол
I място на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ – областен и национален кръг– 1 юни
2013г., гр. София.

Милена Великова Великова, 12 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
-

Бронзов медал с националния отбор на Европейска олимпиада по математика за девойки – Люксембург EGMO 2013
Почетна грамота - Х Международна олимпиада по лингвистика – Любляна 2012;
ІІI място на Национална олимпиада по математическа лингвистика – 20 април 2013г., София 2013г.

Иван Иванов Люцканов, 11 клас, ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ВАРНА
-

Бронзов медал на олимпиадата по лингвистика в Манчестер, Великобритания, 2013 г.;
Участие с националния отбор на олимпиадата по лингвистика в Санкт Петерсбург, Русия;
II място на национална олимпиада по лингвистика.

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

Христо Светославов Стайков - 9 клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”
-

Диплом и парична
награда

регионален финалист в международния конкурс “Google science fair 2013” - май 2013г. с разработката "Динамична
мрежа за оценка на пътя", който е съставен от: приложения за уеб визуализация и устройство за събиране на данни;
I място в направление „Математика и изкуство“ - Национален кръг на международния конкурс „Математика и
проектиране” и право за участие на финала в Москва - февруари 2013г., София;
II място на VII Международен конкурс „Математика и проектиране“ - май 2013г., Москва;
участие с проекта „Роботът ЛЕДко” в “Нощ на учените“ - панаир на знанието и иновациите - октомври 2012г.,
София;
I място в категория в "Редизайн на уеб сайт" в състезание по "Уеб дизайн" на ВСУ "Черноризец Храбър" - април 2013,
Варна.

Стефан Димитров Колев, 12 клас, ПГ по Електротехника, гр.Варна
- На Първата ученическата конференция „Енергия на бъдещето“ представя действащ макет на Водородна
печка, която отоплява двуетажна къща, Журито е впечатлено от изобретението и го номинира,
- на Четвъртата ученическата конференция „Енергия на бъдещето“ представя умален модел на браунов генератор.- Чрез
Чрез електролиза той разлага водата, а полученият оксиводород–така нареченият браунов газ,е полученото гориво. Брауновият
газ може да се използва като гориво за автомобили, за отопление, и за рязане и запояване на материали.

Тихомир Иванов Иванов, 12 клас, Професионална техническа гимназия, гр.Варна
- I място индивидуално и II място колективно на Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как” в
гр.Пловдив, 2013 г.;
- I място „Най-добър млад предприемач”, регионално състезание 2012/2013 г.

НАГРАДИ “РОТАРИ – ЕВКСИНОГРАД“, 2013 ГОДИНА
Даниел Живков Йовков, Николай Веселинов Вангелов, 12 клас, Варненска търговска гимназия
„Г.Раковски”
- II награда на конкурса на Банк Аустрия „Next generation vol.7” за предприемаческа идея „Електромагнитен стоп”;
- III място „Най-добър млад предприемач”, ТУ Варна;

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

Петър Любчев Любчев, 10 клас, специалност гайда, НГХНИ „К.Преславски”

Диплом и парична
награда

Георги Янков Янков 9 клас по поп и джаз пеене, в НУИ „Добри Христов” – Варна

- I награда – Златна лира от XII Национален детски фолклорен конкурс„Орфеево изворче”, Стара Загора;
- І награда от XVIII Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов” - Варна;
- I награда Национален конкурс за гайдари‘Вълшебни ритми”, Нови пазар, 2012;
- І награда от VI Национален фолклорен конкурс, Русе 2013;
- І място и едногодишна стипендия за дарование на Министерство на културата на ХІІІ Национален фолклорен конкурс
„Орфеево изворче”,Стара Загора,март 2013г.;
- І награда на XІ Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми”–Нови
пазар, 2013г.;
- Диплом на МОМН на XIX Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов” – Варна.
-Специална награда на Арт център„Кърнолски”,VI Международен фестивал на изкуствата„Орфей в Италия”,Венеция,2012г;
- Гран при, Международен детско-юношески фестивал „Свят, изкуство, море”, Златни пясъци 2013 г. ;
- І награда ХІV Международен театрален фестивал „Приказка за теб, 2013 г;
- І награда VІІ Национален конкурс „Морско конче”, Варна 2013 г.;
- І награда VІІІ Международен детски фестивал „Звездна дъга”, Варна, 2013 г.;
- І награда на Национален детски фестивал за популярна песен „Звезден път”, Разград, 2013 г.;

Миглена Калинова Димитрова, 9 клас в класа по народно пеене, в НУИ „Добри Христов” – Варна
-

І награда на V Национален конкурс „С песните на Соня Кънчева”, Варна, октомври 2012г.;
І награда и професионален запис в студиото на БНР на ХІІІ радиоконкурс„Млади фолклорни таланти”,януари2013г
І награда на VІ Национален фолклорен конкурс– гр. Русе, март 2013 г.;
ІІ награда и едногодишна стипендия за дарование на Министерство на културата на ХІІІ Национален фолклорен конкурс
„Орфеево изворче”,Стара Загора,март 2013г.;
Награда на Радио Варна на ХІХ Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов”,Варна,април 2013г.
І награда на І Национален конкурс „С песните на Величка Станева”–гр.Варна, юни 2013г.

Йоана Живкова Райчева, 8 клас по пиано в НУИ „Добри Христов” – Варна
- І награда на ІІІ Международен конкурс „Музикален фойерверк” , Баден - Баден, Германия, юни 2013 г.
- І награда,пиано, втора възрастова група, на ХVІІ Международен младежки музикален фестивал – конкурс „ Надежди,
таланти, майстори”, Добрич – Албена, септември 2012 г.
- І награда ,пиано,втора възрастова група, на ІІІ Национален конкурс за пианисти „Мила Михайлова”,гр. Варна,ноември 2012 г
- ІІ награда , пиано, на ХІІІ Национален конкурс за млади изпълнители на чешка и словашка музика, гр. Варна, март 2013 г.

