
Учениците на ППМГ „ГЕО МИЛЕВ“ гр. Стара 

Загора за пореден път заеха призовите места на 

конкурса на фонд “Образование и наука“ при НТС-Стара 

Загора за изявени ученици, успешно класирали се на 

международни, национални и регионални олимпиади, 

състезания и др. по математика, информатика, химия, 

физика, бизнес проекти, архитектура, електроника, 

строителство, дизайн и др. 

Двете първи награди за постижения на международно 

ниво се присъжда на: 

 Станимир Стефанов Петров – ХІ клас от ППМГ 
„Гео Милев” за Бронзов медал – индивидуално 

класиране на финалния кръг на Третия международен 

математически турнир „Математика без граници”, 

гр.Несебър, 3.07.2016г. и Сребърен медал – отборно класиране на финалния кръг на Третия 

международен математически турнир „Математика без граници”, гр.Несебър, 2.07.2016г.; 

 Ивайло Петров Петров – ХІ клас от ППМГ „Гео Милев”  за Бронзов медал – индивидуално 

класиране на финалния кръг на Третия международен математически турнир „Математика без 

граници”, гр.Несебър, 3.07.2016г. и Сребърен медал – отборно класиране на финалния кръг на 

Третия международен математически турнир „Математика без граници”, гр.Несебър, 2.07.2016г.; 

Три от четири втори награди за постижения на национално ниво се присъждат на: 

 Траян Танчев Господинов – ХІ клас от ППМГ „Гео Милев” за Сребърен медал – отборно класиране 
на финалния кръг на Третия международен математически турнир „Математика без граници”, 

гр.Несебър, 2.07.2016г.; 

 Ивайло Пламенов Панайотов – ХІ клас от ППМГ „Гео Милев” за Трето място – индивидуално 

класиране на есенния турнир на Третия международен математически турнир „Математика без 

граници”, България, м.10.2015г.; 

 Йоан Ралицов Маринов – ХІ клас от ППМГ „Гео Милев”за Първо място в Национален есенен 
турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, в направление „Интернет приложения”, 

гр.София, 5-6.12.2015г. и Второ място на Националния кръг на НОИТ, гр.Хисаря, 13-15 май 2016г. 

Две от три трети награди за постижения на регионално ниво се присъждат на: 

 Александра Ангелова Гюзлева – ІХ клас от ППМГ „Гео Милев”за Участие /5,50/ в Национална 

олимпиада по информационни технологии, в направление „Уеб сайт”, гр. Хисаря, 13-15 май 

2016г. 

 Валентин Бориславов Димитров – ІХ клас от ППМГ „Гео Милев”за Участие /5,50/ в Национална 
олимпиада по информационни технологии, в направление „Уеб сайт”, гр. Хисаря, 13-15 май 

2016г. 

Поощрения на: 

 Симона Петрова Димитрова – ХІІ клас от ППМГ „Гео Милев”; 
Тържеството за връчване на наградите се проведе на 1 ноември в зала 3 на НТС-Стара Загора. 

Честито на наградените ученици, на техните ръководители и на ППМГ „ГЕО МИЛЕВ“ и 

пожелания за нови успехи! 


