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Седмокласникът от старозагор-

ската Природоматематическа 

гимназия „Гео Милев” Теодор 

Танков стана шампион на 

Откритото първенство на Азия 

по математика, което се 

проведе от 3 до 5 август в 

столицата на Малайзия – Куала 

Лумпур. Освен със златния 

медал и купата за шампион на 

Азия, Теодор се завърна в 

родния град със „Звездата на 

Азия” – награда, която 

получава най-добрия 

състезател на съответната 

страна-участник. От 30 задачи в състезанието, той е успял да реши 29. 

Медали от Азия оупън 2017 – (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO), донесоха и 

другите трима участвали старозагорци. Христо Анастасов от 4 клас на СОУ „Максим Горки” 

е със сребърен медал, а Любен Карбанов и Михаил Михов от ПМГ „Гео Милев” са бронзови 

медалисти. 

Също това лято - през юли 2017 г. в Сингапур, на състезанието Математическо 

предизвикателство – SIMOC (Singapore International Math Olympiad Challenge), Мирослав 

Минчев от 6 клас на ПМГ „Гео Милев” стана вицешампион в комплексното класиране, 

спечели златен медал от индивидуалното и бронз от отборното класиране. Тогава Теодор 

Танков завоюва сребърен медал. 

Живко Тодоров обяви, че се гордее с талантливите деца на Стара Загора и е осигурил парични 

награди за тях . Шампионът на Азия Теодор Танков ще получи 3 000 лв., а останалите бяха 

наградени с по 2 000 лв. парична премия от кмета.  

„Накарахте ме да се чувствам горд. Математическата гимназия в Стара Загора има традиции 

да създава шампиони. Щом има такива деца, има надежда за България! Горд съм като кмет, 

че те са израснали тук и се надявам да изградят бъдещето си тук, а ние да им дадем този шанс“, 

каза още кметът Живко Тодоров. 

Своя възторг от постиженията на децата сподели и Любомир Любенов : „Преди три години 

кметът инвестира в тези млади хора. Днес берем плодовете на неговата подкрепа. Да станеш 

шампион на Азия и да биеш 400 китаеца, събрани в Куала Лумпур, всеки един от които е 

потенциален световен шампион...  Уникално състезание, уникална конкуренция, Азия е 

меката на математиката.“ 

В продължение на три години част от подготовката на учениците от ПМГ „Гео Милев“ е била 

и Николина Куличева, директор на гимназията. Тя благодари на кмета с думите: „Децата ни 

заслужават! Това е бъдещето на Стара Загора. Благодаря и на Любомир Любенов, който ги 

спечели за математиката.“ 

На свой ред децата също отправиха благодарности за подкрепата от кмета, администрацията, 

преподавателите и родителите. 

https://dariknews.bg/avtori/1451


Шампионът на Азия Теодор Танков сподели, че отделя по 4 ч. на ден за подготовка, а иначе е 

като всички други деца на своята възраст. Той увери, че за математиката го е открил Любенов 

преди 3 години. 
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Негово Високопреосвещенство 

Старозагорски митрополит Киприан се 

срещна с с младите математици от 

града, които спечелиха медали на 

важни състезания в Куала Лумпур, 

Малайзия и Сингапур това лято. 

Теодор Танков, Мирослав Минчев, 

Христо Анастасов, Любен Карбанов и 

Михаил Михов, заедно с родителите 

си, ръководителя на групата Любомир 

Любенов и директора на ППМГ „Гео 

Милев“ Николина Куличева посетиха 

Старозагорската митрополия. Децата 

разказаха пред старозагорския владика как се подготвят, как са преминали самите надпревари 

и какви лишения им костват високите постижения. В знак на признателност те получиха 

подаръци и поздравителен адрес. Ето какво гласи той: 

„Да придобиеш мъдрост е много по-добре, нежели злато, и да придобиеш разум е по за 

предпочитане от отбор сребро.“ :Притчи 16:16/Обичано в Господа наше духовно чедо, 

Богооткровеното Свещено Писание е извор на мъдрост, знание и поука. В Него ние можем да 

открием отговор на всеки вълнуващ ни въпрос, разрешение на всеки житейски проблем, както 

и да почерпим мъдрост, която да бъде пътеводна и определяща в нашия живот. 

Затова ние, поднасяйки Ви нашето архипастирско поздравление по повод достойното 

представяне на олимпиадата по математика и постигнатия изключителен резултат, се 

обръщаме към Вас с думите от Словото Божие, излезли изпод перото на Премъдрия Соломон, 

за да Ви уверим, че Вие, избирайки учението, избирате нещо непреходно и ценно само по себе 

си. Многоликостта на живота изправя всеки човек пред множество варианти и му дава 

възможност да прояви свободата на своята воля, като направи своя избор. Обдарени с тази 

възможност мнозина се впускат във водовъртежа на живота без нужната подготовка, без 

необходими знания, без натрупания опит. Други пък, проявявайки старание и усърдие, желаят 

първом добре да се подготвят и едва, когато натрупат знания, опит и умения да търсят своята 

професионална реализация. 

Считайки, че Вие сте сред втората категория хора, за които говорим, ние смятаме, че Вашите 

старания и усърдие в изучаването на добрите и полезни науки е един правилен подход и една 

добра инвестиция в изграждането Ви като личности, което пък е залог и за доброто Ви бъдеще. 

Ето защо, призовавайки над Вас Божието благословение, молителстваме пред Престола на 

Господа да Ви обдари със сили, да преумножи старанието Ви и да подкрепи усърдието Ви та 

да напредвате успешно във Вашата работа на богоблагословеното поприце на науката и 

образованието. Вашите успехи изпълват нашето сърце с гордост и удовлетворение. На многая 

и благая лета!“ 

В края на срещата митрополит Киприан пожела на шампионите да множат успехите, за да има 

повод да ги покани отново, а те го изненадаха със сувенир от Малайзия.  
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Областният управител Гергана 

Микова  се срещна с Теодор Танков, 

Мирослав Минчев, Христо 

Анастасов, Любен Карбанов, Михаил 

Михов - математиците, спечелили 

медали на състезания в Куала 

Лумпур, Малайзия и Сингапур. С 

младите медалисти бе и 

старозагорският математик Любомир 

Любенов, с чиято помощ децата 

пожънаха изключителните успехи. 

„Благодаря Ви, че Ви има“, обърна се 

към медалистите областният 

управител. "Вие сте деца на света. Зная, че ще учите навън, но се надявам искрено да се 

реализирате у нас. Всички ние сме Ви длъжници,  но вярвам, а и лично аз ще положа старание, 

че можем да създадем един по-добър свят за вас,  за времето, в което надявам се , вие ще 

бъдете на моето място“. 

Младите шампиони получиха почетни грамоти и футболни топки, с посланието да гледат към 

голямата наука, да не забравят игрите на открито и безгрижното детство. На техния учител бе 

връчен почетен знак от областния управител с пожелание да сбъдва все така успешно своите 

предизвикателства. 
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