
 

         

 

“Нищо в света не може да замести упоритостта! Дори талантът. Няма нищо по-

често срещано от неуспели талантливи хора. Гениалността също – 

непризнатият гений е почти пословица. Образованието също - светът е пълен с 

пропаднали образовани хора. Упоритостта и решимостта са всемогъщи!” 

Рей Крок 

 

Номинирани ученици от ГПЧЕ, гр. Плевен, 

които са вече членове на КЛУБ 2012 на 

„Успелите деца на България” 

 

http://dberbatov.org/projects/nagradi/ 

 

http://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/324623720898436
http://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/324623720898436
http://dberbatov.org/projects/nagradi/


 

Номер на 

номинацията: 
1160 

Име: Анатоли Анатолеив Тодоров 

Възраст: 10 години 

Град/село: гр. Плевен 

Област на 

изява: 
Изкуства 

Конкретна 

сфера: 
Изобразително изкуство 

Ръководител: Мариана Кулева 

  

Клас: ІV 

Училище: ГПЧЕ 

Номиниран/а 

за: 

*Първо място - група 6-9 години, общински кръг - Плевен, 2012 г. 

*Първо място - група 6-9 години, ІІІ категория, областен кръг - Плевен, 

17.05.2012 г. 

*Първо място – група 6-9 години, ІІІ категория, национален кръг - 

София, 07.11.2012 г. 

Х Национален конкурс с международно участие за ученическа рисунка 

„С очите си видях бедата” 

 

Конкурсът се провежда за първи път през 2002 г. по инициатива на ДА 

“Гражданска защита” и е национален. Тогава той носи името „С очите 

си видях бедата”, а пет години след това прераства в международен 

конкурс "Мисия спасител" под егидата на Секретариата на частичното 

споразумение за големите рискове към Съвета на Европа. 

От десетото издание се връща първоначалното име „С очите си видях 

бедата” като по-точно и по-емоционално. 

 

През 2012 г. в конкурса участват и деца от Индонезия, Латвия и Хонг 

Конг. Компетентно жури с представител от Националната 

художествена академия е оценило и класирало за призовите места 27 

рисунки на участници от страната и 9 рисунки на участници от 

чужбина. 

За номинациите 

разбрах от: 
МОМН 

  

    
 



 

 
Номер на 

номинацията: 
1251 

Име: Стилиян Иванов Нановски 

Възраст: 10 години 

Град/село: гр. Плевен 

Област на изява: Спорт 

Конкретна 

сфера: 
Шах 

Ръководител: Мариана Кулева 

  

Клас: ІV 

Училище: ГПЧЕ 

Номиниран/а за: Второ място и сребърен медал - момчета до 10 г. – Държавно 

индивидуално първенство по ускорен шахмат - Пловдив, 06-

14.04.2012 г. 

Второ място - момчета до 10 г. - Зонално индивидуално първенство по 

класически шахмат – Плевен, 28.04.2012 г. 

Второ място - момчета до 10 г. - Зонално първенство по блиц шахмат 

– Плевен, 09.06.2012 г. 

Първо място- момчета до 10 г. - Общински конкурс за решаване на 

шахматни задачи „Царят на комбинациите” – Плевен, 30.07.2012 г. 

Първо място - момчета до 12 г., отборно (с отбора на СКШ ”Плевен 

ХХІ”: Владимир Върбанов, Стилиян Нановски, Паоло Христов, 

Валентин Митев, Захари Иванов) -Зонално отборно първенство по 

шахмат – гр. Червен бряг, 30.06.2012 г. 

Трето място и бронзов медал - момчета до 12 г., отборно (с отбора на 

СКШ ”Плевен ХХІ”: Стилиян Нановски, Владимир Върбанов, 

Момчил Банев, Цветомир Борисов, Валентин Митев) - Държавно 

отборно първенство по шахмат - В.Търново, 01-05.08.2012 г. 

Първо място - деца – І Открит международен фестивал по шахмат - 

Кнежа, 27-30 август 2012 г. 

Трето място - момчета до 12 г. – І Областен турнир от верига турнири 

„Млад гросмайстор” - Плевен. 20-21.10.2012 г.  

Турнирите са част от проекта „Надеждите на света“, в който са 

включени градовете Благоевград, Плевен, Пловдив, Шумен и Варна. В 

Плевен се провеждат пет турнира от веригата, в които участват 

шахматисти от Плевен, В. Търново, Червен бряг и Враца. 

За номинациите 

разбрах от: 
МОМН 

  

         

 

 



 

 

Номер на 

номинацията: 
1332 

Име: Лора Пламенова Христова 

Възраст: 10 години 

Град/село: гр. Плевен 

Област на изява: Спорт 

Конкретна сфера: Картинг 

Ръководител: Мариана Кулева 

  

Клас: ІV 

Училище: ГПЧЕ 

Номиниран/а за: Първо място и титла „Републикански шампион" - клас „Mini” – 

Републикански шампионат по картинг, сезон 2011/2012  

Първото място в генералното класиране е за натрупани 229 точки 

от 6-те кръга на шампионата. 

За номинациите 

разбрах от: 
МОМН 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Номер на 

номинацията: 
1545 

Име: Стилиян Иванов Нановски 

Възраст: 10 години 

Град/село: гр. Плевен 

Област на изява: Наука 

Конкретна 

сфера: 
Математика 

Ръководител: Мариана Кулева 

  

Клас: ІV 

Училище: ГПЧЕ 

Номиниран/а за: Второ място - група ІІІ клас - Областно математическо състезание 

„Васил Левски” - Плевен, 18.02.2012 г. 

 

*Второ място - ІІІ клас, областен кръг - Плевен, 17.03.2012 г.  

*Отлично представяне - група ІІІ-ІV клас, национален кръг - София, 

2.06.2012 г. 

Математическо състезание ”Европейско кенгуру” 

 

Трето място – ІV клас - Областно математическо състезание "Стоян 

Заимов" - Плевен, 27.10.2012 г. 

 

Първо място – ІV клас, регионално класиране - Плевен 

ХХ Национално Коледно математическо състезание - 08.12.2012 г.  

 

Стилиян тренира шах и има успехи и в спорта.  

Автор е на рубрика „Забавна математика” на училищния вестник 

„Звънче”, издаван от деца за деца, който тази година спечели 

поощрителна награда в Национален конкурс за журналистика „Стоян 

Михайловски” 2012 г. 

За номинациите 

разбрах от: 
МОМН 

  

      

 


