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МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ 
 

2012 
 
МАТЕМАТИКА 

ЮЛИ 
Международна олимпиада по математика в Аржентина 
Тодор Марков – сребърен медал 

юни 
Международно състезание „Златното руно” в Пицунда - Абхазия 
Константин Гаров от 6 клас  е победител в индивидуалното класиране 
и е с най-високи резултати по теория на числата и комбинаторика. 

 

 

АПРИЛ 
Всерусийска Олимпиада по математика в гр Смоленск-Русия 
с участие на европейски и азиатски отбори Тодор Марков от 11 клас е призьор. 

 
 
 
СПОРТ 
март 
Бронзов медал на деветото световно първенство по муай тай в Банкок-Тайланд, 
спечели Стоян Копривленски, от 11 клас. 

 

 

2011 
 
МАТЕМАТИКА 

 
Всерусийска олимпиада – Великий Новгород, Русия – април’2011: 
Тодор Михайлов Марков (10 клас) – бронзов медал в 
индивидуланото класиране и 
сребърен медал от отборното класиране. 
(Най-малкият и в същото време най-добре представилият се български 
състезател!) 

 
Международна олимпиада за ученици до 13 год. “Po Leung Kuk” 
в Хонг-Конг – юли’2011: 
Константин Гаров (6 клас) – бронзов медал, 
Мария Делякова (6 клас) – бронзов медал, 
Виктор Станчев (6 клас) – бронзов медал, 
Атанас Янков (6 клас) – бронзов медал, 
Отборът на ПМГ-Бургас спечели и СРЕБЪРЕН МЕДАЛ в отборното 
класиране в групата! 
Отборът на ПМГ-Бургас спечели и два бронзови медала в отборните 
класирания в групите! 

http://pmgbs.com/2012/04/05/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-9-%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82/
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Международна олимпиада за ученици до 13,5 и до 15,5 год. 
(EMIC и IWYMIC) в Индонезия – юли’2011: 
Тодор Марков (10 клас) – сребърен медал, 
Деница Райкова (10 клас) – бронзов медал, 
Магдалена Георгиева (8 клас) – бронзов медал, 
Васил Папанчев (7 клас) – бронзов медал, 

 
Международна лятна школа по математика в 
Гузерипль-Русия юли-август’2011 
Константин Гаров от 6 клас е абсолютен първенец 
отборът на 6 клас е първи 

 
Международна олимпиада за ученици до 15 год. 
(АITMO) в Непал – ноември’2011: 
Стела Вълчева (9 клас) – сребърен медал, 
Митко Стайков (9 клас) – бронзов медал, 
Красимира Сеизова (9 клас) – бронзов медал, 
Мирела Пулева (9 клас) – бронзов медал 

 
Международно математическо състезание 
в гр. Принстън – САЩ -ноември’2011: 
Давид Койчев (12 клас) бронзов медал 
отборът на ПМГ бе спечели първо място 
комплексно класиране Bourgas' Dream Team - второ място 

 

2010 
 
МАТЕМАТИКА 

 
Международно състезание „Златно руно“ юли‘2010 – Гузерипль, Русия: 

 
Тодор Марков (9 клас) - победител и 3-то място и най-добре представил 
се състезател по Теория на числата. 

 

Стоян Ефтимов, Калоян Зайков, Стоил Янчев и Диан Попов - призьори. 
 
Международна олимпиада по математика – Астана, Казахстан – юли’2010: 
Александър Александров Макелов (12 клас) – сребърен медал 
(Единственият български ученик с медали от двете олимпиади – 
от 51-вата международната олимпиада 
по математика и 41-вата международна олимпиада по физика). 

 
Австралийска олимпиада – юли’2010 : 
Александър Александров Макелов (12 клас) – златен медал 
(единственият български дванадесетокласник със златен медал; 
всичко – трима българи със златни медали). 
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XXI фестиваль юных математиков – Сочи, Русия – октомври’2010: 
ПМГ-Бургас – старша възраст отборно 4-то място 
(в състав Мартин Енилов, Йордан Стоянов(12 клас), Вероника Радулова, Росен 
Рачев (кап.), Каролина-Вержиния Николова, Стефан Димитров(11 клас) 
и Тодор Марков (10 клас); 
ПМГ-Бургас – младша възраст отборно 8-мо място 
(в състав Атанас Лапчев (кап.), Десислава Видева, Десислава Консулова (9 клас), 
Димитрина Овчарова, Красимира Сеизова, Габриела Ралева (8 клас) 

 
Международна олимпиада за ученици до 13,5 и до 15,5 год. (EMIC и AITMO) 
в Инчуон, Южна Корея – юли-август’2010: 
Тодор Марков (9 клас) – сребърен медал, 
Деница Райкова (9 клас) – сребърен медал, 
Мария Николова (8 клас) – бронзов медал, 
Вяра Христова (7 клас) – бронзов медал, 
Отборът на ПМГ-Бургас - сребърен медал + купа в груповото класиране; 
бронзов медал в отборното класиране; 
Даниел Рохов (5 клас) – 4-то място + награда “Merit”, 
Диян Димитров (5 клас) – 4-то място + награда “Merit”, 
Мария Делякова (5 клас) – 4-то място + награда “Merit”; 
Освен това 6 от задачите, използвани в олимпиадата бяха дело на 
учителите от ПМГ, което им донесе Специалната купа 
за принос към състезанието. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
 
МАТЕМАТИКА 
Балканиада по математика – младша възраст – Сараево /Босна и 
Херцеговина/ – юни’2009 г.: 
Тодор Михайлов Марков – сребърен медал в индивидуалното класиране 
– сребърен медал в отборното класиране. 

 
Международна олимпиада за ученици до 15 год. (IWYMIC) 
в Дърбан, ЮАР – юли’2009 г.: 
Галина Ангелова Кирчева – сребърен медал 
Христо Николаев Терзиев – сребърен медал 
Калоян Иванов Зайков – бронзов медал 
Дончо Петев Пенев – “Merit” медал (IV-то място) 
Отборно: 2-ро за ПМГ-Бургас – сребърни медали 
+ „Мерит” купа (IV-то място) 
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XIX фестиваль юных математиков – Сочи, Русия – октомври’2009 г.: 
В присъствието на 13 (из 21) участника от разширения Руски национален 
отбор ( спечелили от 
Международни олимпиади общо над 20 медала) (!!!), 
отборът на ПМГ-Бургас в състав: 
Мартин Михайлов Марков, 
Александър Александров Макелов, 
Диляна Желева Минчева, 
Ани Стефанова Иванова, 
Илияна Станимирова Пенева, 
Драгомир Петков Кичев, 
Евгени Николаев Иванов, спечели 5 място в отборното класиране, 
а ученикът 
Мартин Михайлов Марков – спечели наградата „Лучший бомбардир”, 
присъждаща се на участника, индивидуално спечелил най-много точки. 

 
Международна олимпиада за ученици до 13,5 и до 15,5 год. (EMIC и AITMO) 
в Илоило–Филипини - ноември-декември’2009: 
Магдалена Георгиева (6 клас) – бронзов медал, 

 
Балканиада по математика – старша възраст в Сърбия – май’2009 г.: 
Александър Александров Макелов – бронзов медал в индивидуалното 
класиране 
– сребърен в отборното класиране 
Всерусийска олимпиада – Кисловодск, Русия – май’2009 г.: 
Александър Александров Макелов – сребърен медал + приз за най-добре 
представил се чуждестранен състезател. 

 
ФИЗИКА 
Международна олимпиада по физика в Мексико – юли’2009 г.: 
Александър Александров Макелов – бронзов медал 

 
ИНФОРМАТИКА 
Международна олимпиада по информатика 
в Пловдив, България – август’2009 г.: 
Иван Тодоров Тодоров – отлично представяне 

 

 
 

2008 
 
МАТЕМАТИКА 

 
Международна олимпиада за ученици до 13 год. “Po Leung Kuk” 
в Хонг-Конг – юли’2008 г.: 
Диян Стоянов Попов – сребърен медал Мария 
Станкова Николова – бронзов медал Тодор 
Михайлов Марков – отлично представяне 
Деница Райкова Райкова – отлично представяне 
Отборно: „Мерит” купа (IV-то място) за ПМГ-Бургас. 
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Международна олимпиада за ученици до 13,5 год. (EMIC) в Чанг Май, 
Тайланд – октомври’2008г.: 
Християна Георгиева – сребърен медал 
Теодор Андонов – бронзов медал 
Иван Ценов – бронзов медал 
Атанас Лапчев – бронзов медал 

 
Международна олимпиада за ученици до 15 год. (AITMO) в Чанг Май, 
Тайланд –октомври’2008 г.: 
Росен Рачев – сребърен медал 
Каролина-Верджиния Николова – бронзов медал 
Давид Койчев – бронзов медал 
Кристиян Бонев – бронзов медал 

 
ФИЗИКА 
Международна олимпиада по физика във Виетнам – юли’2008 г.: 
Стефан Кръстанов – сребърен медал 
Международен Турнир на младите физици в Хърватска – 20-30 май 2008 г.: 
Стефан Кръстанов- диплом за отлично представяне 

 
БИОЛОГИЯ 
Международна олимпиада по биология в Индия – юли’2008 г.: 
Димитър Здравков Епихов – отлично представяне 

 
 
 
 
 
 
 
 

2007 
 
МАТЕМАТИКА 

 
Международен математически турнир в гр. Рамничу Валчея, Румъния – 
януари'2007 г.: 
Деян Станиславов Симеонов - златен медал 

 
Балканиадата по математика – старша възраст – 
остров Родос /Гърция/ – май’2007 г.: 
Деян Станиславов Симеонов- златен медал 

 
Балканиадата по математика – младша възраст – 
Шумен /България/ –май 2007 г 
Диляна Желева Минчева – сребърен медал, 
Ани Стефанова Иванова – сребърен медал, 
Мартин Павлов Енилов – бронзов медал. 
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Международен математически турнир „Eroe mai cantato” – 
гр. Пиза, Италия – май'2007 г.: 
Първо място спечели отборът на ПМГ-Бургас в състав: 
Димо Петров Стоянов, 
Рая Димитрова Димитрова, 
Стамена Станчева Славова, 
Стойко Колев Иванов, 
Събина Добромирова Райкова, 
Деян Станиславов Симеонов, 
Георги Ставрев 

 
Международна олимпиада за ученици до 13 год. “Po Leung Kuk” 
в Хонг-Конг – юли’2007 г.: 
Стоян Ефтимов Ефтимов – сребърен медал 
Калоян Иванов Зайков – бронзов медал 
Вероника Тонева Радулова – отлично представяне 
Росина Станчева Славова – отлично представяне 
Отборно: „Мерит” купа (IV-то място) за ПМГ-Бургас. 

 
Международна олимпиада за ученици до 13,5 год. (EMIC) 
в Хонг-Конг – юли’2007 г.: 
Галина Кирчева – бронзов медал 
Тодор Марков – бронзов медал 
Станислав Асенов – бронзов медал 
Дончо Пенев – отлично представяне 

 
Международна олимпиада за ученици до 15 год. (AITMO) 
в Хонг-Конг – юли’2007 г.: 
Диляна Минчева – сребърен медал 
Ани Иванова – бронзов медал 
Евгени Иванов – бронзов медал 
Драгомир Кичев – бронзов медал 

 
Международната олимпиада по математика – старша възраст 
Виетнам – юли’2007 г.: 
Деян Станиславов Симеонов- златен медал 

 
ФИЗИКА 
Международна олимпиада по физика във Иран – юли’2007 г.: 
Стефан Кръстанов – бронзов медал 
Дойчо Карагьозов – IV-то място 

 
Международно състезание по физика в Румъния – февруари’2007 г.: 
Дойчо Карагьозов – V място 

 
БИОЛОГИЯ 
Международна олимпиада по биология в Канада – юли’2007 г.: 
Яким Лучански – отлично представяне 


