
Физика 

Международна олимпиада в Сингапур – юли 2006 г. 
 

Свилен Николаев Кънев - XI клас, учебна 2005/6 г. - бронзов медал 

Веселин Станимиров Акександров - XII клас, учебна 20056 г. - бронзов медал 

Национална олимпиада по физика – гр. София - 2007 г. 

Свилен Николаев Кънев - XII клас, учебна 2006/7 г. - първо място 

Владимир Димитров Комсийски - XI клас, учебна 2006/7 г. - включен в подборния 

кръг за международна олимпиада 

Мариела Димитрова Петкова - XI клас, учебна 2006/7 г. - включена в подборния 

кръг за международна олимпиада 

И една очаквана изненада - деветокласник решава задачите на 12 клас: 

Съби Теодосиев Теодосиев- IX клас, учебна 2006/7 г. - включен в подборния кръг за 

международна олимпиада 

Деница Евгениева Георгиева - XII клас, учебна 2006/7 г. 

Национална олимпиада по астрономия - гр. Ямбол – 2007 г. 

Тихомир Нелиянов Недев - X клас, учебна 2006/7 г. 

 

Международна олимпиада в Иран – юли 2007 г. 

Свилен Николаев Кънев - XII клас, учебна 2006/7 г. - сребърен медал 

 

Национална олимпиада по физика – гр. София - 2008 г. 

Владимир Димитров Комсийски - XII клас, учебна 2007/8 г. 

Мариела Димитрова Петкова - XII клас, учебна 2007/8 г. 

Съби Теодосиев Теодосиев - X клас, учебна 2007/8 г. - включен в националния 

отбор за участие в международна олимпиада 

 

Национална олимпиада по физика - 2009 г. 

Съби Теодосиев Теодосиев - XI клас, учебна 2008/9 г. - включен в националния 

отбор за участие в международна олимпиада в Мексико 

Кристиан Христов Киров - XI клас, учебна 2008/9 г. 

Александър Николаев Скляров - X клас, учебна 2008/9 г. 

 



Национална олимпиада по физика - 2010 г. 

Александър Николаев Скляров – 11б, национален първенец 

Кристиан Христов Киров – 12в, лауреат 

Съби Теодосиев Теодосиев - 12б, лауреат 

Мирослав Стефанов Добрев -12в, лауреат 

- Катерина Маринова Найденова – 8в клас, единствената с пълен брой точки в 

тази група, избрана за участие в международно състезание по ключови 

компетентности, направление физика 

Конкурс по физика на фондация "Минко Балкански" - 2010 г. 

Александър Николаев Скляров – I място 

Мирослав Стефанов Добрев – II място 

наградени с екскурзия и курс за обучение във Франция. 

 

Есенно национално състезание по физика, гр. Варна -6.11.2010 г. 

Александър Николаев Скляров – 12б клас, I място на специалната тема за 

подбор за международна олимпиада 

Мима Любомирова Настева - 12б клас, III място на специалната тема за подбор 

за международна олимпиада 

Йордан Стефанов Йорданов - 10а клас, I място в групата на десетокласниците 

Катерина Маринова Найденова – 9в клас, I място с максимален брой точки 

 

Национална олимпиада по физика, Кърджали - 2011 г. 

Катерина Маринова Найденова – 9в, национален първенец 

Александър Николаев Скляров – 12б, лауреат 

Йордан Стефанов Йорданов - 10а 

всички са избрани за участие в международна олимпиада. 

 

42-ра международна олимпиада по физика - Бангкок, Тайланд -10-18 юли 2011 г. 

Катерина Маринова Найденова – 9в, сребърен медал 

Александър Николаев Скляров – 12б, бронзов медал 

Йордан Стефанов Йорданов - 10а, бронзов медал 


