
Информатика 

Награди от ученически институт по математика и информатика ( УчИМИ ) 

Христо Илиянов Лесев, Тодор Дончев Кацарски – (12 клас 2004 г.)- първо 

място в УЧИМИ с „Тримерна програма за симулации – Meccano” 

Петър Сергеев Добрев – (12 клас 2005 г.)- с програмата “Софтуер за 

създаване фотореалистични изображения RatRecal" 

Димитър Иванов Димитров – (9 клас 2005 г.)- с програмата „ЕСПО- 

създаване, редактиране и изпълнение на тестове в електронен вид” 

Станислава Станимирова Александрова, Георги Георгиев Петков – (10 клас 

2006 г.)- уеб сайт "Долината на тракийските царе"  

Национална олимпиада по информатика гр. Велико Търново, 2007 г. 

Александър Иванов Далемски – XII клас, учебна 2006/2007 год.- на 19 място 

от 52 участници 

Национална олимпиада по информационни технологии гр. Монтана, 2007 г. 

Направление "Приложни програми" 

Александър Иванов Далемски – XII клас, учебна 2006/2007 год.- с програма 

"Салон Мениджмънт" - класиран за подборния кръг за международна 

олимпиада, оценка "Отличен" за прием в университета 

Владимир Грозев Трифонов – XII клас, учебна 2006/2007 год.- с програма 

"Каталог" 

Димитър Иванов Димитров и Йонко Василев Василев – XI клас, учебна 

2006/2007 год.- с програма "Линейно оптимиране" 

Национална олимпиада по информационни технологии-София, 2008 г. 

Александър Едуард Петров - XI клас, учебна 2007/8 г.- с проект "Паркур-

Изкуството на движението", оценка 5,75 

Георги Георгиев Петков и Ивайло Митков Стоянов - XII клас, учебна 2007/8 

г.- с проект "Боевете на освобождението", оценка 5,50 

Финалите на "Виртуално предприятие"-Варна, 2008 г. 

Велин Венков Койчев - XII клас, учебна 2007/8 г. и Тихомир Нелиянов Недев - 

XI клас, учебна 2007/8 г.- 1 място в категорията интернет реклама и 2 

място в определянето на своите финанси 

Национална олимпиада по информационни технологии гр. Монтана, 2009 г. 

Направление "Мултимедийни приложения" 

Кристиан Христов Киров и Иван Бориславов Гочев - XI клас, учебна 2008/9 г.- 

с проект "Българският път към Независимостта", оценка 5,50 

Пролетна конференция на УчИМИ, Албена, 2010 г. 

Иван Стефанов Стефанов – IX а клас, с проект – “Алтернативни източници 

на енергия”  

Отлично представяне и покана за участие в лятна изследователска школа на 

УчИМИ (Ученически Институт по Математика и Информатика) 

http://dolinata.kazanlak-bg.info/
http://aienergy.110mb.com/
http://aienergy.110mb.com/

