
ОТЛИЧИЯ В ПЕРИОДА 2011-2017 ГОДИНА 

ЗА ГИМНАЗИЯТА НИ, УЧИТЕЛИТЕ, РЪКОВОДСТВОТО 

 

Награда на УЧИТЕЛ от гимназията от РУО София-град ЗА ПРИНОС КЪМ 

СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Госпожа ДЕТЕЛИНА ДИМОВА, старши учител по испански език в 164. ГПИЕ беше наградена от 

РУО София-град с ГРАМОТА И ПЛАСТИКА „СОВА“ „ЗА ПРИНОС КЪМ СТОЛИЧНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ на тържествена церемония на 11 май 2017 година. 

Наградата е признателност за всеотдайната, дългогодишна и успешна работа на госпожа Димова като 

учител по испански език и литература, за нейната методическа и творческа дейност и работата ѝ с 

ученици, които замат призови места на състезания, олимпиади и конкурси. 

 

НАГРАДИ за УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ОТ 
ГИМНАЗИЯТА ПЕТЯ СТАНЧЕВА И РЕНИ ХРАНОВА 

За участие и призово класиране на отборите, които ръководиха в 
Ученически игри 2015/2016 г. 

РЕНИ ХРАНОВА, ст. учител по ФВС - за успехите на отбора по 
футбол, I- во място, 8-10 клас – юноши. 

ПЕТЯ СТАНЧЕВА, ст. учител по ФВС  - за успехите на два отбора: 
баскетбол, I – во място, 8-10 клас – юноши;  и волейбол, II – ро 
място, 8-10 клас – юноши. 

Наградите бяха връчени на тържествена церемония в спортна зала 
"Триадица" на 16.11.2016 г. в присъствието на кмета на град София 
госпожа Й. Фандъкова и началника на РУО София-град госпожа В. 
Кастрева. 

 

Почетно отличие на МОН "НЕОФИТ РИЛСКИ" за УЧИТЕЛ ОТ ГИМНАЗИЯТА 

и Награда за УЧИТЕЛ ОТ ГИМНАЗИЯТА за Заслуги към столичното 
образование от РИО София-град   

Госпожа ЯНКА БАНКОВА беше ОТЛИЧЕНА ОТ МОН с наградата 
"НЕОФИТ РИЛСКИ" 

Наградата е признание за цялостната дейност  на госпожа Банкова и 
отличните резултати, които нейни ученици постигнаха на олимпиадите 
по география. 

 *********************** 

Госпожа ТАТЯНА ДОЛМОВА беше наградена от РУО София-град 
с пластика и Грамота "ЗА ПРИНОС КЪМ СТОЛИЧНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ". 

Наградата е признание за успехите на госпожа Долмова при 
подготовката на ученици за участие в националните кръгове на 
олимпиадите по история. 

 

Наградите бяха връчени на 
тържествена церемония в края на 

месец май 2016 г.  

  



СНЕЖИНА ТОМОВА ПОЛУЧИ ВИСОКО ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ Г-Н АНИБАЛ КАВАКО СИЛВА 

На 16 юни 2015 година, в рамките на посещението си в България, президентът на Република 

Португалия г-н Анибал Кавако Силва връчи португалския Държавен орден "Инфанте Дон 
Енрике" на СНЕЖИНА ТОМОВА, старши учител по португалски език в Гимназията, преводач и 
преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Официалната церемония се състоя в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“. На тържеството 
присъстваха съпругата на португалския президент д-р Мария Кавако Силва,  президентът на 

Република България господин Росен Плевнелиев,  проф. д-р Иван Илчев, ректор на СУ "Св. Климент 
Охридски",  проф.  д-р Ана Паула Лабориню, президент на Института за португалски език и култура 
"Камойнш", директорът на Испанската гимназия госпожа Драгомира Линдова, учители от 
Гимназията, преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" и преводачи.  

Заедно с другите двама наградени български преподаватели всички присъстващи имаха 
удоволствието да чуят прекрасни изпълнения на фадо в съпровод на китари. 

 

 

 

 
 

 

Госпожа Томова получи тази награда за цялостния си принос в преподаването и 
популяризирането на португалския език в България 

 

 

  



 

Награда за ГОСПОЖА ДРАГОМИРА ЛИНДОВА за ЗАСЛУГИ КЪМ СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА  

11 май 2015 година 

На тържествен концерт в зала "България" госпожа 
ДРАГОМИРА ЛИНДОВА беше наградена  с пластика и 
Грамота ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Високото отличие е признание за цялостната дейност на 
госпожа Линдова като директор на Испанската гимназия и 
приноса ѝ развитие на столичното образование. 

 

 
 

 

 

Награда "НЕОФИТ РИЛСКИ" за УЧИТЕЛ ОТ ГИМНАЗИЯТА 

През месец май 2015 година, на тържествена 
церемония, госпожа ГАЛИНА ХИТРОВА, ст. учител по 
испански език получи почетното отличие на МОН 
"Неофит Рилски". 

Високото отличие е признание за цялостната дейност на 
госпожа Хитрова като учител по испански език, базов учител, 
автор на учебници и помагала по испански  език, учител 
чиито ученици са победители в конкурси, първенци от 
олимпиадите по испански език. 

 

 
 

 



Благодарствено писмо към 

ГИМНАЗИЯТА от Генерална 

дирекция "Писмени преводи" на 

Европейската комисия 

 
 

 

Награда за госпожа ДРАГОМИРА ЛИНДОВА за Заслуги към столичното 
образование от РИО София-град 

19.11.2014 година 

Госпожа ДРАГОМИРА ЛИНДОВА, директор на гимназията, 
беше наградена на тържествена церемония от РИО София-
град с пластика и Грамота "ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ СТОЛИЧНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ" по повод Деня на народните будители. 

Наградата е признание за цялостната дейност на госпожа 
Линдова като директор, приноса ѝ за развитието на Гимназията и 
на столичното образование. 
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Награда на РИО София-град  ЗА УЧИТЕЛ ОТ ГИМНАЗИЯТА за Принос към 

столичното образование 

ЛИЛИ САМУРКОВА, гл. учител по физика и астрономия  беше 
наградена с пластика и Грамота за"Принос към столичното 
образование" 

Наградата беше връчена на тържествен концерт по повод Деня на 
народните будители на 19.11.2014 г. в зала "България". 

На тържеството бяха отличени директори и учители от столични 
училища по предложение на експертите от РИО София-град.  

  

 

Награди на Столична община за отлична треньорска работа и призови места 

на отборите на Градското първенство на Ученически игри 2013/2014 учебна 
година 

МАЯ ФИЛИПОВА, ст. учител по ФВС и ПЕТЯ СТАНЧЕВА, ст. учител 

по ФВС  бяха наградени с плакети за отличната си треньорска 
работа и заемането на призови места на отборите по волейбол - 
девойки и баскетбол - младежи в Градското първенство на 
Ученически игри 2013/ 2014 г. 

Тържествената церемония и концертът в чест на наградените софийски 
учители, организирани от Столична община, се състояха на 9.10.2014 
година в Музикалния театър "Стефан Македонски". 

 

 

 

Почетно отличие Неофит Рилски на Министерството на образованието и 
науката за учител от гимназията 

ЛИЛИ САМУРКОВА, гл. учител по физика и астрономия получи 
почетното отличие Неофит Рилскина Министерството на 
образованието и науката. 

Отличието е "за дългогодишна високопрофесионална трудова дейност в 
системата на българското образование". 

Наградата беше връчена от Министъра на образованието и науката 
проф. д-р Анелия Клисарова на тържествена церемония в навечерието 
на 24. май 2014 г.  заедно с учители и директори от всички региони на 
България. 

  

 

 



Награда за учител от гимназията на Председателя на синдиката на 

българските учители 

ЛИЛИ САМУРКОВА, гл. учител по физика и 
астрономия получи Специалната награда на Председателя на 
синдиката на българските учители. 

Номинацията за наградата беше направена от координационния 
съвет на СБУ на район Оборище в рамките на конкурса на СБУ 
"Учител на годината" 2014 г. в направление "Природни науки". 

Наградата беше връчена на тържествена церемония на 9.май 
2014 г. 

  

 

Награда на Регионалния инспекторат по образование София-град за принос 

към столичното образование 

д-р ЗОРНИЦА ЙОНЧЕВА, ст. учител по история и 
цивилизация беше наградена от РИО София-град  на 
тържествена церемония на 12 май 2014 г. 

Госпожа Йончева получи Грамота за принос към 
столичното образование. 

Наградата е за отличните резултати на учениците на госпожа 
Йончева на Националния кръг на олимпиадата по история и 
цивилизация! 

 

 

Две награди на Столична община за отлична треньорска работа по време на 

Ученически игри 2012/2013 

НИНА ПЕШЕВА, ст. учител по ФВС и ПЕТЯ СТАНЧЕВА, ст.учител 
по ФВС бяха наградени от Столична община на тържествена 
церемония на 12 ноември 2013 г. за успехите им през 2012/2013 г. 

НИНА ПЕШЕВА  получи награда за отличното представяне на 
отбора по лека атлетика - младежи. 

ПЕТЯ СТАНЧЕВА беше наградена за отличната треньорска 
работа с отбора по баскетбол - младежи. 

Честита награда, колеги! Бъдете здрави и продължавайте да ни 
радвате с отличните спортни резултати на нашите отбори!   

 



 

Награда за гимназията ни за качествена работа по международен проект 
 

Проектът за двустранно партньорство по секторна 
програма "Коменски"  "Да овладеем стихиите Земя, 
Огън, Вода, Въздух - З.О.В.В. за живот" получи 
национална награда за качествено изпълнение от 
Центъра за развитие на човешките ресурси.  

По проекта работиха двадесет ученици от 
португалските паралелки на гимназията от випуски 
2012, 2013 и 2014 г. и екип от учители: СНЕЖИНА 

ТОМОВА, ст. учител по португалски език, МАГДАЛЕНА 
ГОРРИН, ст. учител по география и икономика, 
КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА, ст. учител по химия и 
физика и ЛИЛИ САМУРКОВА - координатор на 
проекта, гл. учител по физика.  

 

 

Грамота за активно участие в програма на Европейския съюз  "Да учим 

Европа чрез дейност" 

СНЕЖИНА ТОМОВА, старши учител по португалски език и ръководител на клуб "Европа", 
получи ГРАМОТА за активно участие в осъществяване на дейностите по програмата на 
Европейския съюз "учене през целия живот" - "Жан Моне" - инициатива "Европа в училище".  

С ГРАМОТА за активно участие в проекта "Да учим Европа чрез дейност" бе отличена и 
нашата гимназия. 

Две награди на Столична община за успешна треньорска работа 

ПЕТЯ СТАНЧЕВА, старши учител по физическо възпитание и 
спорт, бе удостоена с награда на Столична община за 
завоювания приз "Градски първенец на София" през учебната 
2011/12 година на отбора по баскетбол - младежи 8.-10. клас. 

ВАЛЕРИ БАНЧЕВ, който през 2012/13 учебна година ръководи 
участниците в клуб "Сървайвър" по проект УСПЕХ, получи наградата 
на Столична община за завоюваното трето място на отбора по 
волейбол - младежи 8.-10. клас и второ място на отбора по баскетбол 
- девойки 11.-12. клас. 

 

 

Награда "Константин Величков" за 2012 година по повод Деня на народните 

будители 

ЛИЛИ САМУРКОВА, главен учител по физика и 
астрономия, получи наградата „Константин 
Величков" за 2012 година, присъдена й от 
Министерството на образованието, младежта и 
науката по повод Деня на народните будители, за 
високи постижения като български учител и 
принос в развитието на образователното дело. 

Наградата е в категория "Методическа творческа и 
иновативна дейност". 

 

 



  

Директорът госпожа Драгомира Линдова бе удостоена с Орден за 

граждански заслуги, присъден й от Министерството на външните работи  на 

Кралство Испания. 

На 26 октомври 2012 година  Н.Пр. Хосе Луис Тапия връчи на г-жа ДРАГОМИРА ЛИНДОВА, 
директор на гимназията, Орден за граждански заслуги, присъден й от Министерството на 
външните работи  от името на Краля на Испания Хуан Карлос І. 

Събитието беше почетено от госпожа Селия Арана, Съветник по образованието и госпожа Росио 
Агияр, технически съветник. От българска страна присъстваха госпожа Габровска и госпожа 
Илиева, експерти от РИО на МОМН, представлявайки началника госпожа Ваня Кастрева, и госпожа 
Арсова, зам.председател на Училищното настоятелство. 

 

 

 

 

 



Паметна плоча от Министерството на образованието на Кралство Испания в 

чест на 20-годишнината на гимназията 

На 21 юни 2012 г. на посещение в гимназията ни беше посланикът на Испания Негово 
Превъзходителство Хосе Луис Тапия, за да открие паметна плоча по случай 20-годишнината на 
гимназията ни – признание и висока оценка на испанското Министерство на образованието, културата и 
спорта за работата на ръководството и екипа от учители от нашето училище и приноса на гимназията ни 
за популяризиране на испанския език и култура. 

  

 

 След церемонията, като израз на приятелство, посланик Тапия написа в Почетната книга на 

гимназията: „С цялата си обич, емоция и възхищение, се присъединявам към почитта отдадена към 
Испанската гимназия от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания. Трудът, който 
полагате за разпространението на испанския език и култура, заслужава цялата ми благодарност и 
признание. За мен е чест да призная заслугата на директора Драгомира Линдова и учителския колектив.” 

 

Грамота за директора Драгомира Линдова и гимназията ни от Столична 
община 

В навечерието на 24 май 2011 година, 
Столична община  отличи директора 

госпожа Драгомира Линдова и 
гимназията ни с ГРАМОТА  

за  

реализиране на устойчив и ефективен 
модел за развитие и управление на 
училищната образователна среда. 

 

 

 


