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Профилирана гимназия за романски езици „Г.С.Раковски” гр. Бургас  

отново излъчи национален първенец на олимпиадата по испански език, 

 която се проведе в гр. Стара Загора на 25 март 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученичката от ПГРЕ „Г.С.Раковски” Натали Йорданова Георгиева е класирана на 

първо място на националния кръг на олимпиадата по испански език в групата за 10 клас в 

съревнование с останалите гимназии в страната – „Мигел де Сервантес” – гр. София,  ЕГ 

„Иван Вазов” – гр. Пловдив, НХГ „Св.Св. Кирил и Методий” – Благоевград,  ГПЧЕ - гр. 

Плевен, СОУ „Максим Горки” - гр. Стара Загора,  ПЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров” - гр. 

В.Търново. 

На предварителните кръгове Натали Георгиева също е в челната тройка на 

класираните със следните точки – на общински кръг 98 точки,  на областен кръг 98 точки. 

На националния кръг на олимпиадата по испански език се явиха  5  ученици от ПГРЕ 

„Г.С.Раковски”,  които показаха отлични резултати. 

Натали Георгиева от ПГРЕ „Г.С.Раковски” спечели 1-во място в състезанието за 10 

клас. 

Диляна Георгиева Геренска е на 2-ро място за 11 клас. 

Виктория Иванова Димова е на 8-място при  най-малките в 8 клас. 

Миналогодишният първенец Димана Петкова е на 8-мо място. 

ПГРЕ „Г.С.Раковски” традиционно печели челни места в олимпиадите по испански 

език. 
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През изминалите години на първо, второ и трето място са били следните ученици: 

Класирани на националния кръг на  олимпиадата  по испански език за уч.2015/2016 г.: 

1. Натали Йорданова Георгиева – 9 клас  

2. Руфина Петрова Калоянова – 9 клас  

3. Йоанна Жулиен Трайкова – 10 клас 

4.  Никола Петров Петров – 10 клас  

5. Диляна Георгиева Геренска  – 10 клас 

6. Джулиана Свиленова Гочева - 10 клас  

7. Димана Петкова Петкова – 11 клас – 1-во място в групата 

8. Георги Атанасова Георгиев – 11 клас 

9. Валентин Стефанов Праматаров – 12 клас – звание „лауреат” 

10. Йордан Тодоров  Проданов – 12 клас 

11. Ивета Николаева Патърова – 12 клас 

            

 

Следните ученици получиха призови места на  националния кръг на  олимпиадата по 

испански език за уч. 2014/2015 г.: 

1. Тереза Кенова – 12  клас – Лауреат – 1-во място на олимпиадата по испански език – 

национален кръг 

2. Димана Петкова – 1 място на национален кръг – 10 клас 

3. Йордан Проданов – 11 клас – 7 място на олимпиадата по испански език – 

национален кръг.   

4. Валентин Праматаров – 11 клас  

5. Йоанна Трайкова – 9 клас 

6. Катерина Кирова – 9 клас 

7. Натали Георгиева – 6 място – 8 клас 
 

Всяка година театралната трупа на испански език участва в ученическия фестивал на 

испанскоезичните  ученически театри, а миналата година спечели 2-ро място и бе наградена от 

Испанското посолство с пътуване до Прага за участие в европейски фестивал на испанския 

театър. 

Тази година те спечелиха приза за най-добро произношение на испански език. 

Испанският език е вторият най-разпостранен език в света след английския език и 

присъствието на преподаватели испанци по испански език и по неезикови дисциплини на 

испански език повишава нивото на преподаване и изучаване в ПГРЕ „Г.С.Раковски”,  което е 

видно от резултатите на нашите ученици на олимпиади, състезания и конкурси през последните 

години. 

 

 

 


