
В Ботаническата градина



Зелено училище в 
НДЕК

с.Ковачевци



В пречиствателната 
станция на Радомир има 

какво да се научи ...
На посещение в 

завода за 
ветеринарни 

препарати в гр. 
Радомир



Признанието
Щастливи природолюбители ...



Грамота от МОСВ, МОН, СУ “Св. Климент Охридски“ , 
ДИУУ гр. София и Национален природонаучен музей 
за участие и изява с оригинални идеи в конкурса на 
тема “Природата -  наш дом и ресурс за устойчиво 
развитие и здравословен живот.”

Друза Планински кристал 
България, Родопи, с. Латинка

Друза -  Планински кристал 
България, Родопи, гр. Рудозем



Участие в Националната научнопрактическа 
конференция по Биология май 2003 година, град 
Перник

Втора награда за есе “Някъде из всеобширния 
космос” на Ванина Спасова

Трета награда за плаката “Спасете природата 
на Тони Григоров

Грамота от Националната конференция по 
биология гр. Перник за цялостно представяне
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Доц. д-р инж. Борис Стефаноо 
Ректор на ХТМУ



Участие в Националното състезание за 
ключови компетентности по Природни науки 
през 2010 г. - Даяна Маринова и Боян Стойчев 
и 2016 г. Деница Чавдарова

Участие в подборен кръг



град Ловеч 2016 г.
Златен медал за Деница 

Чавдарова



Д-р Дарина 
Кадийска

Д-р Евелина 
Атанасова

Д-р Елена Вучкова 
Детски ендокринолог

Радка Будинова 

Ембриолог в Майчин дом

Това са нашите възпитаници
сега ...

Даяна Маринова 

Магистър фармацевт

Д-р Димитър Методиев

Асистент към СУ -  
англоезично преподаване 

по обща и клинична 
патология

Моника Драгомирова 

Химик-аналитик

Мила Величкова

Магистър по медицинска 
химия



Нова смяна, 
нови надежди





Благодарим от сърце:
о На всички бивши и настоящи ученици;
о На Милка Джижова -  бивш председател 

на ученическия екопарламент;
о На всички колеги -  класни ръководители;
о На колегите преподаватели по 

информатика;
о На Камелия Тракийска - бивш ст. експерт 

по ПНЕ, гр. Перник;
о На Валентин Марков - бивш директор;
о На Петър Петров -  бивш директор;
о На Маргарита Ананиева - настоящ 

директор на СУ “Св. Св. Кирил и Методий", 
гр. Радомир.



“Аз съм живот, който иска да
живее, заобиколен от живот, който също
иска да живее”

Алберт Швайцер


