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До Общински съвет
Община Шумен
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ “НАГРАДАТА НА ШУМЕН” В КАТЕГОРИЯТА “УЧЕНИК НА ГОДИНАТА В
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ”

Педагогическият съвет на Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”, гр. Шумен
предлага кандидатурата на ученика Румен Христов Христов за удостояване с наградата на Община
Шумен в категорията “Ученик на годината в природоматематическата област” за 2012 г.
Румен Христов Христов е ученик от 12в клас, профил “Природоматематически”.
Ученикът се отличава с много сериозно и задълбочено отношение към учебната работа
през целия период на обучение от постъпването си в гимназията до настоящия момент.
Румен завършва гимназиалния етап на обучение с отличен успех, като по предметите от
културно-образователна област „Математика и информатика” показва изключителни умения и постига
блестящи резултати. Умее да се концентрира върху конкретна цел, показва отговорност и упоритост
при всяка личностна изява. Има реална самооценка и се стреми да реализира пълния потенциал на
силните си качества, като прилага творчески решения във всяка ситуация. Увереността и способността
му да подрежда приоритетите си му помагат да постига максимални резултати в различните области.
В същото време Румен е социално ориентиран и отговорен млад човек, който не е безразличен към
проблемите на времето, в което живее. Своя настоящ опит предава на по-младите си съотборници и
обучава по-малки ученици от школа „А и Б”.
Като участник в представителния отбор по информатика на ПМГ „Н. Попович” и град Шумен е
спечелил многобройни национални и международни състезания и турнири по информатика и
компютърно програмиране. Най-силните му постижения през последните три години са:
1. Златен медал от ХХІІ Международна олимпиада по информатика в Канада – 2010 г.;
2. Златен медал от ХХІІІ Международна олимпиада по информатика в Тайланд – 2011 г.;
3. Абсолютен Балкански шампион от ХІХ Балканиада по информатика – 2011 г.;
4. Златен медал от ХVІІІ Балканиада по информатика в Черна гора - 2010 г.;
5. Трикратен носител на Наградата на Президента на Република България „Джон Атанасов - за
ученици” – за 2009, 2010 и 2011 г.;
5. Първо място на Зимни математически състезания, 2012 г.;
6. Диплом за първо място от ХVІІ Национална олимпиада по информатика – Хасково 2011 г.;
7. Диплом за първо място от Националната олимпиада по информатика – Плевен 2010 г.;
8. Диплома за постижения сред 100-те най-добри участници в Младежкия лагер на
Хилядолетието – Финландия 2011 г. /от общо 1500 участвали от целия свят/;
9. Носител на Наградата на Шумен за 2007 г. в категорията „Ученик на годината в
природоматематическата област”.
Гореизброените резултати показват целеустремеността и постоянството на Румен Христов, както
и умението му да организира времето си и да мобилизира умствени и психически качества за достойно
представяне на гимназията, град Шумен и страната ни във всички представителни състезания и
форуми, в които участва.
Отчитайки тези изключителни постижения на ученика, както и личностните му качества,
Педагогическият съвет на Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович” горещо препоръчва
кандидатурата на Румен Христов Христов за удостояване с “Наградата на Шумен” за 2012 г. в
категорията “Ученик на годината в природоматематическата област”.
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