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МОМЧИЛ ТРАЯНОВ ДИМОВ 

ученик от XII „Б“ клас 

на СУ  „Отец Паисий” с природо-математическа насоченост 

гр. Кърджали 

 

МОМЧИЛ ТРАЯНОВ ДИМОВ е ученик на СУ „Отец Паисий” от 2008 година 

до настоящата 2020 година (от 1 до 12 клас).  

Момчил Димов завършва цялото си обучение в природо-

математически профил, с профилиращи предмети: Информатика, 

Информационни технологии и Английски език с успех Отличен ( 6,00 ). 

През целия период на обучение проявява трайни навици за учене, 

формирани умения и способи за познание. В своята подготовка проявява 

старание, прилежност, интерес и готовност за самообучение и 

разширяване на кръгозора си. Следи новостите и притежава интелект, с 

който сам създава иновации.  

Проявява наклонности към софтуерните и хардуерни науки.  

Многократно участва в общински, областни и национални олимпиади по: 

информатика, информационни технологии, математика, история, 

български език и литература. 
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 Активно участва в живота на училището, областта и представлява 

Република България на различни международни форуми, семинари, 

олимпиади и конференции.  

Момчил Димов притежава безспорни морални качества – чест, 

достойнство, човешка съпричастност и загриженост за опазването на 

природата и околната среда. Той е уважаван сред съучениците си и 

предпочитан лидер сред връстниците. 

В популяризирането на различните дейности създава и използва 

новаторски подходи и техники.  

Изяви и постижения на ученика през годините: 

 

 Грамота за достойно представяне и показани знания за природата и 

света около нас по време на проведеното състезание „Аз, природата и 

светът“ – 22.12.2010; 

 Грамота за достойно представяне и показани знания за природата и 

света около нас по време на проведеното състезание „Аз, природата и 

светът“ – 20.12.2011; 

 Грамота за достойно представяне и показани знания в проведеното 

състезание по математика “Аз и числата” – 27.01.2011; 

 Грамота за достойно представяне и показани знания за български 

език и литература в състезанието „Аз и буквите“ – 25.03.2011; 

 Сертификат за участие в единадесети областен математически 

турнир Кърджали 2011; 

 Грамота за достойно представяне и показани знания по математика в 

националното състезание „Аз и числата“ – 30.01.2012; 

 Грамота за отличен успех и издигане престижа на СОУ “Отец Паисий” 

31.05.2012; 

 Грамота за постигнати добри резултати на математически турнир 

Кърджали 2012; 
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 Сертификат за участие в дванадесети областен математически 

турнир Кърджали 2012; 

 Грамота за отлично представяне на областния кръг на олимпиадата 

по Информационни технологии през учебната 2013/2014; 

 Сертификат за участие с разработен проект в направление 

мултимедия в дванадесетата национална олимпиада по 

информационни технологии - 10-11.05.2014г., гр.Монтана; 

 Грамота за издигане престижа на СОУ “Отец Паисий” - 24.05.2014г. 

 Сертификат за участие във Втората национална ученическа 

конференция “100 години от Първата Световна война - 01.11.2014; 

 Грамота за постигнати добри резултати на математически турнир 

Кърджали - 2015; 

 Сертификат за участие в петнадесети областен математически 

турнир Кърджали 2015; 

 Грамота за отлично представяне на олимпиадата по Информационни 

технологии през учебната 2014/2015 година; 

 Грамота за издигане авторитета и престижа на СОУ “Отец Паисий” - 

24.05.2015г; 

 Грамота за участие в училищния кръг на международното 

състезание “Лингвистично кенгуру” - 28.02.2016; 

 Грамота за класиране на областната олимпиада по Информационни 

технологии през учебната 2015/2016; 

 Удостоверение за участие в национална олимпиада по 

Информационни технологии гр. Хисаря, 13-15.05.2016; 

 Грамота за постигане отлични резултати на национални състезание 

и издигане престижа на СОУ “Отец Паисий” - 24.05.2016; 

 Похвална грамота за отличен успех в VIII подготвителен клас с 

интензивно изучаване на английски език - 30.06.2016; 
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 Грамота за участие в националното състезание за ключови 

компетентности по природни науки - гр. Ловеч, 20.11.2016; 

 Грамота за постигане отлични резултати от областни и национални 

състезания и издигане престижа на СУ “Отец Паисий” - 24.05.2017; 

 III – то място в Десети юбилеен национален исторически конкурс 

„Семейни и родови истории от времето на комунистическия режим“ 

– 2017г.; 

 Грамота за участие в проект “Училищна WEB академия” към 

фондация “Работилница за граждански инициативи” 

 Сертификат за участие в Европейската седмица на програмирането - 

2017; 

 Сертификат за участие в седемнадесети областен математически 

турнир “Перперикон”, 2017; 

 Грамота за участие в състезание “Знам” III-то място - 14.12.2017; 

 Грамота за отлично представяне в конкурса за историческо есе, 

посветен на моряците - герои от войните за национално обединение 

- 27.04.2018; 

 Грамота за старанието и трудолюбието, за постигнати отлични 

резултати от областни и национални състезания и издигане 

престижа на СУ “Отец Паисий” - 24.05.2018 

 Междуучилищно състезание за пътуване до Страсбург и посещение 

на Европейския парламент като евродепутат. - 09.06.2018 

 Грамота за отличен успех и издигане престижа на СУ “Отец Паисий” 

през 2017/2018 - 30.06.2018; 

 Грамота за отлично представяне в конкурса за историческо есе 

посветен на 140-та годишнина от създаване на Военноморските сили 

на Република България - 18.05.2019; 

 Грамота за постигнати високи резултати и достойно представяне на 

област Кърджали в престижни състезания и конкурси - 20.05.2019; 
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 Грамота за стремежа към знания, постигнати резултати от областни 

и национални състезания и издигане престижа на СУ “Отец Паисий” - 

24.05.2019; 

 Грамота за старанието и трудолюбието, за постигнати отлични 

резултати през 2018-2019 учебна година- 28.06.2019; 

 Грамота за участие в конкурса “Пространство и време”. Оценка 5,00, 

приет в специалност по желание в Исторически факултет във ВТУ - 

14.12.2019, гр. Велико Търново; 

 Участие в конкурс за превод от английски “Приятели на България” - 

28.02.2020; 

 

МЕЖДУНАРОДНИ изяви и постижения на ученика през годините: 

 Участие в “EUSTORY Next Generation Summit 2018” - Берлин, Германия 

14-19.11.2018 

 Посещение на Европейския парламент в Страсбург като евродепутат 

- 06-10.03.2019; 

 Участие в  “EUSTORY Next Generation Summit 2019” - Берлин, 

Германия 14-19.10.2019 

 Участие в eCommemoration Project “Europe 1945-2020: Looking back, 

thinking forward” - Варшава, Полша 02-08.03.2020; 

 

Ръководството на СУ „Отец Паисий” с природо-математическа 

насоченост, гр. Кърджали счита, че ученикът МОМЧИЛ ТРАЯНОВ ДИМОВ с 

настоящата препоръка може да бъдe номиниран за наградата Стипендия 

на Община Кърджали. 

 
 

 


