
 
Зрелостници от Випуск 2018, гордост на СУ „Христо Ботев“ , гр. Нова Загора 

Тихомир Делянов Проданов и Борис Кирилов Миленски са зрелостници, с които СУ „Христо Ботев“ 
се гордее. И двамата са  любознателни младежи с разностранни интереси и с отличен успех през целия период 
на своето обучение.Многобройни са постигнатите от тях успехи при участията им в олимпиади,в общински, 
регионални  и национални състезания и конкурси.  

 Тихомир Проданов е  ученик от XII а клас, профил чуждоезиков Големи са постиженията му през 
годините по английски език - четиринадесето място на Национален кръг на олимпиадата по английски език , 
първо място в националния кръг  на състезанието „Лингвистично кенгуру“, През учебната 2016 /2017 г. заема 
второ място в Националното състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения „Аз мога - тук и 
сега“ в гр. Девин. Притежава сертификат на Кеймбридж по английски език с оценка А. Две поредни години е 
стипендиант на проект „1000 стипендии”  в областите история и български език и литература с темите 
„Мирните договори – основа за бъдещ мир или война“ и  „Кога става опасна литературата“. През 2017 г. 
получава грамота и  награда за мултимедийна презентация – посещение на Народното събрание, за участието 
си в Националния ученически конкурс „10 години България в Европейския съюз: резултати и 
предизвикателства“, обявен от еврокомисаря Мария Габриел.   

Борис Кирилов Миленски е ученик от 12Б клас, профил природоматематически   През учебната 
2016/2017 година достойно представи училището ни в Пролетното национално състезание по физика за 
ученици от VII до XII клас, включващо 45 участници, повечето от които са възпитаници на профилирани 
природоматематически и математически гимназии.Класира се сред първите  на олимпиадите по физика –
общински и областен кръг. Носител е на грамота на РУО, гр. Сливен за отлично изготвен и представен 
електронен урок на тема „Химично равновесие“. Притежател е на Сертификат на Кеймбридж - Cambridge 
English: Advanced (CAE), с резултат 205 от 210, което му дава CEFR level: C2. 

И двамата са амбициозни младежи с формиран светоглед и активна гражданска позиция.С желание се 
включват в подготовката и осъществяването на общоучилищни и общински инициативи /Фестивал на 
въображението, благотворителни концерти , Сблъсък на книгите и др./  В     клуб    „Дебати” дискутират  
заедно с другите членове важни проблеми на ученическата общност и на българската младеж.  Осъзнават 
необходимостта от образование и самообразование и целенасочено работят върху личностното си 
себеизграждане. 

Пожелаваме им отлично представяне на зрелостните и кандидатстудентските изпити!  


