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КЪДЕ СА ТЕ СЕГА?

БОГОРОВЦИ ПИШАТ НА РОДНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА СВОЯТА РЕАЛИЗАЦИЯ
КазвамсеДимитърИванов изавърших
гимназиятапрез2004г.КласенръководителмибешеРумянаЛозева.Веднагаслед
товамеприехавНАТФИЗ"КръстьоСарафов".Снималсъмвняколкофилмаисериали,носамоепизодичниролизасега.
Имаммоноспектакъл,казвасе„Разказиот
бъчвата“ , с него спечелих и награда за
главна мъжка роля на един от най-престижнитекукленифестиваливБългария-"
Пиеро " . Сега играя в Столичен куклен
театър,носъмнасвободнапрактика,същотакавмоментасъмиКапитанМорган
заИзточнаЕвропа.Имамеиняколконаг-

ради от фетивали в Пакистан, Испания ,
ПолшаиУнгария.
Езиковатагимназиямидадемного.Нямадазабравякласнатасииг-жаЖекова.
Товасахора,които,освенчепреподават
абсолютнопрофесионално,създаватличности,възпитаватхарактери.Еднагимназияседниотнай-себеотдаденитехорав
страната.Тамменаучехаданесепредавам,тамменаучеха,чемога,тамстанах
човек.Атолковаспомениимамтам…но
товаедругатема.Поздравинавсичките
преподавателииспециалнонаМарияЯнева.Ниесменай-добрите!

КазвамсеГинкаГеоргиева исъмотвипуск2003.
ЗавършихЕГ"Д-рИванБогоров"през
2003г.СледтовазавършихЮгозападния
университет"НеофитРилски"вБлагоевградпрез2008г.,специалност"Приложна
лингвистика-“английскиифренскиезик".
Известновремеследзавършванетоработихкатопреподавателпоанглийскиезикв
частноезиковоучилище,авмоментаработякатозаклетпреводачиофисасистентв
агенциязапреводилегализациявБлагоевЗдравейтебогоровци!
КазвамсеИлиянаТенчеваТенева изавършихЕГ"ИванБогоров"презмай2006в
класанаИринаТодева.
КандидатсвахвИталиясъщататагодина,
нонемеприеха.Останахсиеднагодинав
Димитровград,явихсеотновонадобрепознатите ви TOEFL и SAT и през 2007 бях
приетабакалавър"InternationalEconomics
andManagement"вBocconiUnivresity,Милано,Италия.
През2010получихбакалавърскастепен
иведнагаследтовабяхприетамагистратураMarketingManagementвсъщияуниверситет.

Къмднешнадатавечесъмисмагистърскастепениотгодинаиняколкомесецаработя катo Junior Marketing Manager във
Ferrero.Работявседалищетонакомпанията,коетосенамиравАлба,Италия.
Предайтеспециалнипоздравиотменна:
Ирина Тодева, Бистра Жекова, Цветанка
Сталева,ЙовелинаБойчева,МарияЯнева,
ТодорТодоров,ЗлаткаГеоргиева,Видинка
Флорова,ПетърГенчев,Даскаловаиразбирасенанай-добриядиректорКръстев!
Бъдетесмелиинеспирайтедамечтаете!
Инезабравяйте..."Тъйсилни,смели,
истински добри, в утре вярваме и в себе
си!"

КристиянАрабаджиев
След ЕГ "Д-р Иван Богоров" завърших
“немскафилология”въвВТУ"Св.св.КирилиМетодий".Вмоментамипредстоизаминаване в Ибиса, Канарски острови,
Египет,ТунисилиИталия.Започвамработа като аниматор в REWE Touristik
ЗдравейтеБогоровци!
Казвам се Тодорина Тенчева и
през2007годиназавършихЕГ„ДрИванБогоров”впаралелкаснемскиианглийскиезик.
В момента съм студентка в Софийскияуниверситет,специалност
„Право“итазигодинащеседипломирам.Времето,прекарановгимназията,бешеизпълненосмногои
различни емоции за мен. Всъщност-най-щуритеибезгрижнигодини. Истината е, че не съм
предполагалаколкомногоспомени
ще ми останат, както и ценните

град.Вгимназиятаполучихмногодобра
подготовкапоанглийскиезикилитература,кактоипоостаналитепредмети.Ноповажнотое,чеимахпримеризаподражание
в лицето на моите преподаватели. Те ме
научихакоисастойностнитенещавживота. Намерих верни приятели и изживях
страхотнимоменти.Пожелавамнавсички
отЕГ"Д-рИванБогоров"-наперсонала,
напреподавателитеинаучениците-дабъдат здрави, щастливи и успешни. Бъдете
горди,честеБоровци.

приятелства,коитосъмсъхранила
и до днес. Придобих увереност,
коятомипомогнадапостигнажеланията си и да продължа смело
напредвживота.
Разглеждамсудоволствиеснимките,коитопубликуватевинтернет,
исерадвамнавашатаактивности
дух.Съхренетегиигиносетесвас.
Изпращампоздравинавсичкиучителиищесерадвамдаимамеповоди за срещи. На завършващите
учениципожелавамуспехизанапред,късметинезабравимипреживяваниянабала.
Поздравиихубавден!

DestinationServiceAG(най-добратааниматорска компания в света, член на REWE
Group-компаниясклоновеимагазинииз
цялаЕвропа).
Изключителнаблагодарностнаучителскияколективзажаждатазазнания,която
събудихавменивсичкихубавимоменти.
БлагодаряВи.

ГалинаКолева – преподавател по английски език, един от емблематичните
преподаватели, които дадоха облика на
Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“.
Ето какво ни писа тя от Норвегия, където живее сега.
Некадавикажачестноиотсърцезащогимназиятапреуспявадориивтези
труднивремена.
Идеятазасъздаваненагимназиятае
билановаторскаивреметодоказатова.
Тукеголяматазаслуганадиректорката
Недялка Василевска и колегите, които
продължихатазиидеявбъдещето.
Колективътнагимназиятасеспоиот
самотоначалоисеналожимногохубава
ипрофесионалнаатмосфера.
Вучилищетоработятспециалисти,
които пожелаха да запазят възрожденскиядухнасвояпатронИванБогоров
и  Недялка Василевска като директор.
Това са хора професионалисти,с ентусиазъм, отговорност, всеотдайност,  с

обичкъмученици,колегиилипросто
познати. Хора, които не са дребнави,,
коитощепротегнатщедраръканавсеки,койтоимануждаотпомощ.Хорасъс
страхотночувствозахуморифилософскоотношениекъмживота.Хора,които
честоработятсвръхположенотоработновремеиположенатазаплата,безда
питатКой,Колко,Какво,Кога,Защо…
Казват,чеакоработатастаненаше
любимохоби,тотяникоганеомръзва.Е,
вЕзиковагимназия„Д-рИванБогоров“
товаеобичайноявление.
Бихпродължиладълго,защотобяхеднаотщастливките,коитозапочнахаот
самотоначалоисъмималакъсметдаработя10годинивинтензивнообучение
наанглийскиезик.Бихказала,четовае
най-щастливиятпериодоткариератами.
Благодарявиотвсесърце,колеги,че
стемидаливъзможностдавипознавам!
Благодарянасъдбата,чемедоведепрез
1981 г. в Димитровград!Благодаря за
всичкитезигодинивлюбиматамиБълКазвамсеВаняИвановаДимитрова и съм горда възпитаничка на ЕГ
”Д-р Иван Богоров”- Димитровград.
Завърших 2012 год., след което осъществихмечтатасиисегаучазаинженер мениджър в Технически
университет-София,филиалПловдив.
Трамплин!Товаедумата,коятонайточноописвакаквоезаменЕГ”Д-р
ИванБогоров”.Презпериоданаобучениетосипридобихнесамопредвидените в учебния план знания и
умения,ноусвоихимногоуроципо
човеколюбие,упоритостисправедливост. Ала най-важното, на което ме
научихамоитеУчители,бедатърсяи

Кристиан  Костов – випуск
2012, студент първа година във
Виенския университет – специалност „Строително инженерство“
Всички ученици от гимназията
сибихпосъветвалдаучатповече
немскиезик,дамуобърнатповече
вниманиеитърпение,защотовЗападнаЕвропа,пъкинавсякъдепо
света,езадължително,независимо
с какво се занимава човек, да се
знаятминимумдваезика.Второобразованиетовнемскоговорящитестраниенаизключителновисо-

гария!Благодарязанай-добритеспомениотЕзиковагимназия,забратството,
занеуморимиядух!Затова,чемезакалихтесвашияхумордавъзприемамживотатакъв,какъвтое!
Чувството,четамнякъдемногодалече има хора, които ме помнят е много
топло.Продължавайтедаподготвятеот
своитеученицидобриспециалисти–хорасимевБългарияивцелиясвят.Това
чувствомеправигорда!
дерзая,задамогаизная.Давярвамв
себесиивсвоитеумения,дабъдавинагиотворенакъмновотоинеобикновенотоиникога,аманикогаданесе
предавам,акоистинскивярвамвнещо.
Именнозарадивсичкотоваазвинаги
щесъмбезкрайноблагодарнанамоя
прекрасен класен ръководител г-жа
БистраЖекова,навсичкитемивсеотдайни преподаватели за усилията и
трудаимданипревърнатвдостойни
гражданикактонаБългария,такаина
целиясвят.Защототенипоказаха,че
единственитеграницизанасбихабилитези,коитосамипоставимпредсебеси.

кониво,апъкнатехническитеспециалности няма да намерите подобри университети от техните
никъде. Трето - комбинацията от
славянскиезикинемскиеединголям плюс, отварящ много врати.
Виестекъсметлии,защотоЕзиковагимназия„Д-рИванБогоров“ви
дава шанса да постигнете всичко
това. Щом се случи с мен, значи
можедастанеисвас.
Funfact-българскатамиграматика значително се подобри след
като започнах с изучаването на
немски."
АнтонияПетрова- випуск 2010 г.
Завършва международно право в Университета във Виена.
Азличносинамерихсвоетомястовсвета.Виенапредоставявъзможносттадасеизправишлицевлице,
кактосавстрийскатакултура,манталитетиразбирания,такаистезина
многодругистрани.Имамприятели
отвсичкикраищанасветаисъмизключителнощастлива,чеимамтака-

вавъзможност,атоваеблагодарение
нафакта,чевладеянемскиианглийскиезик.Друготоголямопредимство
е,чевладеейкиславянскиезиквкомбинациясанглийскиинемски,човек
имамногопо-големишансовезареализацияипрестижнаработа.Всичко
тованебихпостигналабезгодините
вЕзиковагимназия-Димитровград.
Темидадохастарта,койтонебихполучиланикъдедругаде.

