
 

                               
 

 

 

                                  Емре Ергюн Емурла 
                  ученик от XII клас в ЕГ „Христо Ботев” гр. Кърджали 

                Международни и национални състезания и конкурси: 

 

 одобрена кандидатура от Немското посолство в България за  

последния кръг в гр. Бон за една от 120- те пълни стипендии в световен 

мащаб за висшето образование на Германската служба за академичен 

обмен (DAAD); 

 отлична оценка (5.60) в конкурса за кандидат- студенти  и приет за  

студент в ХТМУ- София – 2019г.; 

 награда от Н. Пр. Наргиз Гурбанова и стипендия на  

Министерството на младежта и спорта на Република Азербайджан с 

едноседмичен престой в Азербайджан като представител на България в 

международния проект на министерството за студенти и ученици – 2019г.; 

 стипендиант на Баварското министерство на образованието и 

културата като победител в състезанието „Bayern”, организирано от 

Немското посолство в България, с награда едноседмичен престой в 

Бавария – 2019г.; 

 стипендиант на Европейския университет- Виадрина във Франкфурт  

на Одер по програмата BIDS „Schnupperstudium“ – 2019г.; 

 класиране на национален кръг на Националната олимпиада по  

немски език на МОН в 2020, 2019, 2018, 2017г.; 

 стипендиант на Американската фондация за България – 2019г.,  

2018г.; 

 висок резултат (ниво C1) на изпита за Немска езикова диплома (DSD  

II); 



 3. място на националния кръг на „Лингвистично кенгуру“ на немски  

език в гр. София – 2019г.; 

 поощрителна награда в националния конкурс за есе „170 години от  

рождението на Христо Ботев“ в гр. Варна; 

 класиране на национален кръг на състезанията по български език и  

литература „Стъпала на знанието“ и „Любословие“ – 2020г., 2019г., 2018г.; 

 участие в проекти по немски език „Младежта дебатира“ и „Четящите  

лисици“, организирани от ZfA – 2019г.; 

 одобрен за участие в „Модел Република България“ в Американския  

университет в България- гр. Благоевград – симулация на Парламента за 

български студенти и ученици с лектор Росен Плевнелиев – 2019г.; 

 одобрен за участие в „Модел Европейски съвет“ – София 2019г,  

организиран от Европейската комисия за България; 

 пълна стипендия на Немската служба за педагогически обмен (PAD)  

с награда едномесечен престой в Германия – 2018г. 

 класиране на национален кръг на състезанието по немски език на  

издателство „Клет“ ниво B2 – 5. Място – 2018г. 

 3. място на областния кръг на „Лингвистично кенгуру“ на немски  

език – 2018г. 

 класиране на национален кръг на състезанието по български език и  

литература „Любословие“ – 2018г. 

 класиране на национален кръг на състезанието по български език и  

литература „Стъпала на знанието“ – 2017г. 

 два сребърни медала в първия и във втория предварителен кръг, и  

един бронзов медал на финалния кръг във възрастова група VIII. – XII. 

клас в националното историческо състезание „Моята родина“ в гр. Стара 

Загора – 2017г. 

 

Получени грамоти и сертификати от :  

 Министерството  на образованието и науката – всяка година за  

участие в национален кръг на олимпиадата по немски език;  

 Регионалното  управление  на образованието – Кърджали – за  

отлично представяне на областни кръгове на олимпиади по немски език, 

български език, биология и химия;  

 Ръководството на EГ  „Христо Ботев“;  

 Издателство“ КЛЕТ“;  

 Посолството на Република Германия;  

 GOETHE INSTITUT;  

 Баварското министерство на образованието и културата; 

 Н. Пр. Наргиз Гурбанова и Министерството на младежта и спорта на  

Република Азербайджан; 

 Европейска комисия за България 

 Фондация „Млада България“ 


