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На 20 декември 2007 г. в ГРПИ в София се състоя скромно, но мило тържество по случай
връчването на първото Удостоверение за дарение. Директорката, г-жа Здравка Бобева връчи
документа на Стойчо Димитров Димитров от Бургас, спомоществовател на сп. „География `21“.
Неговият благороден жест направи възможно подобряването на полиграфическото оформление
на брой 5/2007.

Ценността на това дарение е особено голяма, ако се има предвид, че то е от личните средства
на един достоен български учител по география. Ценността на дарението има и друго измере-
ние, особено важно за нас – доверието на читателите към редакционната колегия, която вече
получава и тяхната финансова подкрепа.

Изказваме нашата искрена благодарност на г-н Стойчо Димитров за неговия трогателен акт.
Приемаме този благороден жест и като признание на нашите усилия да правим едно съвременно
и полезно за читателите списание по география.

НАШИТЕ СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ

СТОЙЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

      НАШИТЕ СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ

Стойчо Димитров е учител по география в Гимнази-
ята с преподаване на немски език „Гьоте“ в Бургас. За-
вършил е специалност География и втора специалност
Немски език в СУ „Св. Кл. Охридски“ (1981). През 1994-
95 г. завършва следдипломна специализация по иконо-
мика и мениджмънт в Бизнес факултета на Бургаския
свободен университет.

Работил е като учител в ЕСПУ „Кирил и Мето-
дий“- Бургас (1981-1986) и в ГПНЕ „Гьоте“ (от 1985),
където от 2005 г. е и помощник-директор по АСД.
Като учител по география има II клас квалификация
(1989: ЦИУУРК – СУ). През 2004-2005 г. специализи-
ра в Университета Саарланд във Федерална републи-
ка Германия и  преподава география и политически
науки (12 и 13 клас) в Гимназия „Лудвиг“.

Притежава редица допълнителни квалификации: ка-
питан на плавателен съд 10 бр.рег.т. за Черно море и
за р. Дунав; инструктор по воден и по ски туризъм
(награждаван от БТС); съдия по воден слалом; пара-
шутист и леководолаз. Тези умения използва и в пре-
подавателската си дейност по география – организира
и провежда експедиции с ученици от ГПНЕ „Гьоте“ в
Странджа и най-вече в поречието на Велека. На про-
ведената последна национална олимпиада по геогра-
фия неговият ученик Коста Шатров получи награда и
стана капитан на отбора, представил успешно Бълга-
рия на Международното състезание по география в Сан
Диего, САЩ през 2007 г. (вж. 5/2007 на „География ̀ 21“).


