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СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА 

В качеството си на Изпълнителен директор на Фондация „БЕСТ-Български турнири по 

английска реч и дебати” с гордост искам да Ви информирам, че ученичките Нели Величкова 

(11-ти клас), Магдалена Танчева (11-ти клас), Стефани Чобанова (12-ти клас), възпитаници на  

ЕГ „Акад. Людмил Стоянов”, гр. Благоевград, се класираха успешно на Националния 

квалификационен турнир, организиран от Фондация „БЕСТ” и ще представят България на най-

значимото международно състезание по речи и дебати към Национална Асоциация по Речи и 

Дебати, основана през 1925г. в САЩ. Състезанието ще се проведе в град Бирмимгам, Алабама, 

САЩ от 18 до 23 Юни, 2017.  

Нели Величкова и Магдалена Танчева ще имат възможността да се състезава с най-добрите в 

цял свят в категорията „Творчески дует”, а пък Стефани Чобанова – в категория „Оригинална 

творческа реч”. Учениците трябва да наберат по  2500 щатски долара, за да покрият 

разходите за самолетни билети и транспорт до Бирмимгам, Алабама за датите на турнира.  

     

CERTIFICATE 

As Executive Director BEST Foundation I have the pleasure to inform that the students Neli 

Velichkova (11th grade), Magdalena Tancheva (11th grade), and Stefani Chobanova (12th grade), 

studying in “Acad. Lyudmil Stoyanov” Language High School in Blagoevgrad, have qualified 

successfully at the US-Qualifiers Tournament, organized by BEST Foundation that took place at the 

American University in Bulgaria, 1-2 April, 2017. They will represent Bulgaria at the most significant 

international competition for speech and debate organized by the National Speech and Debate 

Association/NSDA/, founded in 1925 in USA. The tournament will take place in Birmingham, 

Alabama, USA 18-23 June, 2017.  

Neli Velichkova and Magdalena Tancheva will compete with the best of the best in the DUO 

Interpretation Category and Stefani Chobanova will compete within the Original Oratory category. 

The students will each have to fundraise the amount of 2500 USD to cover airfare and 

transportation costs to Birmimgham, Alabama.  

 

 

  

 

 

 


