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„…В Ихтиман читалище-
то е място, където хората се 
събират, за да общуват, да се 
забавляват заедно, да се ин-
формират…”

На сайта на Европейската 
комисия в Електронна плат-
форма за учене на възрастни 
в Европа, която е преведена 
на 28 езика, като пример за 
успешни практики в обу-
чението на възрастни е по-
сочена библиотеката при 
Народно читалище „Слън-
це-1879” в град Ихтиман. От 
960 обществени библиотеки 
в България, подкрепени по 
Програма „Глобални библи-
отеки-България” е посочена 
дейността на две читалищ-
ни библиотеки. Една от тях 
е нашата. За библиотеката в 
Ихтиман това е признание 

Детска градина „Здравец” 
- гр. Ихтиман участва в ини-
циативата „Когато станем 
100 000 - ще посадим гора”, 
за да бъде една „Зелена дет-
ска градина”. Целта на gorata.
bg - дворът на детската гра-
дина да се превърне в оазис, 
където децата ще променят 
стереотипа и ще участват в 

Софийска област е сред 
регионите в страната, които 
са успели да се възстановят 
от финансовата криза и да 
възвърнат икономическите 
си показатели от 2008 годи-
на, преди тя да засегне Бъл-
гария. Това показва 5-годи-
шен анализ на Института за 
пазарна икономика, според 
който Софийска област, за-
едно с областите София, Ва-
рна, Стара Загора, Габрово, 
Пловдив и Бургас, са воде-
щите и най-добре развити 
в икономическо отношение 
региони у нас. Те вече са пре-
одолели ефектите от кризата 
върху инвестициите и паза-
ра на труда. 

Изследването показва още, 
че спрямо БВП на човек, Со-
фия вече е достигнала сред-
ноевропейските нива, което 
се дължи и на най-многото 
усвоени средства от Евро-
пейските фондове. Това спо-
ред анализаторите означава, 
че София „вече е Европа“. 
По този показател Софий-
ска област отново е с много 
добър резултат и се нарежда 
на четвърто място сред оста-
налите области в страната с 
БВП на глава от населението 
11 544 лв., като на първите 
три места са София, Стара 
Загора и Варна. 

Що се отнася до инвести-

за усилията да бъде съвре-
менен културно-информа-
ционен център за жителите 
на Община Ихтиман.

Читалищната библиотека 
в Ихтиман вече за пета го-
дина предоставя безплатен 
достъп до интернет, обуче-
ния за пенсионери по ос-
новни компютърни умения, 
обучения за младежи за на-
писване на автобиографии 
и мотивационни писма, 
както и търсене на работа 
през интернет.

Повече информация за 
услугите които предлага 
библиотеката можете да на-
мерите на интернет страни-
цата на читалището 

www.culturehousesun.org.

НЧ „Слънце - 1879“

циите, там процесът на въз-
становяване също става все 
по-видим на областно ниво. 
Макар и преките чуждес-
транни инвестиции да стаг-
нират последните години, 
разходите за дълготрайни 
материални активи (ДМА), 
които са другият основен 
показател за инвестиции, 
разкриват по-оптимистична 
картина, посочват от ИПИ. 
Около 1/3 от областите в 
страната вече отчитат разхо-
ди за ДМА, които надхвър-
лят предкризисните стойно-
сти. Това до голяма степен се 
дължи на интензивното ус-
вояване на европейски сред-
ства в периода 2014-2015 г. 
заради приключването на 
предходния програмен пе-
риод и последната възмож-
ност за усвояване на сред-
ства от него през 2015 г., се 
посочва още в доклада.

Софийска област е сред 
най-атрактивните за чуж-
дестранните инвестито-
ри дестинации, отчитат от 
ИПИ и уточняват, че това 
се дължи на непосредстве-
ната близост до столицата. 
Размерът на ЧПИ към края 
на 2014 г. е 1,24 млрд. евро, 
което е с около 84 млн. евро 
по-малко от пика в края на 
2012 г. Въпреки този спад, 
чуждите инвестиции в Со-

фийска област ос¬тават вто-
рите най-високи спрямо на-
селението – 5216 евро/човек 
при средно ниво за страната 
от 3006 евро/човек. 

През 2014 г. в Софийска 
област се забелязва увели-
чаване на инвестициите на 
предприятията в дългосроч-
ни материални активи. В съ-
отношение с населението е 
регистрирана най-високата 
стойност от 2008 г. насам – 
2353 лв./чо¬век при средно 
ниво за страната от 2786 лв./
човек. 

Общините в Софийска об-
ласт постигат шестия най-
висок темп на усвояване на 
европейски средства като 
бенефициенти на оператив-
ните програми. Към края 
на май 2016 г. те са усвои-
ли общо 229 млн. лв., което 
прави по 965 лв./човек от 
насе¬лението при средно 
688 лв./човек за страната. 
Най-висока усвояемост по-
стигат общините Костин-
брод (4295 лв./човек) и Пир-
доп (4284 лв./човек).

Докладът на ИПИ посочва 
още, че Софийска област е 
сред шестте региона в цяла-
та страна, които продължа-
ват да привличат хора, за-
селващи се от други области. 

Областна администрация 
Софийска област

основните форми на обуче-
ние на открито. По този на-
чин мозъкът на тези деца ще 
се развива и работи по-до-
бре, скелета и мускулатурата 
също, социалните умения 
ще се развиват на по-ранен 
етап от развитието на деца-
та, което определя социал-
ното благополучие на всяко 

дете. Виждате триадата деца 
- учители - родители, които 
подготвят част от терена за 
нашата малка гора от пре-
красни зелени дървета.

Ваня Колева, директор на 
Детска градина „Здравец” 
- гр. Ихтиман благодари на 
всички, които подкрепиха 
инициативата с гласуване 
за участието на детското за-
ведение в играта. „Детска 
градина „Здравец” спече-
ли 100 дръвчета (80 черен 
бор, 10 обикновен явор и 10 
дъба от вида цер). Предстои 
съхранение и засаждане на 
дръвчетата. Пожелавам на 
всички да изпитат това удо-
влетворяващо чувство и да 
бъде последван нашият при-
мер, защото това е пътят бъ-
дещето да бъде по-отговор-
но, по-грижовно и по-чисто.” 
– написа г-жа Колева.

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, 
съобщава на всички заинтересовани лица, че са изгот-
вени коригирани проекти за ПУП-ПП относно тери-
ториите за  проект: ”Модернизация на железопътна 

линия София - Пловдив: железопътни участъци София 
- Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък 

Ихтиман - Септември:
- коригиран проект на ПУП-ПП за землището на с. 

Мирово, ЕКАТТЕ 48369, община Ихтиман
- коригиран проект на ПУП-ПП за землището на с. 

Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман
    Проектите се намират в Дирекция „АС” при Об-

щина Ихтиман и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от публикуването, заинтересованите 
могат да се запознаят с него, като при необходимост 
могат да направят писмени искания, предложения и 

възражения до общинската администрация.

05.12.2016 г.
гр. Ихтиман

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ихтиман
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ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ БЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА 
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

ПРОЕКТЪТ „МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА” ПРОДЪЛЖАВА

„В ПЕСЕНТА Е ДУШАТА НА НАРОДА”- 
VI-ТИ ОБЛАСТЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТЪРА 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На 30 ноември т. г. пенсио-
нерите се сдобиха с нов клуб, 
благодарение щедростта на 
г-жа Нина Тодорова, която 
ни предостави Художестве-
ната галерия за безвъзмезд-
но ползване. Да споделят 
нашата радост дойдоха кме-

В ОУ „Димчо Дебелянов”, 
гр. Ихтиман се проведе 
здравно-информационна бе-
седа пред ученици от 7-ми и 
8-ми клас от Антония Соти-
рова, здравен медиатор в Об-

На 25.11.2016г. в гр. Кос-
тенец се проведе конкурс-
надпяване, посветен на 140 
години от рождението на Св. 
Климент Охридски. Той бе 
организиран от РИО - Со-
фия регион, Община Кос-
тенец и СУ „Св. Климент 
Охридски”, гр. Костенец. 
Участие в конкурса взеха 
ученици от ОУ „Димчо Де-

„Има много деца, кои-
то са лишени от родител-
ска грижа. Всяко от тях се 
нуждае от семейство. Защо 
това семейство да не бъде 
Вашето…” Под това мото на 
29.11.2016 г в Център за об-
ществена подкрепа се про-
веде информационна среща 
за представяне концепция-
та на приемната грижа.

„Бъди информиран!” Под 

Ден по-рано хората с ув-
реждания от община Их-
тиман отбелязаха своя 
празник. Литературно-му-
зикална програма бяха под-
готвили малчугани от Дет-
ска градина „Гьончо Белев”, 
а танцьори от ансамбъл 
„Слънце” поднесоха букет 
от кръшни хора. Г-жа Нен-
ка Божичкова, председател 
на Съюза на територията на 
общината, направи кратък 
отчет за дейността през го-

тът на Община Ихтиман г-н 
Калоян Илиев и инж. Тони 
Кацаров, зам.-кмет. Г-н Или-
ев поздрави пенсионерите с 
новата придобивка и, както 
подобава при влизане в нов 
дом, поднесе подарък Колед-
на елха.

дината и поздрави присъст-
ващите. Г-жа Дана Янинска, 
председател на ОбС на пен-
сионерите, благодари за до-
брото сътрудничество меж-
ду двете организации, като 
препоръча още по-голяма 
инициативност и борбеност 
при съвместната работа. Тя 
представи своето предло-
жение да бъде подготвена 
изложба-базар с ръчно из-
готвени произведения, чрез 
които да подпомогнат фи-
нансовото си положение.

За всички хора с уврежда-
ния бяха подготвени скром-
ни подаръци с подкрепата 
на Община Ихтиман.

Д. Янинска,
председател на ОбС на 

пенсионерите

Г-жа Дана Янинска про-
чете благодарствено писмо 
до дарителката от името на 
пенсионерите. Деца от Дет-
ска градина „Гьончо Белев”, 
с които работим по проект 
„Баба и внуче”, също ни поз-
дравиха. Както е обичайно, 
бе прерязана и лента от кме-
та г-н Илиев.

Всички участници в тър-
жеството бяха почерпени с 
вкусен тутманик, приготвен 
от г-жа Веска Вуева, а по стар 
обичай на масата бе сервира-
на варена царевица по слу-
чай празника на Св. Андрей 
с пожелание да се множат 
добрините, както броя на 
зърната в кочана.

Д. Янинска,
председател на ОбС на 

пенсионерите

щина Ихтиман. Събитието е 
част от проекта „Мисията 
възможна”, който се изпъл-
нява от Българска семейна 
асоциация по семейно пла-
ниране и сексуално здраве 
(БАСП) в партньорство с 
Национална мрежа на здрав-
ните медиатори (НМЗМ) и 
обхваща 14 населени места 
на 13 общини от 8 области. 
Началото му бе поставено 
през септември 2015 г. и ще 
продължи до февруари 2017 
г. Финансира се по Про-
грама BG 07 „Инициативи 
за обществено здраве” на 
Норвежкия финансов меха-

този надслов на 01.12.2016 
г., отбелязвайки Между-
народния ден за борба със 
СПИН се проведе тематич-
на информационна среща 
със седми и осми клас на 
ОУ „Христо Смирненски” 
- с. Вакарел. Инициативата 
е съвместна на Център за 
обществена подкрепа, ОУ 
„Христо Смирненски” и Об-
щина Ихтиман.

низъм чрез Министерство 
на здравеопазването на Ре-
публика България. Основна 
цел на проекта е да подобри 
сексуалното и репродуктив-
но здраве на младите хора и 
да намали здравните нера-
венства. Специфичните за-
дачи на работата включват 
подобрен достъп до услуги 
за превенция на сексуал-
но преносими инфекции и 
ХИВ, насърчаване на дей-
ности за семейно планиране 
и повишена обща информи-
раност по теми в областта 
на сексуалното и репродук-
тивно здраве и промяна на 

белянов”, гр.Ихтиман с ръко-
водител Вероника Христова. 
Вокалната група „Ихтиман-
ски гласове” бе класирана на 
II-ро място. На всеки участ-
ник от групата бе връчена 
грамота за участие, а на ръ-
ководителя - Диплом. Кон-
курсът-надпяване, който се 
провежда всяка година, има 
за цел да възпита у млади-
те хора родолюбие и любов 
към народната песен, да от-
крие нови таланти, които са 
популяризатори на българ-
ския фолклор.

В. Лазова, учител 
ОУ „Димчо Дебелянов”

поведението. Темата на про-
ведената беседа в учебното 
заведение бе „Настъпване 
на пубертета - процеси и бо-
лести, предавани по полов 

път”. След края на срещата 
всеки ученик получи пода-
рък - цветни моливи, които 
да използва в училище.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „КМЕТЪЛСКИ ИСТОРИИ” ОТ ЦОНКО ЦОНЕВ

На 25 ноември 2016 г. бив-
шият кмет на Каварна Цон-
ко Цонев представи книга-
та си „Кметълски истории” 
в Ихтиман. Най-големият 
рокаджия сред кметовете, 
фен на рок музиката и ини-
циатор на ежегодния фес-
тивал „Каварна рок фест“, 
както и посрещането на 
Джулайморнинг на Камен 
бряг му спечелиха прозви-
щето „Кметъла”. Той напра-
ви известен града си като 
столица на рока не само в 
България - по негова пока-
на идват над сто световно-
известни групи и музикал-
ни изпълнители. 

Инициативата да гостува 
тук в града ни е на Георги 
Вучев и Георги Гаджов, кои-
то се запознават с него чрез 
Васко Кръпката на един от 
концертите в Каварна.

Специално за събитието 

пристигна и Александър 
Филчев - Санеца изявяващ 
се основно на клубните сце-
ни, един от основателите 
на рок групата и както го 
наричат самите БТР „мно-
го специален човек за нас, 
дългогодишен спътник и 
„щатен” гост певец”. Той 
посрещна присъстващите 
с думите: „Това е една уни-
кална вечер с участието на 
човек, който направи много 
за музиката в България!”. 

„В книгата ми „Кметъл-
ски истории” са описани 
много истории, случили се 
извън сцената, както с едни 
от най-великите рок изпъл-
нители, идвали в България, 
така и от срещите си с наши 
музиканти” - разказа Цон-
ко Цонев. Част от тях той 
сподели пред събралите се 
в бар „Хралупата”. Инте-
ресна бе историята с Рони 

Джеймс Дио, който пял с 
българския трикольор и 
тениска „Освободете ги” в 
защита на медиците ни в 
Либия. „Научихме го да иг-
рае право хоро, а червеното 
вино и шопската салата му 
станаха любими”. Автограф 
върху купюра от 100 евро 
пък оставил Леми Килмис-
тър от „Моторхед”, а за 55-
ия рожден ден на Глен Хюз, 
който се случил в България, 
организаторите приготви-
ли торта с формата на ки-
тара… „Срещал съм много 
хубави хора, като двамата 
Жоровци тук” – допълни 
кметът – рокаджия.

Още свои съкровени спо-
мени в книгата си „Кме-
тълски истории” разкрива 
Цонко Цонев в обем от 14 
глави за най-известните 
музикални групи и изпъл-
нители сред които Кембъ-

лът, „Любе”, Б.Т.Р. и Санеца, 
Емир Костурица, „Апока-
липтика”, Алис Купър, „Ме-
науор”, „Аксепт” и много 
други. Специално място е 
отделено на женските гла-
сове в рока - Доро Пеш, Таря 
Турунен и Шарън ден Адел 
от „Уитин Темптейшън”. 
От книгата запалените рок 
фенове ще научат повече 
и за колата с автографите 
на Кметъла, която той сам 
нарича „моят музей на ко-
лела”, както и за блокове-
те, изрисувани с ликовете 
на известните рокаджии. 
Цветното приложение със 
снимки прави книгата още 
по-специална с фотографии 
на Рони Джеймс Дио, Глен 
Хюз, „Менауор”, „Сабатон”, 
„Дийп Пърпъл”, „Скорпи-
ънс”, „Юръп”, Джон Лоутън 
и Кен Хенсли, и др.

Всички, които проявиха 

интерес към първата книга 
на Цонко Цонев, я получиха 
с личен автограф от автора, 
който твърди, че ще тя има 
продължение. „Както знае-
те, за пръв път от години не 
бяхме на Камен бряг край 
Каварна за Джулая, а в Тут-
ракан. Като съорганизатор 
на фестивала „Рок за неза-
висимост“, който се състоя 
през септември в Ловеч, а 
през лятото плануваме да 
бъдем в Чирпан – имам още 
много какво да разкажа.”- 
сподели бившият кмет, 
сега общински съветник. 
Заедно с Александър Фил-
чев, който изпълни едни 
от най-любимите песни на 
„кметъла” и на събралата се 
публика от ценители на рок 
музиката, вечерта завърши 
с отлично настроение. Оч-
акваме продължение…

ЗАЕДНО ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ 

На 19.11.2016 г. 21.11 2016 
г. в Детска градина „Радост”, 
гр. Ихтиман се проведоха 
двата последни обучител-
ни модули, които са част 
от проекта „Заедно за едно 
по-добро здраве”, финанси-
ран от компания „Глаксо-
СмитКлайн” и изпълняван 
от Сдружение „Национална 
мрежа на здравните меди-
атори”. Лектор бе Антония 
Сотирова, здравен медиа-
тор в Община Ихтиман.

По време на петия модул 
на тема: „Хигиена на тяло-
то, паразити - същност и 
видове” децата научиха как-
во е паразит и къде живеят 

паразитите. Коментираха 
колко опасен може да бъде 
кърлежът и защо. Часът за-
върши със следния извод: 
„Трябва да бъдем с чисти 
дрехи, сресани, здрави и 
усмихнати, за да имаме при-
ветлив външен вид”.

Шести - последен обучи-
телен модул на тема „Здра-
вословно хранене, хигиена 
и грижа за храната”, бе съче-
тан с един светъл празник 
- Деня на християнското 
семейство. Това бе причина 
да бъдат поканени и роди-
телите на децата от групата. 
Урокът започна с последна-
та тема от учебника, всяко 

дете сподели за любимата 
си храна и коментира до 
колко е полезна тя. Часът 
продължи с обобщение за 
най-важното от изучените 
теми и завърши с раздаване 
на подаръци.

Антония Сотирова

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
30.11.2016 г.

1. План-сметка за 2017 г.
2. Даване на съгласие Община Ихтиман да поиска от 
Регионална инспекция по околна среда и водите, част 
от внесените отчисления за „Определяне на морфо-
логичния състав на битовите отпадъци на Община 
Ихтиман”
3. Приемане на Програма за управление и разпореждане 
с имотите - общинска собственост в община Ихти-
ман през 2017 г.
4. Отдаване под аренда без търг или конкурс на имоти 
от общинския поземлен фонд в землището на с. Чер-
ньово
5. Приемане правилник за устройството и дейността 
на Център за подкрепа за личностно развитие - Об-
щински детски комплекс гр. Ихтиман
6. Приемане на годишни програми за развитието на 
дейността на читалищата в община Ихтиман през 
2017 г.
7. График за работата на ОбС през м. декември 2016 г.
На 21.12.2016 г. /сряда / от 16.00 ч. ПК „Образование” и 
ПК „Спорт и социални дейности”;
На 22.12.2016 г. /четвъртък / от 16.00 ч. ПК „Юриди-
ческа” и ПК „Контрол по строителството”;
На 23.12.2016 г. /петък / от 16.00 ч. ПК „Общинска 
собственост” и ПК „Икономическа”;
На 28.12.2016 г. /сряда / от 14.00 ч. СЕСИЯ.



 4                                          Ихтиман

ОБЩИН� ИХТИМ�Н 
и

Н�РОДНО ЧИТ�ЛИЩЕ „СЛЪНЦЕ-1879”

ВИ К�НЯТ на КОЛЕДНИ И 
НОВОГОДИШНИ ПР�ЗНИЦИ

9.12. /петък/ Запалване светлините на Коледната елха
Централен площад 17.00 ч.

21.12. /сряда/ Откриване на изложба „Коледни рисунки” на 
Общински детски комплекс • Читалище - фоайе 17.00 ч.

21.12. /сряда/ Коледен концерт на Народно читалище „Слънце 1879”
Читалище - голям салон 18.00 ч.

22.12. /четвъртък/ Коледен рецитал на театрална група „Фантазия” 
Читалище - голям салон 18.30 ч. 

24.12. /събота/ Дядо Коледа раздава подаръци на децата от Стамболово, 
Черньово, Живково, Веринско и Вакарел • 10.00 ч. - 15.00 ч. в селата
31.12./събота/ Дядо Коледа раздава подаръци на децата от Ихтиман 

Централен площад 11.00 ч.
31.12./събота/ Посрещане на Нова година, 

народно веселие и Новогодишна заря 
Централен площад 23.00 ч. 

З�ПОВЯД�ЙТЕ !

МЛАДИ ТАЛАНТИ

ИЗ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА 
СУ „ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ИХТИМАН

ДВА МЕДАЛА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН 
ТУРНИР ПО ДЖУДО

„БОТЕВ“ ИХТИМАН ЗАВЪРШИ ПОЛУСЕЗОНА С ПОБЕДА

„На територията на Нацио-
нална спортна академия за-
върши зимният турнир „Играй 
ръгби“. В турнира взеха учас-
тие 7 отбора с над 60 деца от 
Френския лицей „Виктор Юго”, 
Софийската духовна семина-
рия „Св. Йоан Рилски“ и мла-
ди таланти от град Ихтиман, 
разпределени в две възрастови 
групи от 12-14 години  и от 14-
16 години. В студения декем-
врийски ден всички деца пока-
заха завидни умения по ръгби, 
вложиха много емоции и ста-
рание, за което бяха награде-
ни. Всички без изключение 
получиха медали, фланелки и 
статуетки с логото на турнира. 
За всеки отбор имаше възпоме-
нателна купа от надпреварата. 

На 19.11.2016 г. в салона на 
СУ „Христо Ботев”- гр. Ихти-
ман се проведе заключителни-
ят етап от вътрешното първен-
ство на тенис на маса, включен 
в Спортния календар на учили-
щето.

На финалната права се явиха 
осем състезатели, които про-
ведоха срещите по системата 
Бергер – всеки срещу всеки. В 
резултат на получените рази-
гравания със седем победи и 
14:0 гейма съотношение първи 

На 26. 11. 2016 г. в зала на стадион „Локомотив“ - София се 
проведе международен турнир по джудо. 

В него участваха около 600 деца, ние участвахме в две въз-
растови групи и завоювахме един сребърен и един бронзов 
медал. Второ място спечели Габриела Ангелова, на трето мяс-
то се класира Симона Зашева – съобщава Иван Докторов, 
треньор в Спортен боен клуб – Ихтиман.

„Ботев“ - Ихтиман завърши с победа 
есенния полусезон в първенството на 
Югозападната Трета лига. В двубой от 17-
ия кръг момчетата на Валери Свиленов 
победиха „Рилски спортист“ - Самоков 
с 3:1. След този успех ихтиманци ще зи-
муват на 10-ото място с актив от 25 точки 
и изостанаве на само две от 7-ото място, 
където е именно самоковския тим, но те 
имат и мач по-малко.

Целта на турнира „Играй ръг-
би“ бе да се насърчат децата 
от всички възрастови групи и 
да се запознаят, да играят и да 
останат в ръгби спорта. Този 
турнир ще стане ежегоден по 
примера на международният 
София 7 – За купата на Ректо-
ра на НСА, който тази година 
ще има своето 23-то издание.” – 
писа сайтът novsport.com.

На 1 декември децата участ-
ваха на Зимен турнир „Играй 
ръгби” и заеха второ място във 
възрастта си. С този турнир 
приключваме състезателната 
година изключително успешно. 
Вече се намесихме сред големи-
те сили в ръгбито и амбициите 
на клуба за другата година са 
много по-големи.

Благодаря на женският тим 
на клуба, че дават всичко от 
себе си да се развиваме и не 
пестят време и средства. Пред-
стои и изключително интерес-
на фотосесия с тях – сподели 
Владислава Карабонева.

пресече финалната линия Све-
тослав Церовски от VII б клас и 
се класира на първо място. На 
второ място се класира Мом-
чил Димитров от VII б клас с 
11:5 геймово съотношение, а 
трети се нареди Иван Борисов 
с 9:5, четвърти бе Димитър Ян-
ков.

Пожелаваме на първата чет-
ворка достойно представяне в 
Ученическите игри – 2017 г. в 
Спартакиадата на малките се-
лища!


