
Резултати от спортно състезателната дейност 

на отборите по шах и лека атлетика - юноши и 

девойки 

2000/01 г. и 2001/02г. Републикански ученически игри - Русе. Завоювани 

места и медали: 
2 златни; 4 сребърни; 4 бронзови;  

3-то място отборно девойки; 6- то място отборно юноши; 

4х100 щафета девойки - сребърен медал, отборно девойки бронзов медал; 
 

Радостин Тодоров Тодоров - златен медал на тласкане на гюле; 

Светослав Живков Попов - сребърен медал на висок скок; 
Диана Първанова - бронзов медал на 100 м; 

Боряна Балканска - бронзов медал на 800м  
2002/03г. и 2003/04г. Републикански ученически игри – Стара Загора. 

Завоювани места и медали: 

2 златни; 4 сребърни и 2 бронзови; 
2002/03г. Стара Загора - сребърен медал на дълъг скок; 

 
Радостин Тодоров Тодоров - златен медал на тласкане на гюле; 

Емил Петров Петров - сребърен медал на тласкане на гюле; 

2003/04г. - Диана Мирлева - сребърен медал на висок скок; 
Боряна Балканска, Диана Първанова, Диана Мирлева, Валя Попова – бронзов 

медал на щафета девойки. 

 
2000/01г. във Варна на шахматните ученически игри – 7 място. 

2001/02г. в Стара Загора на шахматните ученически игри - 6 място.  

Зонални състезания по шахмат - гр. Кърджали, 2007 г. 

Дейвид Сашев Богутлиев - 8 клас, учебна 2006/2007 год.; 

Роберт Сашев Богутлиев - 8 клас, учебна 2006/2007 год.; 
Росен Пламенов Пашев - 9 клас, учебна 2006/2007 год.; 

Виктория Генадиева Манчовска - 9 клас, учебна 2006/2007 год.  

Зонални състезания по лека атлетика - юноши - гр. Сливен, 2007 г. 

Драгомир Дончев Илиев, Стефан Христов Енев, Николай Радославов 

Архипов и Божидар Илиев Касабов - 8 клас, учебна 2006/2007 год.; 
Добромир Начков Начев - 9 клас, учебна 2006/2007 год.; 

Ивелин Иванов Ортакчийски, Мариан Атанасов Балкански и Александър 

Николаев Колев - 10 клас, учебна 2006/2007 год.  

 

 



 

Републикански състезания по лека атлетика - 2007 г. 

Николай Радославов Архипов - 8 клас, учебна 2006/2007 год. - златен медал 

на 1500 м. гладко бягане - 4 мин. 42 сек; 
Стефан Христов Енев - 8 клас, учебна 2006/2007 год.- сребърен медал на 100 

м. гладко бягане - 11,27 сек. и бронзов медал на 200 м. гладко бягане; 
Добромир Начков Начев - 9 клас, учебна 2006/2007 год. - бронзов медал на 

400 м. гладко бягане - 56,41 сек.; 

Александър Николаев Колев - 10 клас, учебна 2006/2007 год. - бронзов медал 
на тласкане гюлле - 12,96 м.  

Републикански ученически игри 2008 г. 

Лека атлетика - отборно момчета 8-10 клас - първо място-90 точки и златен 
медал 

Стефан Христов Енев - 9 клас, учебна 2007/2008 год.- златен медал на 100 м. 
гладко бягане 10,84 сек., сребърен медал на 200 м. гладко бягане 22,53 сек. и 

бронзов медал на дълъг скок-5,92м.; 

Драгомир Дончев Илиев - 9 клас, учебна 2007/2008 год.- бронзов медал на 
висок скок. 

Николай Радославов Архипов - 9 клас, учебна 2007/2008 год.- бронзов медал 

на 1500 м. гладко бягане-4,35,18 мин.  

Шахмат - отборно 2 място и сребърен медал 

Мирена Славова Бейчева - 8 клас, учебна 2007/2008 год.- 2 място в 
индивидуалното класиране. 

Републикански ученически игри 2009 г. 

Лека атлетика- отборно юноши - първо място 

Стефан Христов Енев - 10г клас, учебна 2008/9 г.- златен медал на 100 м. 

гладко бягане, златен медал-скок на дължина, сребърен медал - тласкане на 
гюлле 

Мартин Георгиев Господинов - 8а клас, учебна 2008/9 г.- сребърен медал на 

висок скок 

Шахмат 

Мирена Славова Бейчева - 9а клас, учебна 2008/9 г.-сребърен медал, 2 място 

 

 



Републикански ученически игри 2010 г. 

Лека атлетика- отборно юноши - трето място, щафета 4Х100 - трето място 

Борис Калинов Божков - 10а клас - сребърен медал на 100 м. гладко бягане, 

бронзов медал- на 200 м. 
Мартин Георгиев Господинов - 9а клас- бронзов медал на висок скок 

Богдан Борисов Замтиков - 8г клас- бронзов медал тласкане на гюлле 

 

Републикански състезания по лека атлетика -Сливен, 2011 г. 

Богдан Борисов Замтиков - 9г клас, - златен медал тласкане на гюлле; 
Георги Иванов Колев - 10а клас, 8 място тласкане на гюлле; 

Отборно класиране - трето място. 

Шахмат - Благоевград 

Цвета Добрева Добрева -5а клас - 5 място;  

Никола Добрев Добрев - 8а клас - 7 място;  

Константин Апостолов Терзиев - 8а клас - 8 място;  

Петко Кирилов Петков - 10б клас - 8 място;  

Отборно класиране - осмо място. 


