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Електронният вариант на общински вестник “Белово”, четете на сайта на Общината: www.belovo.eu

На 15 септември СУ „Ал. Иванов-Ча-
пай” гр. Белово, стартира новата учебна 
година с посрещане на училищното зна-
ме, вдигане на националния трибагреник 
и химна на България. 

Официални гости на тържеството 
бяха: Зам.министърът на младежта и 
спорта г-н Николай Павлов, Областният 
управител – г-н Стефан Мирев, Начал-
никът на отдел в РУО – Пазарджик - г-н 

Николай Гунчев, председателят на Об-
щински съвет –Белово г-н Стефан Яки-
мов, кметът на община Белово – инж. 
Костадин Варев, зам. кметът г-н Васил 
Савов, представители на Общинска ад-
министрация - Белово. След официал-
ните поздрави, гости, родители и учите-
ли се насладиха на празнична програма 
подготвена от учениците. 

Първокласниците получиха подаръци 

от кмета на Общината и от Председателя 
на Общински съвет - Белово. 

По традиция те първи влязоха в учи-
лището, след биенето на училищния звъ-
нец от г-жа директор Спаска Кузманова, 
посрещнати със здравец и питка от пер-
сонала. 

Тази година в първи клас в училището 
ще учат 47 деца, с класни ръководители 
г-жа Катя Бончева и г-жа Иванка Стоева.

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ Д-Р ЦОНОВ!
На 11.09.2020 година кметът на община Белово, инж. Костадин Варев, получи 

писмо, в което д-р Петър Цонов заявява своето же-
лание да направи дарение на Исторически музей, 
гр. Белово. Доктор Петър Александров Цонов е 
внук на Елисавета Цветанова Радулова, дъщеря на 
Цветан Радулов. Той е син на свещеник Михаил Ра-
дулов – председателя на Революционния комитет в 
с. Голямо Белово. Децата на Цветан са Елисавета, 
Михаил, Никола, Парашкева, Марица и Люба. Цве-
тан пази „Часослов“, богуслужебна книга, принад-
лежала на отец Михаил, после книгата остава при 
Михаил Цветанов Радулов, а днес е притежание на д-р Цонов. Предавана от по-
коление на поколение, от днес тази реликва ще се пази в Историческия музей на 
Белово. Това е пример за патриотизъм, уважение към делата на предците, родова 
памет, желание да се запази българското ни достойнство и споменът за свещеник 
Михаил Радулов, който ни е оставил светлата си човеколюбива диря на свеще-
ник, учител, будител и революционер. Екипът на ИМ гр. Белово благодари на д-р 

Цонов за безценния дар!  Севдалина Попова

На добър час ученици!

Начало и край на ва-
канциите, с изключение 
на лятната, през учебната 
2020/2021 година:

30.10.2020 г. - 01.11.2020 г. 
вкл. - есенна ваканция; 

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. 
вкл. - Коледна ваканция

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. 
вкл. - междусрочна ваканция

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. 
вкл. - пролетна ваканция за 
I-XI клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. 
вкл. - пролетна ваканция за 
XII клас

Начало на втория учебен 
срок на учебната 2020/2021 
година: 04.02.2021 г. - I-XII 
клас

Неучебни дни:
19.05.2021 г. - ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. - втори ДЗИ
25.05.2021 г. - неучебен, но 

присъствен ден за училищни, 

просветни и културни дей-
ности

16.06.2021 г. - НВО по БЕЛ в 
края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. - НВО по мате-
матика в края на VII и на Х 
клас

Край на втория учебен 
срок на учебната 2020/2021 
година:

14.05.2021 г. - XII клас (13 
учебни седмици); 31.05.2021 
г. (07.06.2021) -  І-III клас (14 
учебни седмици  + 1 седми-
ца за проектни дейности); 
14.06.2021 г. -  IV-VІ клас (16 
учебни седмици); 30.06.2021 
г. -  V-VІ клас (18 учебни сед-
мици за паралелки в спортни 
училища); 30.06.2021 г. -  VII-
ХІ клас (18 учебни седмици); 
14.07.2021 г. -  Х-XI клас (за 
паралелки с професионална 
подготовка); 28.07.2021 г. - XI 
клас (за паралелки с дуална 
система на обучение)

Ваканции и неучебни дни 
за учебната 2020/2021 година
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На 29.07.2020 г. Общински съвет- Белово проведе редов-
но свое заседание, на което бяха взети следните по -важни 
решения: 

Прие финансов отчет за изразходваните бюджетни средства 
и отчет за дейността за 2019 г. с вх. № ОбС – 279/ 23.07.2020 г. 
от Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Марица – 
Белово“.

Не прие годишен финансов отчет за 2019 г. с вх. № ОбС – 
280/ 23.07.2020 г. от „Общински имоти Белово“ ЕООД.

Не прие финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. с 
вх. № ОбС – 280/ 23.07.2020 г. от „Общински имоти Белово“ 
ЕООД.

Разгледа становище с вх. № ОбС – 290/ 24.07.2020 г. от Ненка 
Тодорова – заместник – кмет на община Белово относно Го-
дишен финансов отчет за 2019 г. на „Общински имоти Белово 
ЕООД.

Прие годишен финансов отчет за 2019 г. от „Белово 2014“ 
ЕАД с вх. № ОбС – 283/ 24.04.2020 г.

Прие финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. от 
„Белово 2014“ ЕАД с вх. № ОбС – 281/ 24.07.2020 г. 

Изслуша и разгледа становище с вх. № ОбС – 291/ 24.07.2020 
г. от Ненка Тодорова – заместник – кмет на община Белово, 
относно Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Белово 2014“ 
ЕАД.

Прие предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС 
– 176/ 13.05.2020 г. относно Приемане на уточнения план и От-
чета за касово изпълнение на бюджета, на сметките за сред-
ствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства 
на община Белово за 2019 година и отчета на дълга на община 
Белово към 31.12.2019 г.

Прие информация с вх. № ОбС – 289/ 24.07.2020 г. относно 
текущото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от 
Европейския съюз и на сметките за чужди средства за първо-
то полугодие на 2020 г.

Прие предложение от кмета на Община Белово с вх. № ОбС 
– 286/ 24.07.2020 г. относно Закриване на ОУ „Отец Паисий“ – 
с. Сестримо, община Белово.

Разгледа докладни от кметове на кметства относно пробле-
ми с водоснабдяването на територията на населените места 
във връзка с Решение № 122/ 26.06.2020 г. на Общински съвет 
– Белово

Прие доклад от Ненка Крумова Тодорова – Председател на 
Постоянната комисия по следприватизационен контрол към 
Общински съвет – Белово с вх. № ОбС – 292/ 24.07.2020 г. от-
носно Доклад на комисията по следприватизационен контрол 
във връзка с Решение № 122/ 26.06.2020 г. на Общински съвет 
– Белово.

Прие предложение от кмета на Община Белово с вх. № ОбС 
– 278/ 23.07.2020 г. относно Безвъзмездно предоставяне за 
управление на старото приемно здание на ЖП гара Белово на 
Община Белово от собственика на ДП „НКЖИ“ по реда на чл. 
15 от Закона за държавната собственост.

 Прие предложение от Председателя на Общински съвет 
– Белово с вх. № ОбС – 293/ 24.07.2020 г. относно Отчет за 
Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на по-
стоянните комисии към Общински съвет – Белово за първото 
полугодие на 2020 г.

Акценти от решенията 
на ОбС – Белово 

за юли 2020
На 08.08.2020 г. 

село Дъбравите от-
беляза 100-годиш-
нината от рождение-
то на Александър 
Пипонков-Чапай. С 
тържествено шест-
вие от къщата-музей 
на Чапай, жители и 
гости се отправи-

ха към паметника 
и читалищния дом, 
където с тържест-
вена програма, под-
насяне на венци и 
цветя и празнична 
заря беше почетена 
годишнината. 

Т ъ р ж е с т в о т о 
беше организира-
но от инициативен 
комитет ”Чапай”, 
включващ просвет-
ни и културни дей-
ци, както и жите-
ли на с. Дъбравите. 
Официални гости 
бяха: Стефан Мирев, 
областен управител 
на област Пазар-
джик, Стефан Яки-
мов – председател на 
Общински съвет – 
Белово, инж. Коста-
дин Варев – кмет на 
община Белово, Ва-
сил Савов – замест-
ник кмет на община 
Белово, г-жа Наташа 
Соколова – кмет на 
с.Дъбравите, кмето-

ве на кметства и об-
щински съветници 
от община Белово, 
членовете на иници-
ативен комитет „Ча-
пай” – Дъбравите, 
г-жа Петя Цанкова 
Областен съвет на 
БСП – Пазарджик, 
инж. Радка Енче-

ва-Кочева – РЕКИЦ 
„Читалища” –Па-
зарджик, предста-
вители на ПП ГЕРБ 
– Белово, СУ „Ал. 
Иванов-Чапай” - Бе-
лово. 

В празнична-

та програма взеха 
участие Женска пев-
ческа група към НЧ 
„Александър Пи-
понков – Чапай” с. 
Дъбравите и танцов 
състав с. Дъбрави-
те с художествен 
ръководител Пе-

тър Йонков, Певче-
ска група при НЧ 
„Просвета - 1928” 
с. Момина Клисура, 
съпровод с акаро-
деон Здравка Коце-
ва, Женска певческа 
група „Извора” при 
НЧ „Христо Ботев 
- 1931” с. Габрови-
ца, стихотворение 
„България” в из-
пълнение на Деница 
Цоклинова, Песен 
„Лудо младо” в из-
пъление на Никол 
Мутенова, Женска 
певческа група към 
НЧ „Искра-1881” с. 
Сестримо, Група за 
автентичен фолклор 
„Тракийска песен” 
към НЧ „Благой За-
хариев-1932” – гр. 
Белово. За съжа-
ление проливни-
ят дъжд попречи 
на танцьорите от 
танцова формация 
„Белмекен” при НЧ 
„Искра-1881” - с. 

Сестримо с худ. ръ-
ководител Емил 
Иванов и на вели-
колепните тнацьори 
от Сдружението за 
музикално и танцо-
во изкуство „Белов-
че” с художествен 
ръководител Росица 
Данкова да изпъл-
нят своите танци.

На извънредно 
тържествено засе-
дание на 07.08.2020 
г. Общински съвет 
– гр. Белово удос-
тои посмъртно със 
званието „Почетен 
гражданин на град 
Белово и Община 
Белово Александър 
Иванов Пипонков – 
Чапай”.

100 години от рождението 
на Александър Пипонков - 

Чапай отбелязаха 
в Дъбравите
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На 7 септември 
2020 г се навършиха  
20 години от смър-
тта на загиналия 
служител на РС-
ПАБ –Пазарджик 
младши лейтенант 
Кръстьо Стоянов. 
Паметта му поче-
тоха негови близки, 
колеги от районни-
те пожарни служби 
в Пазарджик и Бе-
лово, директорът на 
РДПБЗН – Пазар-
джик, комисар Ан-
гел Дудов, служи-
тели на Общинска 
администрация – 
Белово, служители 
на СУ „Александър 

И в а нов - Ча па й ” - 
Белово и граждани. 

   Младият огне-
борец почина при 
изпълнение на про-
фесионалния си 
дълг, по-време на 
пожара на местно-

то кино и училище 
през 2000 г. При-
състващите подне-
соха венци и цве-
тя пред паметната 
плоча поставена в 
негова чест на вхо-
да на училището.

Ученици от му-
зикално-театрал-
на формация „Фе-
никс” и школата по 
пиано към Детски 
комплекс – Белово, 
с ръководител Га-
лина Петрова, взеха 
участие в програ-
мата за творчески 
ваканции „Хайде да 
творим заедно” на 
Националния дво-
рец на децата.

От 5 до 11 август 
в продължение на 
една седмица, те 
бяха безплатно на 
море в Равда като 

награда за постиг-
натите високи ре-
зултати на конкур-
си на МОН.

С много емоции и 
настроение децата 
се включиха в спек-
такли и концерти, 
игри на морския 
бряг и дискотеки на 
приятелството. 

Проведоха се 
ползотворни сре-
щи и разговори за 
обмяна на опит на 
ръководителите на 
групите. Младите 
певци и музикан-
ти имаха възмож-

ност да се срещнат 
и общуват с техни 
връстници от ОДК 
Пловдив и ОДК Па-
нагюрище.

Детски комплекс 
– Белово изказва 
своята благодар-
ност на Вили Алек-
сандрова –родител 
и добър приятел 
на комплекса за съ-
действието и под-
крепата по време 
на творческата ва-
канция.

Катя Ванчева

Михаил Хри-
стов Сестримски /
Желявски/ е роден 
на 25.06.1857 г. в с. 
Сестримо, Пазар-
джишко. 

Будно, умно мом-
че той е изпратен от 
стареите в селото 
да се учи в Само-
ков като стипенди-
ант, възпитаник на 
първия български 
митрополит там, 
след учреждаване 
на Екзархията. За-
вършил класното, 
а след това и бого-
словското училище 
като първенец, той 
остава за две годи-
ни учител в града. 

През 1880 годи-
на идва в Ихтиман 
по настоятелната 
молба на ихтиман-
ското училищно 

настоятелство, об-
щинския съвет в 
Ихтиман и по съ-
ветите на самоков-
ския митрополит. 

Тук той създава 
класното училище, 
на което става гла-
вен учител, а след 
това – и околийски 
училищен инспек-
тор. 

Издигнат е и за 
член на Департа-
ментския съвет по 
просветата в Па-
зарджишки окръг 
на Източна Руме-
лия. 

Разгръща широ-
ка културно-про-
светна и общест-
вена дейност в 
училището, създава 
неделно училище 
за ограмотяване на 
населението, учи-

телско дружество/
едно от първите в 
областта/, театрал-
на трупа, в която 
играе ролята на 
цар Асен в драмата 
„Иванко“. 

Създава общест-
вен интерес към 
читалището и само 
за няколко години, 
в просветно отно-
шение Ихтиман се 
изравнява с остана-
лите градове в Из-
точна Румелия. 

В първите го-
дини след Съеди-
нението Михаил 
Сестримски е бил 
избран за народен 
представител в IV 
то Обикновено на-
родно събрание 
/1886 г./, бил е око-
лийски управител в 
Самоков и в други 

градове. През 1891 
г. е бил награден с 
най-високия тога-
вашен български 
орден: „Княжески 
български орден 
„Св. Александър“ 
– Кавалерският 
кръст“. Починал е 
на 15 май 1935 г. в 
град Ихтиман на 78 
годишна възраст.

Предлагаме Ви 
откъс от спомени-
те на Михаил Сес-
тримски, касаещи 
участието на село 
Сестримо в съеди-
нисткото движе-
ние. 

Текстът е публи-
куван за пръв път 
в сп. „Отечество“, 
бр.27 /година неу-
точнена/, подгот-
вен от Виктор Ата-
насов.

Михаил Христов Сестримски/Желявски/, 
виден деец на съединисткото движение

135 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО 
БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ

Не можех да се помиря

Почетохме паметта 
на загинал огнеборец

Творческа ваканция
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„Во време Осво-
бодителната война 
колкото с дълбока 
радост се посрещ-
на от всяка жива 
българска душа ос-
вобождението на 
България по Санс-
тефанския договор, 
толкова по-ужасно 
горчиво и печално 
се посрещна вестта 
за разединението 
й от дипломацията 
на Берлинския кон-
грес. Като българин 
и аз не можах да се 
помиря със злата 
ористница на бъл-
гарския народ, а 
винаги мечтаех на-
ционалното ни обе-
динение. През март 
1884г. в т.нар. след 
разединението Из-
точна Румелия ста-
на движение в полза 
на Съединението с 
Българското кня-
жество и аз, главен 
учител тогава на 
българските учили-
ща в Ихтиман и око-
лийски училищен 
инспектор, верен 
на мечтите си за на-
ционалното ни обе-
динение, на 11-тий 
същи месец/март/ 
устроих в Ихтиман 
грамаден митинг в 
полза на Съедине-
нието ни с Княже-
ството и по повод на 
което бидох уволнен 
от инспекторската 
ми длъжност…  

На въоръжена 
сила в околията ми 
най-много разчитах 
на моето родно село 
Сестримо, на мойте 
родственици, юнач-
ни и неустрашими 
балканци, които не 
се убояха да възста-
нат през 1876 годи-
на, затова от Пло-
вдив се отправих и 
отидох при тях. На 
14-й същий на от-
крито место, вън 
от селото, за да не 
може никой да ни 
прислушва, повиках 
Христо Суньов/въс-
танически войво-
да от 1876г./, Таньо 
Киров/въстаниче-
ски войвода/, Иван 
Желязков, Колчо 
Попов/и двамата 
ковачи на ятагани 
и шишове за въста-

ниците от 1876 г./, 
Иван Янакиев, Ге-
орги Карагьоза/по 
време на въстание-
то лежал в турските 
зандани в Самоков 
и София и грозно 
изтезаван/ и Кол-
чо Зашов – всички 
най-влиятелни хора 
в селото – и им съ-
общих за взетото 
решение в Пловдив, 
че трябва да се при-

готвим за в,пролет с 
въоръжена сила да 
пометем Румелий-
ската власт и да се 
съединим с Княже-
ството. Те всички 

единогласни приеха 
това и решиха се-
лото да се обружава 
под причина, че има 
опасност да бъде на-
паднато от помаци в 
турско, немо съсед-
ни. 

През август съ-
щата година отидох 
нарочно в Пловдив 
да се срещна по ра-
ботата на Съедине-
нието със Захари 
Стоянов и Пани-
ца, но не ги сварих 
там. За Паница ми 
се каза, че бил в 
Айтос по агитация. 
На похождение от 
Пловдив помолих 

Странски да им 
каже като се прибе-
рат да дойдат в Се-
стримо и там да се 
срещнем.

По особен човек 
получих съобщение 
в Ихтиман от Заха-
ри Стоянов и Петър 
Зогравски, че ще 
дойдат в Сестримо, 
та и аз да отида. На 
първий септемврий 
наех талига и отпъ-

тувах за Сестримо. 
Преди да отпъту-
вам, обаче, съобщи 
ми се от Черногоре-
ца: телеграфира Ми-
хаил Пламенец, ве-

рен мой приятел, че 
властта в Пловдив 
усетила срещата и 
дала телеграфическа 
заповед до ихтиман-
ските власти да се 
вземат мерки срещу 
нас. Привечер прис-
тигнах в Сестримо и 
сварих там Захария 
и Зографски. Забе-
лязах, че селяните 
ги имат/ Захария и 
Зографски/ като за 
светци, като за носи-
тели на нещо светло, 
на нещо идеално!! 
Това положение ми 
напомни дохожда-
нето на Бенковски 
в селото с развято 

знаме, въстанието 
и как едни от селя-
ните тогава плачеха 
от радост, а други се 
кръстеха!!

За нощуване се 
настанихме в къща-
та на мъченически 
загиналия священ-
ник поп Георги поп 
Лазаров. На вечерта 
стана голямо движе-
ние в селото и двора 
на къщата, в която 
бяхме настанени, се 
напълни с въоръже-
ни хора, повечето 
с мартини. Нощта 
дълго време пре-
карахме в разговор 
по предстоящата ни 
работа и уговорих-
ме Съединението да 
се прогласи след 20 
на месеца.

На сутринта За-
хария и Зографски 
ми дадоха едно пис-
мо до д-р Дагоров в 
Самоков, околийски 
лекар там, да отида 
до  него за пушки и 
знаме и отпътувахме 
от Сестримо. Като 
стигнахме на шосе-
то Пазарджик – Са-
моков, аз зех нагоре 
за към ихтиман, а 
другарите – надоле 
за към Пазарджик. 
Наблизо при пър-
вия Маричен мост 
под Габровски ха-
нове срещнах ихти-
манския секционен 
командир Попович 
от Сливен с 15 кон-
ни стражари от под-
вижната Пловдив-
ска жандармерия 
силно припускащи. 
Но не ме забеля-
за в колата, която 
бе с тачия, обвита 
с доста парцалива 
черга и с отверстие 
отпред като на меча 
дупка; талигарът ми 
– турчин с широ-
ките си плещи като 
стена пред мен – 
тоже попречи да не 
ме види при всич-
ко, че за мен и дру-
гарите ми Захария 
и Зографски при-
пускаше. Като стиг-
нах на Габровскоте 
ханове, изпречи се 
пред мене участъ-
ковия старши стра-
жар Михаил Илиев, 
момък твърде до-
бър. На запитването 

му за Ихтиман ли 
ще си отивам, отго-
ворих му, че ще оти-
вам в Долна баня 
на гости на Никола 
Крапчански, който 
си е дошел дякон от 
Пловдив. Така мет-
нах добродушния 
старши, за да имам 
време да стигна в 
Ихтиман при „Сулу-
дервент“. 

К о м а н д и р ъ т 
стигнал в Сестримо 
и като разбрал, че 
сме излезли от там, 
върнал се веднага 
назад и една част от 
стражата си пуснал 
по дирите на Заха-
ри и Зографски, а с 
останалата част сам 
той се впуснал по 
моята дира и – в Д. 
Баня!! Това препу-
скане по нас, спо-
ред както изповеда 
по-после пред мен 
и Захари Стоянов 
стражар Иван Бе-
гунов от Ихтиман/
един от ония, които 
ни гонеха/, е било да 
ни заловат и аресту-
ват в старата турска 
кула, находяща се 
тогава на височин-
ката при гара Косте-
нец Баня и след като 
ни набият до умира-
ние, нощно време да 
ни прехвърлят през 
границата в Само-

ков! По нас след сек-
ционния командир 
дошла и кавалерия 
в Сестримо под ко-
мандата на поручик 
х. Вельов от Пазар-
джик. 

Като си дойдох в 
Ихтиман научих, че 
в Пловдив станало 
вълнение, народът 
пристъпил заедно с 
войската за помире-
ние на Румелийска-
та власт и веднага 
разпоредихме чрез 
камбанните зво-
нове, та се събраха 
в черковния двор 
всички граждани 
от малко до голямо, 
без разлика на пол 
и при обстоятелст-
вината от мене реч 
при развето знаме 
току що донесено от 
Паун Радоилски от 
Самоков, прогласи-
хме Съединението. 
След това начело с 
знамето стана тър-
жествено шествие 
низ всички улици 
на града. Подир не-
кой ден всички спо-
собни за оръжие до 
40 годишна възраст, 
начело с знамето си, 
отидохме на сбор-
ния военен пункт в 
Пещера.“

И х т и м а н , 
30.08.1915 г. напи-
сал М. Сестримски

В КРАТКО ОТ ИСТОРИЯТА НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА ЮЖНА 
СЪС СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ В ИХТИМАНСКО

Скица на къщата на революционера поп Геор-
ги поп Лазаров в с. Сестримо/загинал по време на 
Априлското въстание/, където се настаняват 
за нощуване Захари Стоянов и Петър Зогравски 
през 1885 г.

 Български ученици в Самоков 1876. Върху гър-
ба на снимката е написано: „ Първи ред седнали 
от ляво на дясно: Никола Крапчански, Никола 
Енчев, Михаил Христов Сестримски. Задний 
ред: Михаил Геров, Димитър Русинов, Симеон 
Владимиров/Владикин/, Никола Вел…“

Предстоят волейболни 
мачове за юноши за регион 
„Тракия” към Българската 

федерация по волейбол 
На 13.09.2020 г. ВК Марица Белово за-

върши 2:2 (гейма) в контролна среща с 
отбора на „Бенковски” - Пазарджик 

В първите дава гейма спечелени от 
нашия отбор в игра беше основния със-
тав, след това в другите два гейма учас-
тие взеха юношите на клуба, които се 
представиха много добре.

На 19.09.2020 г. мъжкия волейболен 
отбор на „Марица”-Белово изигра втора 
контролна среща с „Бенковски”- Пазар-
джик. Треньорът беше повикал 5 юноши 
от школата, които също взеха участие в 
срещата. 

Мъжкият отбор се подготвя за про-
дължаване на първенството във Волей 
Мания, където трябва да изиграе втора 
четвъртфинална среща в Брезник, като 
първият мач в Белово завърши с 3:0 за 
нашия отбор.

От началото на ноември започват сре-
щите за юноши от група „Тракия” към 
Федерацията по волейбол, в момента се 
подготвят различни възрастови групи 
от ІІІ до ХІІ клас.


