
Световно първенство по естетическа гимнастика в 

Грац – Австрия. 

Десислава Георгиева от 12 клас, част от отбора на клуб „Велбъжд“, завоюва сребърен 

медал на Световното първество по естетическа гимнастика в Австрия. Нейните треньорки 

Габриела Бурназка, Валя Машова и Елена Близнакова са бивши възпитанички на СУ 

“В.Левски“.      

 

                         

 

 

 

 

Благотоврителност 

1. Конкурс за коледна картичка на тема „Коледа за всеки“, организиран от Община 

Кюстендил.  

 

 

 

 

     



 Награди получиха Лазар Тодоров – 7 клас   

  

Ивайло Иванов  – 5клас     

 



2. Участие в кампанията „Миг човечност“. Децата от  5 , 6 и 7 клас изработиха и надписаха 

пожлания  в коледни картичики. Картичките предадохме за пакетите, предназаначени  за 

хора в неравностойно положение от три общини – Кюстендилска, Невестинскаи 

Треклянска. 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международни турнири по карате в Сърбия и в 

Македония 

Микаела Крумова от 5 клас завоюва 4 златни медала.  

Доброслава Добринова от 6 клас взе 1 сребърен и 1 бронзов медал. 

Адриан Стоичков  от 5 клас – два сребърни медала. 

    

 

 

 

„10-те най-добри спортисти на годината“  

Ежегоден избор за спортист на годината на СУ „В. 

Левски“ 

Тазгодишното тържество се проведе за първи път в Килийно училище. Макар непригодна 

за театрална композиция, залата приюти всички желаещи да се насладят на сътвореното 

от деца и учители. 

Учениците от цялото училище взеха участие в подготовката на ежегодното тържество за 

избор на спортист на годината на СУ „В.Левски“.  

Поканите бяха изготвени и надписани от Велизар Стоянов от 6клас по негов проект. 
Покани получиха Кметът на Кюстендил, Начлникът на отдел „Просвета“, Началникът на 



отдел „Култура“, Началникът на РУО и експертите, Директорите на Драматичен театър 

Кюстендил и Читалище „Братство“. 

 

Сценарият и режисурата са дело на екипа от ученици от 5 до 12 клас под ръководството на 

учителя по БЕЛ – Д. Миланова.   

Тази година сюжетът се опря на недоразумение – разменени полети на отборите по 

естетическа гимнастика и по футбол. Прибрали се с награди, отборите бяха на гости в 

Шоуто на Лазката Цитиридис (Лазар Тодоров).  

Най- забавна беше Баба Тони(Антонио Лазаров), която беше дошла от Украйна за Коледа. 

Тя беше посредник на футболния отбор в Украйна. Джейк Асенов пък е посрещнал 

гимнастичките в Катар.  

Накрая в търсене на коледния дух, котаракът Барсинка (Йоана Кръстева)доведе дядо Боги 

(Богдан Киров)  и го събра с баба Тони.  

Най –атрактивен беше танцът „Предай нататък“, който събуди загубения коледен дух и 

събра всички около очакващата да бъде украсена коледна елха (Габриела Стоименова). 

Хореографията на танца беше дело на Бианка Крумова и на Габриела Стоименова.  Живата 

елха беше специално изработен костюм от майката на Габриела – Инес Стоименова. 

За доброто настроение свири оркестърът на Шоуто на Лазката Цитиридис – Стефания 

Костова 7 кл., Николай Пеянски 6 кл., Светослава Николова 12 кл. и Дионисиос Мелехов 12 

кл. Балетът на шоуто беше последният танц на Десислава Георгиева12 кл. като състезател. 

Участваха още: Микаела Крумова 5 кл., Божидара Георгиева 5 кл., Павлин Цонев 5кл., 

Радослав Хаджийски 6кл., Симона Априлова 6кл., Ивайла Иванова 6 кл., Доброслава 

Добринова 6кл., Даниел Николов 7кл., Георги Маврев 7кл., и Божидар Цонев 7кл. 

  



    

   



  

  

Спортист на година естествено стана вицесветовната ни шавпионка по естетическа гимнастика от 

21 ноември  2022 г. в Австрия – Десислава Георгиева 12 клас. 

Заедно с нея на 1 място застана борецът в тежка категория Дионисиос Мелехов от 12 кл.  



Третото място зае футболистът от мъжкия отбор на ФК Кюстендил –Любослав Любомиров 12 кл. 

Награди получиха всички ученици, заели призови места на състезания и турнири, които представят 

както училището, така и града ни. 

Раздадени бяха медали, а плакети и за лауреатите на първите три места – купи. 

Треньори на годината станаха сенсей Емил Димитров  –карате и Габриела Бурназка – худ. 

гимнастика. 

                             

                                           



  

    

Специални гости, които поздравиха всички ученици, учители, треньори и родители бяха бивши 

възпитаници на СУ „В. Левски“ : Йоан Спасов (борба);  Мартин Георгиев (борба); Михаил Мелехов 

(борба); Елена Близнакова ( худ. гимнастика) ; Валентин Крумов (карате) 

По традиция на тържеството присъстваха и бившите учители на СУ „В. Левски“ . Те поздравиха 

учениците и колегите. Директорът  Невина Къралиева връчи медал „Будител на съвремието 

2022г.“  на всички учители в Деня на народните будители, а на бившите учители – в деня на 

тържеството.  

                                                     

 



Първи турнир по борба на името на Стойчо Иванов 

В памет на нашия дългогодишен треньор по борба и колега в СУ „ В. Левски“ –  Стойчо 

Иванов , на 16 декември 2022 година се проведе първи турнир в спортна зала Кюстендил. 

Победител и носител на купата стана Велизар Мирославов Стоянов от 6 клас. 
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Номинации и награди за спортист на годината на град 

Кюстендил 2022 

Спортист на годината стана Валентин Крумов – европейски и вицесветовен шампион по 

карате  випуск 2022 на СУ „В. Левски“.  

Третото място беше за Десислава Георгиева от 12 клас – част от отбора по естетическа 

гимнастика, заел 2 място на световнто първенство в Грац – Австрия.   

                                

Номо 

Номинирани за спортиста на годината бяха и други наши възпитаници, които получиха 

купи : 

Василена Бумбарска 11 клас  – джудо 

Стефано Йорданов 10 клас – борба. 

Отборът на треньора по футбор Николай Наков 

Ученици от нашето училище откриха награждаването с демонстрации на спортовете си: 

Джудо:  Лазар Тодоров, Габриела Стоименова; 

Борба: Марио Ников и Николай Пеянски, Никола Иванов и Велизар Стоянов 

Карате: Денис Априлов, Мария-Магдалена Христова, Микаела Крумова; 

Худ. гимнастика: Бианка Крумова 

Футбол: Георги Стефанов, Константин Иванов, Георги Иванов , Павлив Цонев, Майкъл 

гошев, Даниел Малинов. 
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