
Кметът награди изявените футболисти от детско-юношеската школа на ФК,,Борислав-

2009”. 

    На 19.12.2022г в Пленарна зала на общината, в присъствието на родители и  

треньори, кметът  на общината Николай Митков награди най-заслужилите млади 

футболисти от школата на ФК,,Борислав-2009”. 

   Наградите бяха в различни категории:  

 Вратар на годината – Георги Делчев, набор 2011 г. 

 Защитник на годината – Димитър Попов, набор 2007г. 

 Полузащитник на годината – Станислав Христев , набор 2011г. 

 Голмайстор на годината с постижение от 30 гола – Теодор Спасов,  набор 2011г. 

 Футболист на футболистите  - Николай Ангелов, набор 2008г. 

 Прогресиращ футболист на годината – Спасиян  Гьоладжиев,  набор 2008г. 

 Най-вдъхновяващ футболист на годината – Атанас Грозев,  набор 2007г. 

 Откритие на годината – Теодор Стоянов, набор 2014г. 

 Футболист на годината, извън школата – Виктор Димитров, набор 2006г.  

 Футболистка  на годината – Ивелина Мирославова 

     Кметът поздрави младите таланти и техните треньори, като им пожела още много 

бъдещи спортни успехи и развитие в областта на футбола. Градоначалникът подчерта, че 

Общината ще продължава да инвестира в обновяване на спортните съоръжения и 

развитието на спорта в града и населените места, като винаги ще оказва подкрепа на 

състезателите, които прославят не само своето име и отбор, но и името на града. Той 

сподели, че тази година е обновен градския стадион, а в началото на следващата 

предстои изграждането на мини футболно игрище, което ще бъде първото в града. 

Кметът благодари и на родителите, които винаги подкрепят децата си и са в помощ на 

треньорите. 

     Димитър Димитров – треньор на юноши младша възраст, набор 2007-2008г. също 

поздрави спортистите. Той каза, че тези награди се случват за първи път през 98-

годишната история на ФК ,,Борислав” и се надява, с подкрепата на общинското 

ръководство, те да се превърнат в традиция и всяка следваща година най-заслужилите 

да получават отличия.  

     Всички футболисти получиха по един ключодържател с инициалите на клуба. 


