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Автобиография

 Роден съм на 5-ти октомври, 2007г. От ранна детска възраст проявих 

интерес към спорта. Започнах да се занимавам с футбол активно на седем 

години, като записах първа тренировка в отбора на „Ботев“ Враца. Този 

момент ще остане незабравим за мен, защото даде началото на едни 

прекрасни емоции, незаменими мигове, които продължават и до днес. 

Спортът ме изгради като човек, изгради характер на човек, който никога 

да не се отказва, да постига целите си, да е спортсмен и да уважава 

противника си. Бих искал да дам съвет на хората да започнат да 

спортуват, защото това ще промени живота им към нещо по-добро.



УСПЕХИТЕ МИ ВЪВ ФУТБОЛА.



Турнирът в Козлодуй - 2016

 През 2016 година спечелих първия си турнир. На финала победихме 

отбора на „Първа атомна“. 



Турнирът в Монтана - 2017

 През 2017г. завършихме на 3-то място на турнира „Прециз“. 



Турнирът в Монтана - 2018

 През 2018г. отново завършихме на трето място в турнира  „Панчев-

Ангелов“, след отпадане на полуфинал и победа в решаващия мач за 

трето и четвърто място.



Турнирът в Сандански - 2019

 През 2019г. Завършихме на второ място в турнира „Sandanskicup“ След 

като на полуфинал победихме отбора на една от най-класните школи по 

футбол в България, а именно „Пирин“ Благоевград с 2-1, на финала 

отстъпихме с 2-0 от отбора на „Сините Камъни“ от Сливен.



Турнирът в Мездра - 2019

 През 2019г. Спечелихме турнира в памет на Семко Горанов. След като на финал 

победихме отбора на Локомотив (Мездра).



Турнирът в Мездра - 2020

През 2020г. отново спечелихме турнира в памет на Семко Горанов. На финала 

пак победихме отбора на Локомотив (Мездра).



Първенство - 2020-2021

 През изминалата кампания станахме 2-ри в зоналното първенство. 

Първенството е за деца родени през 2005,2006, но това не ни попречи да 

грабнем среброто.



Финални думи

 Това бяха част от моите отличия, надявам се да съм показал, че човек 

трябва да следва мечтите си, защото рано или късно, успехът те застига!



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


