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Награда от Хюндай  

и Джуниър Ачийвмънт
Varna Spaghetti Engineering 2015

ВЕСЕЛА КОЛЕДА  
И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА  

на всички читатели на вестник „Ботевец“!  Редакционният 
екип реши да дари средствата от продажбата на   този брой 
за кампанията на Комисия Благотворителност за набиране 

на средства за Българската Коледа.
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Награда от Хюндай и Джуниър Ачийвмънт

Предполагам вече всички знаете, че СГСАГ „Христо Ботев“ се сдоби със собствена кола. Но как? 
Защо? Заслугата за това беше на учениците от  12 клас и тяхната учебна компания „New Generation“ и 
конкурса на Hyundai за най-яко училище през изминалата учебна 2014/2015г. За радост, тогавашните еди-
надесетокласници проявиха креативност и написаха изключително силно мотивационно есе, с което спе-
челиха мястото си на финалите заедно с училища, свързани с автомобилостроенето от цяла Европа.  Бла-
годарение на подкрепата, която всички оказахме - 2376 гласа, завоювахме една от общо четирите награди.

Всичко това се случи през миналата учебна година. Минахме през някои трудности, но успяхме 
да получим заслуженото. Официалното връчване на колата бе на 20.11.2015г. Там бяха Представители от 
Hyundai, които осигуриха наградата, и  Junior Achievement, които организираха цялото събитие.

На самото събитие инж. Доротея Дончева изнесе вдъхновяваща реч, с която похвали победите-
лите и подкани развитието на други подобни инициативи. Самите вече дванадесетокласници също при-
състваха. Те изразиха своята гордост от постигнатото и прочетоха „Златния билет към финалите“ – мо-
тивационното си есе. Авторът на есето е Николай Петров (XIIв.), управител на фирмата - Стоян Стоянов 
(XIIа.), мениджър Производство - Емилиян Никифоров (XIIд.), мениджър Маркетинг - Изабел Евтимова 
(XIIб.), мениджър Финанси - Гергана Иванова (XIIб.) и мениджър Човешки ресурси - Самуил Главчев 
(XIIб.) под ръководството на госпожа Даниела Василева.

Думата бе дадена и на учебна компания „Аурелия“, която  отиде на полуфиналите в Прага с иде-
ята си за соларни пътища. Те споделиха своите впечатления и ползи от това пътуване и допир с чуждес-
транни компании, работещи в същата сфера. 

Беше даден шанс и на тазгодишните учебни компании „да излязат на голямата сцена“. От тях 
инициативност проявиха учениците от „Соник Иновейшънс“, които смятат да продължат традицията и да 
дадат своя принос в обезопасяването на пътищата. 

Събитието беше отразено от Българска национална телевизия. Репортажът излезе на екран още 
същата седмица. 

 Ива Горчева, XI.a
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Varna Spaghetti Engineering 2015

На 13.11.2015г. (петък) сутринта 
два отбора заминаха за състезанието „Varna 
Spaghetti Engineering“ във Варна. За първи път 
ученици от СГСАГ  „Христо Ботев“ участва-
ха в това състезание. Отбор „Кольо Фичето 1“ 
бе в състав  Георги Георгиев, Кирил Панов и 
Светослав Богданов от XII д, а „Кольо Фиче-
то 2“ бе в състав Владимир Владимиров, Гло-
рия Стоянова и Маргарита Григорова от XII ж 
клас. Отборите бяха придружени от инж.  Ви-

олета Цолова и настанени във ВСУ „Черноризец Храбър“. Самото състезание се проведе на 14.11.2015г. 
(събота) в университета. Целта на „Varna Spaghetti Engineering“ бе да бъде създадена кула от спагети и 
силикон, която да отговаря на определени критерии. Към отборите имаше и прикрепен по един студент. 
Всеки един от тях се опита да помогне както с идеи, така и с още един чифт ръце. Преди състезанието 
участниците бяха инструктирани и запознати с начина на оценяване. Всеки един отбор имаше определено 
количество материали и точно два часа, за да построи своето съоръжение. Имаше отбори от цялата страна 
и бяха построени кули по над 2,30 метра височина. И двата отбора успяхме да създадем кули с интересна 
конструкция и височина над 1,80 метра. В края на състезанието журито премина при всяка една от кулите, 
измери я и я изпита на земетръс. 

Паралелно на нашето състезание се проведе и подобно за студенти, но те трябваше да включат 
и въртящи се елементи в своите конструкции. Жури на техните изработки беше публиката, включител-
но и ние самите. Награждаването на учениците и студентите се проведе последователно. Отбор „Кольо 
Фичето 1“ бе награден със заслуженото 3-то място, а „Кольо Фичето 2“ получи специалната награда на 
Камарата на строителите в България, област Варна. Всички участници получиха и грамоти за участие. На 

15.11.2015 (неделя) сутринта отпътувахме обратно 
към София като победители. На дебюта си от тазго-
дишното издание на „Varna Spaghetti Engineering“  
СГСАГ „ Христо Ботев“ е единственото училище, 
успяло да се пребори за две отличия.

Глория Стоянова, XII.ж
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Второ Общо събрание на Ученическия парламент 

На 10 декември 2015 г.- Международния ден на правата на човека, навършват се 67 години от 
приемането на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН. На Второто Общо събрание Учени-
ческият парламент отбеляза този ден. 

Събранието беше открито от директора инж. Доротея Дончева, която ни напомни да изпълняваме 
своите задължения и да защитаваме правата си. Председателя на Парламента Цвети Горнишка направи 
кратко изявление и заедно с председателя на комисия Благотворителност - Анна-Мария Илиева, обявиха 
каузата на коледния концерт.

Продължихме с презентации подготве-
ни от СИП Гражданско общество и медии, кои-
то ни запознаха с идеите за правата на човека и 
личностите с голям принос в тази област. 

Гостите ни от Студентски клуб на по-
литолога към Софийски университет - Илия 
Плачков, Марио Русинов и Александра Ивано-
ва, доизясниха темата, разказаха ни за начини-
те, по които можем да отстояваме тези права, 
институциите, към които можем да се обърнем 
за помощ при нарушаването им и примери за 
такива ситуации.  Като бъдещи активни граж-
дани на обществото за нас е важно да бъдем 
информирани относно възможностите ни, да 
знаем как да изразим позициите си и да опол-
зотворим правото си на свобода.

Красимира Константинова, 11а

Първи стъпки на комисиите от Ученическия парламент

Както вече знаете от тази учебна година за по-доброто функциониране на Ученическия парла-
мент, той беше преструктуриран чрез въвеждане на комисии. Първата задача беше всяка една от тях да се 
събере, да избере заместник-председател и да обсъди дейността си.

 Комисия Спорт започна като разгледа проблемите и представи исканията си за обновяване на 
съблекалните и спортната база на училището пред инженер Дончева.

Дейността на комисия Благотворителност за първи срок е превръщането на училищния концерт 
в благотворителен. 

Комисия Инициативи и кампании предвижда отбелязването на 4 февруари- Световен ден за бор-
ба с рака, 21 февруари - Световен ден на майчиния език и 25 февруари - Световен ден против насилие в 
училище. 

Комисия Връзки с обществеността се занимава с училищния вестник, разработването на фейсбук 
страница на Ученическия парламент, възнамерява да направи тиймбилдинг на УП в скоро време. 

СИП Гражданско общество и медии отбелязаха Международния ден за правата на човека и 67-го-
дишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН. 

Очакваме съдействието на Алумни клуба за евентуално възникнали проблеми, както и за презен-
тация за кандидатстването в университет.

Не забравяйте, че ако се интересувате да участвате в някоя от дейностите, дори  и да не сте члено-
ве на Парламента, имате възможност да се включите. Свържете се с председателя на съответната комисия 
или ако не знаете кой е той с представителя от вашия клас в ученическия парламент за съдействие. 

Красимира Константинова, XI.а

Актуално в СГСАГ
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Интересна физика

Ние сме Мариела и Селин от VIII.д клас. 
За първа година сме в гимназията и много ни ха-
ресва, искаме да направим училището едно по-
интересно място за нас. Смятаме, че в гимназия-
та можем да научим много неща и защо да не ги 
научим с помощта на смеха и играта. Облякохме 
се като Хайнрих Ленц и Джеймс Джаул, за да 
покажем по-точно да докажем на нашите съуче-
ници, че Джаул и Ленц са двама отделни мъже. 
Известни са със Закон на Джаул-Ленц или Ефек-
тът на Джаул-Ленц. Ако трябва да сме честни, в 
началото и ние си мислихме, че е един. Така ка-
захме и пред госпожа Михайлова, която ни даде 
проект на тема Джаул и Ленц като наказание. И 
в последствие разбрахме, че те са двама отделни 
физици: Джеймс Джаул (1818-1889) - английски 
физик; Хайнрих Ленц (1804-1865) - руски физик, 

които даже не са се познавали. И така в петък 
сутринта влязохме в часа по физика, преобле-
чени като двамата учени – с костюми, а под тях 
бяхме сложили възглавници. Съучениците ни 
бяха във възторг от вида ни и слушаха с ин-
терес през целия час. Ние говорихме от името 
на двамата физици, шегувахме се и същевре-
менно им казвахме интересни факти за живота 
им. Мислим, че беше забавно в часа и проектът 
ни беше полезен. Всички разбраха и запомниха 
много факти за живота и откритията им. На-
края се снимахме със съучениците ни. В меж-
дучасията по коридорите на гимназията бяхме 
истинска атракция за останалите ученици като 
същевременно разказвахме и на тях неща за 
Хайнрих Ленц и Джеймс Джаул.

Бихме искали повечето проекти да 
бъдат представяни по подобен начин, защото 
това е един наистина креативен вариант за под-
насяне на информацията. Така всички ще нау-
чим нови неща, както ние учениците в СГСАГ 
„Христо Ботев“,така и учителите ни. Всеки от 
нас има неща, които не знае!

Селин, VIII.д
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Кандидатстването във Великобритания –  

6 стъпки към успеха

1. Избери университет
Великобритания предлага много възможности за обучение в областта на строителството и архи-

тектурата. Там са едни от най-прочутите университети в света. Някои от по-известните са: University of 
Cambridge, University of Sheffield, University of Nottingham и други. Те предлагат много възможности за 
обучение, а впоследствие и за реализация на бъдещите архитекти и инженери.

2. Кандидатствай
Най-лесният начин за кандидатстване е чрез онлайн портала UCAS – www.ucas.com. Там трябва 

да се регистрираш, да попълниш своите лични данни, да посочиш желаните университети. Желателно е 
да включиш мотивационно писмо и препоръки от някои свои учители. Ако кандидатстваш архитектура 
ще ти е необходимо и кратко портфолио с различни рисунки – графика, живопис и т.н.

3. Установи се
Финансирането на университетските години в Англия е от съществено значение. Ако човек няма 

нужните средства, може да кандидатства за заем чрез Student Finance Company. Заемът поема 9000 паунда 
такса на година. Общежитията зависят от самия университет. По принцип университетските общежития 
са по-скъпи, но имат различни предимства – например ще бъдеш със свои състуденти и т.н. Като цяло 
цените на общежитията са по-скъпи в сравнение с България. Цените на седмица са за университетско 
общежитие – 90-120, а частните – 70-80 паунда. Към това се добавят ежедневните разходи за храна, мате-
риали, излизания и т.н.

4. Учи
Следването във Великобритания не се различава особено от повечето европейски страни. Бака-

лавърът е три години. За магистърска степен се учи още две години. Някои университети предлагат една 
или две години практика, като има и възможност за година, прекарана в университет в друга страна. Като 
цяло в първата година от следването се акцентира върху терминологията – основните понятия и т.н. За 
архитектурата рисуването е от изключително значение -  от особена важност са умението да използваш 
различни техники и да знаеш как се използва Photoshop. За инженерите е по-важна точността в математи-
ческите изчисления и да знаят как се случват нещата на практика (не само на чертежа).

5. Постарай се
Великобритания предлага много възможности за изява и е готова да подпомогне устремените. В 

зависимост от това в кой университет кандидатстваш можеш да получиш различни видове стипендии – за 
академични постижения или други. В множеството проекти, които ще ти бъдат възлагани, ще имаш шанса 
да изложиш на показ идеите си и да успееш.

6. Все напред     
След завършването на университет във Великобритания пред теб се изправят множество възмож-

ности за професионална реализация – за теб светът ще бъде отворен. Ще имаш възможност да оставиш 
следа, а именно към това се стреми всеки от нас – да бъде забелязан и в крайна сметка – да успее.

Мариана Дашева, Х.а

За да бъдем по - полезни с информацията за вас се свързахме с ученици 
от СГСАГ, които вече са студенти във Великобритания – Виктория Галева и Де-
нис Костадинов. Това са техните впечатления:

Здравейте! Казвам се Виктория Галева и живея в Шотландия, Велико-
британия от година и половина. Много хора считат Великобритания за Англия и 
не разграничават 3 различни „страни“. Англия, Уелс и Шотландия не са админи-
стративно отделени, но народът се счита за разделен. Когато съм долу, в Англия, 
и платя с шотландски паунд те започват да ги проверяват. Тукашните нямат об-
лика на кралицата. А в България дори не ми ги обменят... Бакалавърската степен 
по начало е безплатна. Кандидатстваш и ако те одобрят (99.99% от случаите) 
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таксата ти се поема. За магистър знам, че ако те харесат дадени организации може да ти поемат разходите. 
Но не съм се интересувала подробно, първо да избутам тази степен. Университетът ми е един от най-до-
брите. Специалността, която аз си избрах - quantity surveying я има само в 2 института. Моят е на близо 40 
мили от там, където живея и пътувам всеки ден. Разстоянието не прави впечатление на никого, нормално 
е. За щастие не започвам по-рано от 9 часа. Първата година ми се налагаше физически да присъствам 
само 2 дни от седмицата. Тази година съм 2 и половина, което е чудесно. Всичките ми състуденти работят, 
включително и аз. Това е и огромната разлика с образованието в България. Glasgow Caledonian University 
се слави с това, че 96% от възпитаниците му с дипломирането си директно започват работа или вече са 
започнали. А тези, които не са до 6 месеца вече са. Ако в България идеята е да знаеш ВСИЧКО на сън да 
те бутнат, тук е, че винаги можеш да си погледнеш. Разбира се, има си основа, която трябва да я знаеш, но 
никой няма да си губи времето да изисква от теб да знаеш как нещо се е вършело преди 50 години. Да, ще 
ти го кажат между другото за обща култура, но всичко си остава там. Всички преподаватели са действащи 
или пенсионирали се специалисти и проектите ни са до известна степен реални. Изискват се само неща, 
които работодателят ще ти изисква. Нищо друго. В момента имаме предмет, който ни подготвя за стаж. В 
началото на другата учебна година се изисква от мен да имам 24 седмици стаж. Освобождават ме от лек-
циите в университета и поддържат връзка с работодателя ми и на края имам оценка. Ако по някаква при-
чина не си намеря за тези 24 седмици ще имам 3 модула, за да си набавя необходимите кредити за квали-
фикацията. Не искам да навлизам в излишни подробности, но кредитите са нещо като точки, които трябва 
да имаш, за да вземеш квалификацията. Ако нямаш нужния брой не я взимаш. Никога не съм очаквала, 
че ще се наблегне толкова много на самата работа. Университетът поддържа постоянна връзка със строи-
телния бранш извън него. В момента, в който някоя фирма има нужда от кадри те се обаждат в института 
ми и който иска кандидатства. Така стана при мен. Винаги съм имала страха, че ще избутам за прилична 
диплома и на края ще си я удрям в главата. Е, чувствам се по-спокойна. Като цяло всичко е организирано. 
Има си човек за всичко. Имаш ли нужда от нещо рано или късно ще се намери вратичката. Но това, което 
ми прави лошо впечатление е, че всичко става бавно. Много бавно. Да, има го някъде този индивид и ще 
ти помогне. Но се въоръжи с нечовешко търпение докато го намериш! Всеки избор си има положителна и 
отрицателна страна. В моя случай отрицателната е, че ми липсват приятелите. Дълги години те бяха и все 
още са моето семейство. Но каквото и да си говорим разстоянието е фактор. Положителната е, че мога да 
постигна каквото си пожелая, стига да имам куража да го поискам. Мечтите се сбъдват!

Виктория Галева

  Казвам се Денис и уча в University of Bradford, Англия, 
Великобритания. Въпреки че в момента с Вики ни делят 400 мили 
преди 2 години бяхме само на 2 чина разстояние. Изучавахме за-
едно Геодезия в Строителния. Специалността, която си избрах е 
computer science. Да, няма нищо общо със строителството, но гим-
назията учи на много повече от просто занаят. Градът, в който жи-
вея не е перфектен, но се радвам, че университетът е много добър 
в специалността, която изучавам. Базата, с която институтът разпо-
лага е прилично голяма: 4 лаборатории (компютърни зали) само за 
моята специалност; неограничен брой книги, учебници и прочие 
достъпни в библиотеката. Както при Вики, така и при мен едни до-
бри хора от Student finance ми покриват таксата за университета. 
Предимството при мен е, че университетът ми е на 5 минути от 

мястото където живея. Съветът ми към всички бъдещи първокурсници, мислещи за чужбина е ако има-
те възможност наемете общежитие в кампуса. Това има доста предимства, защото първо ще сте на една 
крачка от университета докато опознаете града и второ ще бъде по-добре за социалния ви живот, защото 
така ще имате възможност да се запознаете с различни хора и да създадете добри приятелства. Универси-
тетът ми, както всеки друг, осигурява помощ за всички наши нужди като студенти. Това включва помощ 
относно дадена курсова работа, с която се затрудняваш или нещо подобно, свързано с обучението ни. 
Също така, можем да се обърнем към тях за помощ дори и за някои лични въпроси и проблеми. Нещо, 
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Актуално в СГСАГ

Какво искат учениците от 10 клас

След като ви представихме гледната точка на най-новите ученици, за това какви промени биха 
направили за по-благоприятна училищната среда, продължаваме с тази на десетокласниците.

Техните отговори на въпроса: „Какво искат учениците от учителите?“ бяха по- интересни и 
различни.

Започваме с това учителите да умеят да отстъпват и да бъде по-разнообразно преподаването на 
учебния материал. По този начин да бъде привлечено вниманието на учениците. 

Ученето наизуст (учене без разбиране) за изкарване на определена оценка също е много голям 
проблем.

 Немалка част от десетокласниците споделиха, че искат учителите да пишат  оценки на това колко 
знае ученикът, а не по симпатии.

Никол Христова, Х.e

Как празнуват Коледа по света?

Всички знаем как се почита празникът в България. Хората не спират да говорят за коледните чу-
деса - има и много филми и литературни произведения на тази тема, а децата мислят за подаръците, които 
Дядо Коледа ще им донесе. Една от традициите, които са се запазили и досега е тази да правим добро по 
Коледа. Хората са различни и по различен начин възприемат заобикалящия ги свят, но когато говорим за 
Коледа всички имат добри спомени и по това време на годината са щастливи и са с близките си. Коледа е 
свят ден и за това хората правят добрини .

В различните държави Коледа се празнува по различен начин. Всички имат различни вярвания. 
Италианците празнуват  три дни и задължително ядат козуначен хляб, французите будуват до полунощ, 
боливийците празнуват без елха и се окичват целите с цветя, дори и японците, които не са християни ук-
расяват коледни дръвчета. Филипинците, подобно на французите, сядат на масата в полунощ, в Норвегия 
коледните подаръци са раздавани от коза, а норвежците си представят Санта Каас като конче. Различните 
вярвания не пречат на хората да бъдат обединени и завладяни от коледния дух.

Коледа се е изменяла през вековете, но си остава един от най-светлите празници, различна е в 
другите държави, но щастието се носи по въздуха, хората си разменят подаръци, помагат си едни на други 
и всеки е с най-близките си хора. 

Ния – VIII.г 

което Вики не е споменала, но и двамата го имаме, са платформи, свързани към всеки отделен универси-
тет. Тази платформа лично при мен се нарича Blackboard и се използва като виртуална връзка между нас и 
преподавателите. Това означава, че всяка една лекция е достъпна по всяко време. Също така там можете да 
намерите всички записки на преподавателя от дадена лекция. Тази платформа се използва и за предаване 
на курсови работи и тестове. Както всяко нещо, ученето в чужбина има своите негативни черти, но аз се 
съсредоточавам в позитивните.

Денис Костадинов

Висше образование

Клуб Дебати-СГСАГ

На 10.12.2015 г. В СГСАГ “Христо Ботев” беше учреден Клуб Дебати с подкрепата на Асоциация 
Дебати - София. Треньор по дебати – Людмила Карамитева. 

Пожелаваме им успех!
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Благотворителен коледен концерт на училището

Във връзка с наближаването на училищния кон-
церт реших, че трябва да запозная всички ученици с но-
вата благотворителна дейност, която СГСАГ „Христо 
Ботев“ организира. Докато бях „на гости“ при част от орга-
низаторите и участниците зададох няколко въпроса:

Разбрахме, че концертът ще е благотворителен. 
Каква е неговата кауза?

Първо се спряхме на възможността да помогнем 
на дом за деца, но тъй като този, на който се бяхме спряли, 
предстои да бъде затворен избрахме за кауза Българската 
Коледа. Събраните средства ще бъдат преведени по смет-
ката на Българската Коледа. Смятаме, че така средствата 

ще достигнат наистина до хората, които се нуждаят от тях.
Къде и кога ще се проведе концертът?
Той ще се проведе на 17 декември в 35 СОУ „Добри Войников“ от18:30 часа.
Какво да очакваме?
Всички се готвят много усилено и се надяваме да покажем комерсиалността на X factor и в също-

то време да направим добри музикални изпълнения, а и не само.
С какво ще запомните подготовката за концерта?
Тук се запознахме с много талантливи хора и това е едно от малкото места, където можеш да се 

запознаеш с изкуството на нашето училище.

Пожелаваме им успех и чакаме с нетърпение да се насладим на благотворителния концерт! 

Виктория Симеонова, VIII.б

Актуално в СГСАГ
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 от Брокерите за Bас

Вертикално:
2. Самостоятелен обект в сграда. 
3. Регулиран терен с определени размери. 
4. Съвкупност от взаимно свързани елементи, 

която изпълнява определена функция. 
5. Част от земната повърхност, от въздушното и 

морското пространство с която се разпорежда 
една държаа. 

6. Имот с подропен устройствен план. 
7. Специалист по архитектура.
8. Лице, което действа за осъществяване на нечии 

интереси. Сътруднк. 
Хоризонтално: 

1. Дружество, съдружие
2. Подписан, подпечатан официален писмен акт
3. Лице, което се занимава с търговия. 
4. Сграда, постройка в която живеят хора
5. Земи, които се засяват.

6. Представителство на учреждения.
7. Специалист по право. Правист.
8. Публична институция 

за обществено осигуряване. 
9. Национална система за набиране, обработка, 

съхранение и предоставяне на данни за 
количествени и качествени характеристики на 
територията с надземните и подземните обекти. 

10. Съоръжение, трайно свързано със земята, 
предназначено да предпадзва хора и предмети от 
атмосферни въздействия.  

11. Земя или сграда, имущество на някого. 
12. Основен административен регистър на 

стопанската дейност в страната. 
13. Мноество дървета, които растат на голма 

площ. 
14. Част от земната площ, която се ограничава с 

граници. 

При правилно решена 
кръстословица, на 1 вертикално 
трябва да се получи най-често сре-
щания документ, удостоверяващ 
вещни права, от гледна точка на 
недействителността на нотари-
алното удостоверяване, извърше-
но с него. 
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 от Брокерите за Bас

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

16
17

18
ХОРИЗОНТАЛНО

1.Закон,документ с юридическо,държавно или 
обществено значение.

2.Представителство на учреждение,предприятие 
или фирма.

3.Обратният правен акт на национализация.
4.Заплащане за временно ползване.
5.Преминаване на частна собственост в държав-

на.
6.Имущество,притежание на някого.
7.Административно оформен документ ,отпра-

вен към институция.
8.Свидетелство,което позволява извършване на 

някаква дейност.
9.Посредник на търговски сделки.
10.Парична единица.

11.Физическо лице,фирма или юридическа орга-
низация ,на която продавачът продава стоките или 
предоставя услугите.

12.Предприятие или лице ,което инвенстира 
неща.

13.Право на притежание.
14.Водопровод и канализация.
15.Ценни книги.
16.Принудително ,невъзвращаемо и безвъзмезд-

но плащане.
17.Възнаграждение за посредничество при тър-

говски сделки.
18.Сгради с дървен носещ скелет на външните и 

вътрешните носещи стени.

ВЕРТИКАЛНО
При правилно решение на крастословицата ще получите :

1.Изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. 
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Над броя работиха:
Красимира Константинова – главен редактор
л.арх.Емил Манолов, Александър Панчев - техническа обработка
За въпроси и препоръки: Л. Карамитева, Жанет Думкова
Пишете ни на: sgsag_botevec@abv.bg

СГСАГ СПОРТ

Дадено бе началото на спортния сезон в училище. Любителите на този вид извънкласни дейности 
се включиха дейно в състезанията още в началото на учебната година. 

Сформира се футболен отбор, съставен предимно от десетокласници. Те спечелиха всички меж-
дуучилищни турнири, проведени през месец октомври, като в един от мачовете премериха сили със СМГ. 

През ноември също се проведоха три печеливши за нас мача вече на регионално ниво. Игрите 
бяха с 35 СОУ, 21 СОУ и НФСГ. Първият мач завърши 2:1 в наша полза и отборът на СГСАГ продължи на-
пред. В следващия двубой нашите млади футболни звезди доказаха уменията си, като победиха с 8:1. При 
среща с НФСГ, която представляваше последната крачка към следващото ниво, в редовно време резулта-
тът беше 0:0, но след няколко дузпи, отборът на СГСАГ претърпя първата си загуба за сезона. Въпреки 
това футболният отбор на СГСАГ продължава своя възход и скоро го очакват нови състезания.

Ан-Мари Георгиева, XI.г

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 от Брокерите за Bас

1. Принудително, невъзвръщаемо и безвъзмездно  плащане, наложено едностранно и по общ ред 
от държавата?

2. Как се казва човека който осъществява връзката между купувач и продавач и съответно сключ-
ва самата сделка?

3. Как се нарича основният административен регистър за вписване, промени и прекратяване на 
стопанска дейност ?

4. Национална система за набиране, обработка, съхранение и предоставяне на данни за количест-
вени и качествени характеристики на територията с надземните и подземните обекти ?

5. Свободен участък за застрояване?
6. Европейски плащания за обработване на земеделски земи?
7. Коя е едната от двете страни при договор за покупко-продажба на недвижими имоти?
8. Кое вещно право е най-често срещано при сделките с недвижими имоти?
При правилно решена кръстословица на 1. вертикално трябва да се получи лице упълномощено 

да удостоверява истинността на юридическите актове и документи чрез заверка.


