
 

“Младите за Силистра” 

Конкурсна сесия за финансово подпомагане  

на проекти на неформални младежки организации и групи 

 

 

Успешно реализирани проекти 2012 г.  

на обща стойност 4 000 лв. 

 

 

1. Проект “Моят отпечатък” на неформална група 

„Ученически парламент в  ПГСУАУ “Атанас Буров“, 

гр. Силистра; 

 

2. Проект “Радост за децата, спокойствие за 

възрастните” на неформална група “Младите - за 

красива Силистра”; 

 

3. Проект “Глътка чиста вода” на неформална група 

“Екоприятели”; 

 

4. Проект “Пълноценно детство” на неформална група 

“Бъдеще за децата на Силистра”; 

 

5. Проект “Зеленият оазис на Силистра” на неформална 

група “За спорт, туризъм и отдих”; 

 

6. Проект “Да върнем изяществото” на неформална 

група “За! Красотата на Силистра”; 

 

7. Проект “Небето над Силистра е за всички” на 

неформална група Астроклуб “Персей” при НАО 

“Галилео Галилей”, гр. Силистра. 



 

 

 

“Младите за Силистра” 

Конкурсна сесия за финансово подпомагане  

на проекти на неформални младежки организации и групи 

 

 

 

Успешно реализирани проекти 2013 г.  

на обща стойност 4 029 лв. 

 

 

1. Проект “Чувството на танца” на неформална група 

“Мечтатели”;  

 

2. Проект “Цъфтяща палитра” на неформална група 

„Ученически парламент при ПГСУАУ “Атанас 

Буров”, гр. Силистра; 

 

3. Проект “Екодвор” на неформална група Екоклуб 

“Пеликан”; 

 

4. Проект “Училищният двор-цветен и красив” на 

неформална група “Green teen”; 

 

5. Проект “Слънчева пътечка към звездите” на 

неформална група “Астроклуб “Персей” при НАО 

“Галилео Галилей”, гр. Силистра. 
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на проекти на неформални младежки организации и групи 

 

 

 

Успешно реализирани проекти 2014 г.  

на обща стойност 4 800 лв. 

 

 

1. Проект “Училищно любителско творчество“ на 

неформална група “Млади дарования“; 

 

2. Проект “Градина” на неформална група “Жълтите 

жирафи”;  

 

3. Проект “Чувството на танца 2” на неформална 

група “Мечтатели”;  

 

4. Проект “Зелена енергия за нас” на неформална 

група “Млади еколози”;  

 

5. Проект “Зелената планета” на неформална група 

Астроклуб  “Персей”  при НАО “Галилео Галилей”; 

 

6. Проект “Екодвор-2” на неформална група Екоклуб 

“Пеликан”. 

 



 

“Младите за Силистра” 

Конкурсна сесия за финансово подпомагане  
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Успешно реализирани проекти 2015 г.  

на обща стойност 4 300 лв. 

 

 

1. Проект “Ритъм  в галерията” на неформална група 

“Мечтатели”; 

 

2. Проект “Градина 2”  на неформална група “Жълтите 

жирафи”; 

 

3. Проект “Силата на един ден – победа срещу 

насилието” на неформална група “Съпричастни 

заедно”; 

 

4. Проект “Спортувай лЕКО” на неформална група 

“Фенове на природата”; 

 

5. Проект “Глътка чиста вода…?” на неформална 

група екоклуб “Пеликан”; 

 

6. Проект “ПГСУАУ “Атанас Буров”–училище за 

толерантност” на неформална група “Ученически 

парламент” при ПГСУАУ “Атанас Буров”, гр. 

Силистра; 

 

7. Проект “Рекреационната екология в училище” на  

неформална група “Млад еколог”. 
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Успешно реализирани проекти 2016 г.  

на обща стойност 5 300 лв. 

 

 

1. Проект “Форум театър Silistrafic” на неформална 

група “Ученически парламент” при ПГСУАУ 

„Атанас Буров”, гр. Силистра; 

 

2. Проект “Младежка зона „Екобостан” на 

неформална група младежки клуб “Мечтатели”; 

 

3. Проект “Нова Възможност” на неформална група 

“Креативни с иновации”; 

 

4. Проект “Мисия Българин” на неформална група 

“Българи с мисия”; 

 

5. Проект “Градина 3” на неформална група “Жълтите 

жирафи”; 

 

6. Проект “Да спортуваме заедно” на неформална 

група “Приятели на спорта”; 

 

7. Проект “Дърветата на моя роден град – един 

различен поглед” на неформална група “Еко-арт”; 

 

8.  Проект “Кариерата-моето бъдеще” на неформална 

група “Предприемачи на бъдещето”. 
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Успешно реализирани проекти 2017 г.  

на обща стойност 5 307 лв. 

 

 

1. Проект “Изложбена стена „Линия на времето” на 

неформална група  Астроклуб “Персей” при НАО 

“Галилео Галилей”; 

 

2. Проект “Родени от Дунав” на неформална група 

младежки “Екоарт”; 

 

3. Проект “За чернобелите снимки и старите 

страници” на неформална група “Жълтите жирафи”; 

 

4. Проект “Азбука на моето здраве” на неформална 

група “Спортист”; 

 

5. Проект “Остави ме на село, на Дунава!” на 

неформална група “Добротворци”; 

 

6. Проект “Здраве от градината на баба” на неформална 

група “ Бабините внуци”; 

 

7. Проект “Младите иширковци за достъпна спортна 

среда” на неформална група “Арена”; 

 

8. Проект “Протягам ръка за добро” на неформална 

група “Серафим”. 
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Успешно реализирани проекти 2018 г.  

на обща стойност 4 800 лв. 

 

 

1. Проект “Творя на село, край Дунава” на неформална 

група  “Младежка банка – Силистра“; 

 

2. Проект “Чергата – постеля за всички” на 

неформална група Младежки клуб “Мечтатели”; 

 

3. Проект “С малки крачки към по–добра общинска 

визия” на неформална група “Епсилон”; 

 

4. Проект “Ние сме промяната” на неформална група 

“Творци на спомени”; 

 

5. Проект “Нарисувай ми картина 3” на неформална 

група “Екоарт”; 

 

6. Проект Мобилна лаборатория „Химията е магия” 
на неформална група Екоклуб “Пеликан”; 

 

7. Проект “Интеграция чрез спорт” на неформална 

група “Новите лидери”; 

 

8. Проект “Бизнес прощъпулник” на неформална група 

“Аз мога”. 
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Успешно реализирани проекти 2019 г.  

на обща стойност 5 200 лв. 

 
 

1. Проект “PLACEMAKER-и в действие!” на 

неформална група “Мега-Креатив”; 
 

2. Проект “Мобилна лаборатория „Парад на 

химичните елементи” на неформална група 

младежки Екоклуб “Пеликан”; 
 

3. Проект “Информирани и защитени” на неформална 

група “Съпричастни заедно”; 
 

4. Проект “Красиво, поетично музикално“ на 

неформална група “Вдъхновение”; 
 

5. Проект “Изкуството да уча и спортувам” на 

неформална група “Аз мога“; 
 

6. Проект “Пре-Създай своя свят“ на неформална 

група „Вдъхновение“; 
 

7. Проект “Цветовете на България“ на неформална 

група “Творци на спомени”; 
 

8. Проект “Емпатични, креативни, мотивирани” на 

неформална група Клуб “Резилианс”; 
 

9. Проект “Ученици в действие“ създават заедно” на 

неформална група “ Ученици в действие ”. 
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Успешно реализирани проекти 2021 г.  

на обща стойност 4 582,59 лв. 

 
 

1. Проект „Lifestyle“ на неформална група „Ентусиасти“; 

 

2. Проект „Улови залеза“ на неформална група „Творци 

на спомени“; 

 

3. Проект „Подай ръка“ на неформална група „Заедно 

можем повече“; 

 

4. Проект „Кът за четене на открито“ на неформална 

група „Мечтатели“ при НЧ „Светлина – 1906“, с. 

Смилец; 

 

5. Проект „За бъдеще в хармония с природата“ на 

неформална група „Приятели на природата; 

 

 

6. Проект „Вдъхновение. Ангажиране. Сътрудничество“ 

на неформална група „Шанс“. 
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Съвместна сесия за младежки проекти „Младежта 

срещу насилието и наркотиците“ и „Младите за 

Силистра“ 

 

Успешно реализирани проекти 2022 г.  

на обща стойност 10 160, 00 лв. 

 

1. Проект „ЗДРАВословно мислене“ на група ученици 

от ОУ „Отец Паисий“; 

 

2. Проект „Иновативно и креативно учене“ на 

неформална група „Невероятните“; 

 

3. Проект „Младите за изкуството“ на балетна школа 

„Аксел“; 

 

4. Проект „За петте сетива и една нощ в гимназията“ на 

неформална група „Творци на спомени; 

 

5. Проект „Междуучилищна лига по електронни 

спортове в община Силистра – място за социализация 

и кариерно израстване“ на неформална група 

„Гейминг концепции“; 

 

6. Проект „Тегулициум“ на неформална група 

„Ентусиасти сред природата“;  

 

7. Проект „Бъди до мен! “ на неформална група 

„Жълтите жирафи“. 


