
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПО 

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ 

УЧИЛЩАЗА 2016 ГОДИНА 

 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №ЗК-917/31.05.2016 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия в 
размер на 135 лв. на месец на Денис Крумов, ученик в VIII клас на ОСУ 
“Дръстър”, гр. Силистра, класиран на Първо място в Държавното лично 
първенство по свободна борба момчета, проведено през м. февруари 2016 г. в гр. 
Сливен. 
 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1057/30.06.2016 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия в 
размер на 135 лв. на месец на Десислав Петров, ученик в XI клас на ПМГ 
„Св.Климент Охридски“, гр. Силистра, класиран на Второ място в 
Международния екологичен форум „Сребърна 2016“, проведен през м. юни            
2016 г. в гр. Силистра. 
 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1165/22.07.2016 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия в 
размер на 135 лв. на месец на Изабела-Еджиро Окоротете, ученичка в VIII клас 
на ПМГ „Св.Климент Охридски“, класирана на Първо място в Национален 
шампионат за момичета и момчета под 16 г., 200 м момичета до 16 г., проведен 
през м. юни 2016 г. в гр. София. 

 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1166/22.07.2016 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия в 
размер на 135 лв. на месец на Християн Бачков, ученик в XI клас на ЕГ “Пейо 
Яворов”, гр. Силистра, класиран на Второ място в Национален литературен 
конкурс „Петя Дубарова“, проведен през м. май 2016 г. в гр. Бургас. 

 
 
 



 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-918/31.05.2016 г.  
 

I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 

размер на 50 лв. на: 

1. Кристиан Христов, ученик в IV клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Републиканския шампионат по пътна безопасност по 

правилата на ФИА, проведен през м. април 2016 г. в гр. София; 

2. Гергана Панайотова, ученичка в I клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Национално състезание “Любословие”, проведено 

през м. март 2016 г. в гр. София; 

3. Борислав Лазаров, ученик в III клас на СОУ “Никола Вапцаров”, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в конкурс “Децата на България пеят, танцуват, рисуват”, 

проведен през м. март 2016 г. в гр. Шумен; 

4. Нели Димитрова, ученичка в V клас на СОУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Национален конкурс за изпълнители на народна 

музика, проведен през м. март 2016 г. в гр. Русе; 

5. Божидар Димитров, ученик в V клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                      

гр. Силистра, класиран на Първо място в Пролетни математически състезания, 

проведени през м. април 2016 г. в Плевен; 

6. Десислав Петров, ученик в ХI клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                                

гр. Силистра, класиран на Първо място в Национално състезание за мултимедийни 

презентации „Водата - извор на живот“, проведено през м. март 2016 г. в                       

гр. Бургас; 

7. Никол Радева, ученичка в VI клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                         

гр. Силистра, класирана на Първо място в Международния танцов конкурс “Vienna 

dance open”, проведен през м. февруари 2016 г. в гр.Виена, Австрия; 

8. Изабела-Еджиро Окоротете, ученичка в VIII клас на ПМГ “Св.Климент 

Охридски”, гр. Силистра, класирана на Първо място на 100 м съчетано плуване в 

Национален шампионат за момчета и момичета под 16 г. – зала, 60 м бягане - 

момичета, проведен през м. февруари 2016 г. в гр. Добрич; 

9. Ванина Илиева, ученичка в VII клас на ОСУ “Дръстър”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Държавно първенство с пневматично оръжие 

момчета и момичета, проведено през м. март 2016 г. в гр. Търговище; 

10. Радослав Колев, ученик в VI клас на ОСУ “Дръстър”, гр. Силистра, класиран 

на Първо място в Държавно лично първенство по свободна борба, проведено 

през м. март 2016 г. в гр. Г.Оряховица; 



11. Неджиб Неджиб, ученик в VI клас на ОСУ “Дръстър”, гр. Силистра, класиран 

на Първо място в Държавно лично първенство по свободна борба, проведено 

през м. март 2016 г. в гр. Г.Оряховица; 

12. Даяна Петрова, ученичка в XI клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр.Силистра, 

класирана на Първо място в IX-ти Национален конкурс за изпълнители на народна 

музика, проведен през м. март 2016 г. в гр. Русе; 

13. Петър Хвърчилов, ученик в IX клас на ПЗГ „Добруджа“, гр.Силистра, 

класиран на Първо място в Националния конкурс – викторина за мултимедийно 

презентация,  посветен на 19-тия поход „По пътя на Бедреддин“, проведен през м. 

февруари 2016 г. в гр.София. 
 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез осигуряване 

на еднократно финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и 

конкурси в размер на 70 лв. на следните творчески формации: 

1. ДФФ “Добруджанче” при НЧ “Доростол 1870 г.”, с ръководител Дариела 

Георгиева, в състав: Илиана Димитрова; Данислава Димитрова; Нели 

Димитрова; Ивета Димитрова; Лора Любенова и Виктория Терзиева, ученици в 

СОУ „Никола Вапцаров“, гр.Силистра, класирана на Първо място в IX-ти 

Национален конкурс за изпълнители на народна музика, проведен през м. март 

2016 г. в гр. Русе; 

2. Балет „Аксел“ при ОДК-Силистра, с ръководител Адриана Мумджиева в 

състав: Камелия Костова; Ивелина Николова и Валя Николова, класиран на 

Първо място в Национален конкурс за класически, характерни, съвременни танци 

и фрий денс, проведен през м. април 2016 г. в гр. Бургас; 

3. Екип в състав: Ана-Мария Терзиева; Дарина Димитрова и Пламена 

Атанасова, ученици в VIII клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“, класиран на Първо 

място в Национално състезание за мултимедийни презентации „Водата-извор на 

живот“, I-ва възрастова група, проведено през м. март 2016 г. в гр.Бургас; 

4. Екип в състав: Ерай Шериф; Виктория Великова; Петя Димитрова, ученици в 

VIII клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“, класиран на Първо място в Национално 

състезание за мултимедийни презентации „Водата-извор на живот“, II-ра 

възрастова група, проведено през м. март 2016 г. в гр.Бургас. 
 

III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Божидар-Рубен Цветанов, ученик в I клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. 

Силистра, класиран на Второ място в Национално състезание “Любословие”, 

проведено през м. февруари 2016 г. в гр. София;  



2. Мариян Николов, ученик в XII клас на ПЗГ „Добруджа“, гр.Силистра, 

класиран на Второ място в Националния конкурс – викторина за стихотворение, 

посветен на 19-тия поход „По пътя на Бедреддин“, проведен през м. февруари 

2016 г. в гр.София; 

3. Веселин Филев, ученик в X клас на ПЗГ „Добруджа“, гр.Силистра, класиран 

на Второ място в Националния конкурс – викторина за стихотворение, посветен на 

19-тия поход „По пътя на Бедреддин“, проведен през м. февруари 2016 г. в 

гр.София. 
 

IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез осигуряване 

на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в конкурси в 

размер на 60 лв. на следните творчески формации: 

1. Балет „Аксел“ при ОДК-Силистра, с ръководител Адриана Мумджиева в 

състав: Виктория Хлебарова, Марина Вълева, и Ронелия Лазарова, класиран на 

Второ място в Национален конкурс за класически, характерни, съвременни танци 

и фрий денс, проведен през м. април 2016 г. в гр. Бургас. 
 

V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез осигуряване 

на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в състезания  в 

размер на 30 лв. на: 

 1. Антонио Минев, ученик в V клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Национален конкурс “Децата на България пеят, 

танцуват, рисуват“, проведен през м. март 2016 г. в гр.Шумен; 

 2. Иво Иванов, ученик в VIII клас на ОСУ “Дръстър”, гр. Силистра, класиран на 

Трето място в Държавно лично първенство по свободна борба – момчета, 

проведен през м. февруари 2016 г. в гр. Сливен; 

 3. Джансу Моарем, ученичка в VIII клас на ОСУ “Дръстър”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Национален шампионат по спортно ходене, проведен 

през м. април 2016 г.  в гр. Поморие; 

 4. Слави Славов, ученик в VI клас на ОУ “Св.Климент Охридски”, с. Професор 

Иширково, класиран на Трето място в Национален конкурс “Децата на България 

пеят, танцуват, рисуват“, проведен през м. март 2016 г. в гр.Шумен; 

 5. Кристиан Гешев, ученик в IX клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство 

„Водата-извор на живот“, проведен през м. март 2016 г. в гр.Бургас. 
 

 VI. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси и състезания в размер на 50 лв. на следните отбори и творчески 

формации: 



 1. ДФФ “Добруджанче” при НЧ “Доростол 1870 г.”, с ръководител Дариела 

Георгиева, в състав: Преслава Георгиева, Даниела Николова, Василена 

Йорданова, Даяна Петрова, Габриела Гоцева, Глория Кънчева, класирана на 

Трето място в IX-ти Национален конкурс за изпълнители на народна музика, 

проведен през м. март 2016 г. в гр. Русе; 

 2. Балет „Аксел“ при ОДК-Силистра, с ръководител Адриана Мумджиева в 

състав: Радостина Великова, Крисияна Николова, Калина Костова, Росица 

Стойчева, Нелина Петрова, Михаела Михайлова, Христина Иванова, класиран на 

Трето място в Национален конкурс за класически, характерни, съвременни танци 

и фрий денс, проведен през м. април 2016 г. в гр. Бургас; 

 3. Балет „Аксел“ при ОДК-Силистра, с ръководител Адриана Мумджиева в 

състав: Мариела Радева, Преслава Йорданова, Валя Николова, класиран на Трето 

място в Национален конкурс за класически, характерни, съвременни танци и фрий 

денс, проведен през м. април 2016 г. в гр. Бургас. 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1059/30.06.2016 г. 
 

 I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 

размер на 50 лв. на следните ученици : 

1. Стелиян Бошнаков, ученик в VI клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Републиканския шампионат по приложно колоездене 

проведен през м. май 2016 г. в гр.  Челопеч; 

2. Дарина Христова, ученичка в VI клас на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“,                   

гр. Силистра, класирана на Първо място в Международния екологичен форум  

“Сребърна 2016”, проведено през м. юни 2016 г. в гр. Силистра; 

3. Йордан Йорданов, ученик в XI клас на ПГМТ “Владимир Комаров”,                          

гр. Силистра, класиран на Първо място във Втори средношколски фестивал “Дъга 

над Дунав”, категория Фотография, проведен през м. юни 2016 г. в гр. Видин. 
 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез осигуряване 

на еднократно финансово стимулиране за завоювано Първо място в конкурси в 

размер на 70 лв. на: 

1. Отбор по приложно колоездене при ОДК - Силистра, с ръководител Димитър 

Николов Стойчев, в състав: Георги Атанасова, Моника Гаврилова, Александра 

Димитрова, Денислав Стоянов, класиран на Първо място в Републиканския 

шампионат по пътна безопасност по правилата на ФИА, проведен през м. април в 

гр. София. 

 



III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Сияна Кулева, ученичка в III клас на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“,                                    

гр. Силистра, класирана на Второ място в Националния литературен конкурс 

„Земята наш дом“, проведен през м. юни 2016 г. в гр. Силистра; 

2. Мариана Липкова, ученичка в VI клас на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“,                  

гр. Силистра, класирана на Второ място в Националния ученически конкурс „Не се 

гаси туй, що не гасне“, проведен през м. юни 2016 г. в гр.София; 

3. Ваньо Георгиев, ученик в XI клас на ПГМТ “Владимир Комаров”,                                   

гр. Силистра, класиран на Второ място във Втори средношколски фестивал “Дъга 

над Дунав”, проведен през м. юни в гр. Видин. 
 

IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

конкурси в размер на 60 лв. на: 

1. Отбор по баскетбол при ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр. Силистра, с 

ръководител Александър Стоянов Лечев, в състав: Зорница Плугарова, Сияна 

Георгиева, Йоана Михайлова, Христина Николова, Мерлин Атанасова, Деана 

Стояновска, Зехра Селим, Мириам Стоянова, и Мелиса Енчева, класиран на 

Второ място на финалите на Ученически игри 2015/2016, проведени през м. юни 

2016 г. в гр. Габрово. 

 

V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез осигуряване 

на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в конкурси в 

размер на 30 лв. на следите ученици:  

1. Калина Димитрова, ученичка в III клас на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“, гр. 

Силистра, класирана на Трето място в Националния литературен конкурс “Земята 

наш дом“, проведен през м. юни 2016 г. в гр. Силистра; 

2. Йоана Михайлова, ученичка в VI клас на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“,               

гр. Силистра, класирана на Трето място в Националния конкурс за детска рисунка 

„Под дъгата на детството“, проведен през м. април 2016 г. в гр. Сандански; 

3. Габриел Алтунян, ученик в XI клас на ПГМТ “Владимир Комаров”,                               

гр. Силистра, класиран на Трето място във Втори средношколски фестивал “Дъга 

над Дунав”, проведен през м. май 2016 г. в гр. Видин. 
 

VІ. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

състезания  в размер на 50 лв. на: 



1. Отбор по приложно колоездене при ОДК - Силистра, с ръководител Димитър 

Стойчев, в състав: Иво Димитров,Петър Гагов, Мила Кюмюрджиева, Габриела 

Стоянова, Ивона Георгиева, класиран на Трето място в Републиканския 

шампионат по приложно колоездене, проведен през м. май 2016 г. в гр. София. 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1602/18.10.2016 г. 
 

I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно финансово 

стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в размер на 50 

лв. на следните ученици : 

1. Мартин Великов, ученик в ХII клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                              

гр. Силистра, класиран на Първо място в Х Национален конкурс за млади 

изпълнители на популярна песен „Морско конче“, проведен през м. юни 2016 г. в 

гр. Варна; 

2. Мила Николова, ученичка в Х клас на ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра, 

класирана на Първо място във финалния кръг на състезанието “Стъпала на 

знанието”, проведено през м. април 2016 г. в гр. София; 

3. Даяна Аджемова, ученичка в ХII клас на ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра, 

класирана на Първо място във финалния кръг на състезанието “Стъпала на 

знанието”, проведено през м. април 2016 г. в гр. София; 

4. Велислав Костов, ученик в VI клас на ОСУ “Дръстър“, гр. Силистра, класиран 

на Първо място в Републиканско първенство по джу джитцу, проведено в гр. 

София; 

5. Ива Костова, ученичка в VI клас на ОУ “Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в I кръг на Републиканския шампионата по пътна 

безопасност по правилата на ФИА, проведено през м. април 2016 г. в гр. София; 

6. Габриела Андреева, ученичка в Х клас на ПГСУАУ “Атанас Буров“,                        

гр. Силистра, класирана на Първо място в Националния конкурс за приложно 

изкуство “Земята наш дом“”, проведен през м. юни 2016 г. в гр. Силистра.  
 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез осигуряване 

на еднократно финансово стимулиране за завоювано Първо място в конкурси в 

размер на 70 лв. на: 

1. Дует с ръководител Меглена Илиева в състав: Милица и Елица Тодорови, 

ученички в ОУ „Отец Пайсий“, класиран на Първо място в Международния 

конкурс „Речни ноти“, проведен през м. август 2016 г. в гр. Тутракан; 

2. Дует с ръководител Боряна Кьосева в състав: Амелия Недкова, ученичка в 

XI клас на ЕГ „Пейо Яворов“ и Полина Петрова, ученичка в X клас на ПМГ „Св. 

Климент Охридски“, класиран на Първо място в Международния фестивал за 



гимнастика и танц „Приятелство“, проведен през м. май 2016 г. в гр. Васлуй, 

РРумъния; 

3. Балет Б-2 с ръководител Боряна Кьосева в състав: Ивена Георгиева, 

ученичка в X клас на ЕГ „Пейо Яворов“, Магдалена Господинова, ученичка в IX 

клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“, Мария Илиева, ученичка в X клас на СУ 

„Никола Вапцаров“, Мария Георгиева, ученичка в IX клас на ПМГ „Св. Климент 

Охридски“, Светлана Гочева, ученичка в XI клас на ПГСУАУ Атанас Буров“ и 

Велислава Радева, ученичка в X клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“, класиран 

на Първо място в Международния фестивал за гимнастика и танц „Приятелство“, 

проведен през м. май 2016 г. в гр. Васлуй, РРумъния. 
 

III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Стилиян Петров, ученик в V клас на ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, класирана 

на Второ място във II кръг на Републиканския шампионата по пътна безопасност 

по правилата на ФИА, проведено през м. юни 2016 г. в гр. Благоевград; 

2. Ванина Илиева, ученичка в VIII клас на ОСУ “Дръстър“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в Държавно първенство с малокалибрено оръжие,  

проведено през м. септември 2016 г. в гр. София. 

 

IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси в размер на 30 лв. на следите ученици:  

1. Десислава Димитрова, ученичка във II клас на ОУ “Иван Вазов“,                               

гр. Силистра, класирана на Трето място в Х Национален конкурс за млади 

изпълнители на популярна песен „Морско конче“, проведен през м. юни 2016 г. в 

гр. Варна; 

2. Камелия Славова, ученичка в VI клас на ОСУ “Дръстър“, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Държавно първенство с малокалибрено оръжие,  

проведено през м. септември 2016 г. в гр. София. 
 

V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез осигуряване 

на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в състезания  в 

размер на 50 лв. на: 

1. Балет Б-2, с ръководител Боряна Кьосева, в състав: Йоана Димитрова, 

ученичка в VIII клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, Вероника Александрова, 

ученичка в VIIII клас на ЕГ „Пейо Яворов“, Карина Кулева, ученичка в VIII клас на 

ПМГ „Св. Климент Охридски“, Мария Андреева, ученичка в VI клас на ОУ „Св.св. 

Кирил и Методий“, Невена Богданова, ученичка в VI клас на ОУ „Св.св. Кирил и 



Методий“, Синем Антика, ученичка в VIII клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“, 

Деница Димова, ученичка в IХ клас на ЕГ „Пейо Яворов“, Тереза Николова, 

ученичка в IХ клас на ЕГ „Пейо Яворов“ и Ния Димова, ученичка в VIII клас на 

ПМГ „Св.Климент Охридски“, класиран на Трето място в Международния 

фестивал на изкуствата „Трикси“, проведен през м. юли 2016 г. в к.к. Албена. 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1919/12.12.2016 г. 
 

I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно финансово 

стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в размер на                 

50 лв. на следните ученици : 

1. Велина Данева, ученичка в Х клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                           

гр. Силистра, класирана на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

2. Иван Богданов, ученик в VI клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                                

гр. Силистра, класиран на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

3. Николай Георгиев, ученик в V клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                      

гр. Силистра, класиран на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември в гр. Силистра; 

4. Светозар Тодоров, ученик в IХ клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                       

гр. Силистра, класиран на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

5. Крум Савов, ученик в IV клас на ОУ “Отец Паисий“, гр. Силистра, класиран 

на Първо място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, проведен през м. 

ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

6. Десислава Нейкова, ученичка в VII клас на ОУ “Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

7. Симеон Димитров, ученик в III клас на ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класиран на Първо място във финалния етап на Международното състезание 

„Математика без граници“, проведено през м. юли 2016 г. в гр. Несебър; 

8. Мира Липкова, ученичка в III клас на СУ “Никола Вапцаров“, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра. 
 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез осигуряване 

на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в състезания и 

конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 



1. Димо Савов, ученик в IХ клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

2. Боян Стоянов, ученик в ХII клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                             

гр. Силистра, класиран на Второ място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

3. Иван Неделчев, ученик в VIII клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                        

гр. Силистра, класиран на Второ място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

4. Илко Ченев, ученик в VII клас на ОУ “Отец Паисий“, гр. Силистра, класиран 

на Второ място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, проведен през                  

м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

5. Екатерина Кирилова, ученичка във II клас на ОУ “Отец Паисий“,                              

гр. Силистра, класирана на Второ място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

6. Дара Савова, ученичка в IV клас на СУ “Никола Вапцаров“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

7. Мирослав Панев, ученик в Х клас на ПГМТ “Вл.Комаров“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в Международен турнир по карате,  проведен през м. 

ноември 2016 г. в гр. Букурещ, РРумъния. 
 

III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси в размер на 30 лв. на следите ученици:  

1  Петър Петров, ученик в VIII клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                           

гр. Силистра, класиран на Трето място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

2. Александър Ангелов, ученик в Х клас на ПМГ “Св.Климент Охридски“,                  

гр. Силистра, класиран на Трето място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

3. Моника Гаврилова, ученичка в IV клас на ОУ “Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2016 г. в гр. Силистра; 

4. Мартин Господинов, ученик в III клас на СУ “Никола Вапцаров“,                             

гр. Силистра, класиран на Трето място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември в гр. Силистра. 



 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПО 

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ 

УЧИЛЩАЗА 2017 ГОДИНА 

 
 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №ЗК-119/18.01.2017 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия 
в размер на 135 лв. на месец на Мария Данчева, ученичка в XI клас на ЕГ “Пейо 
Яворов”, гр. Силистра, класирана на Първо място в националния кръг на 
Националното многоезично състезание, проведен през м. декември 2016 г. в гр. 
Габрово. 

 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-705/19.04.2017 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия 
в размер на 135 лв. на месец на Ванина Илиева, ученичка в VIII клас на СпУ 
“Дръстър”, гр. Силистра, класирана на Първо място в Държавно първенство 
пневматично оръжие момчета и момичета, пневматична пушка момичета, 
проведено в периода 15-17.03.2017 г. в гр. Търговище. 
 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1161/06.07.2017 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия 
в размер на 135 лв. на месец на Александър Жеков, ученик в  VIII клас на СпУ 
“Дръстър”, гр. Силистра, класиран на Първо място в Държавно първенство с 
малокалибрено оръжие, юноши, девойки, момчета и момичета, проведено в 
периода 13-18.06.2017 г. в гр. Търговище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1039/14.06.2017 г. 
 

I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 

размер на 50 лв. на: 

1.  Ния Атанасова, ученичка в IV клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Националната олимпиада по гражданско 

образование, проведена през м. април 2017 г. в гр. Сандански; 

2.  Борислав Лазаров, ученик в IV клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. 

Силистра, класиран на Първо място в конкурс “Децата на България пеят, 

танцуват, рисуват”, проведен през м. март 2017 г. в гр. Шумен; 

3. Кирил Димитров, ученик в III клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. 

Силистра, класиран на Първо място в Национален конкурс за гайдари и 

инструментални камерни състави „Вълшебни ритми“, проведен през м. април 

2017 г. в гр. Нови пазар; 

4. Мариана Липкова, ученичка в VII клас на ОУ “Св.св.Кирил и 

Методий“, гр. Силистра, класирана на Първо място в Националния ученически 

конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ , проведен през м. май 2017 г. в гр. София; 

5. Дионисий Марков, ученик в Х клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Националния ученически конкурс „Българските 

архитектурни паметници в макети“, проведен през м. март 2017 г. в гр. Варна; 

6. Преслав Велинов, ученик в ХI клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“,                       

гр. Силистра, класиран на Първо място в Национален конкурс за рисунка и 

приложно изкуство“ Водата – извор на живот“, проведен през м. март 2017 г. в 

гр. Бургас; 

7. Красен Николаев, ученик в VIII клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“,                      

гр. Силистра, класиран на Първо място в Световното първенство по шотокан 

карате, проведено  през м. април 2017 г. в гр. Варна. 
 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място 

в състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Иво Димитров, ученик в VIII клас на ПГСУАУ „Атанас  Буров“, гр. Силистра, 
класиран на Второ място в Републиканския шампионат по приложно колоездене, 
проведен през м. април 2017 г. в с. Челопеч. 
 

III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

конкурси в размер на 60 лв. на: 



 

 

1. Отбор ученици от ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра, с ръководител Ирена 
Иванова в състав: Петър Хвърчилов, Любослав Пенев, и Тошко Иванов, 
класиран на Второ място в Националната панорама на професионалното 
образование, състезание „Озеленяване и цветарство“, проведена през м.април 
2017 г. в гр. Пловдив.  
 

IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

състезания  в размер на 30 лв. на: 

 1. Михаела Михайлова, ученичка в I клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Национален конкурс за млади пианисти “Димитър 

Ненов“, проведен през м. март 2017 г. в гр. Разград; 

 2. Радослав Колев, ученик в VII клас на СпУ “Дръстър”, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Държавно лично първенство по свободна борба, 

свободен стил, проведено през м. февруари 2017 г. в гр. Бургас; 

 3. Неджиб Неджиб, ученик в VII клас на СпУ “Дръстър”, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Държавно лично първенство по борба, свободен стил, 

проведено през м. февруари 2017 г. в гр. Бургас; 

 4. Александър Събев, ученик в VIII клас на ЕГ “Пейо Яворов”, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Международния конкурс за класическа китара “Акад. 

Марин Големинов“, проведен през м. април 2017 г. в гр. Кюстендил; 

 5. Преслав Тодоров, ученик в IV клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в “Децата на България пеят, танцуват, рисуват”, 

проведен през м. март 2017 г. в гр. Шумен. 
 

 V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси и състезания  в размер на 50 лв. на следните отбори и творчески 

формации: 

 1. Балет „Аксел“ при ОДК-Силистра, с ръководител Адриана Мумджиева в 

състав: Елина Борисова, Мария Илиева и Снежана Трендафилова, класиран на 

Трето място в Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц 

и фрий денс, проведен през м. април 2017 г. в гр. Бургас; 

 2. Балет „Аксел“ при ЦПЛР – ОДК, гр. Силистра, с ръководител Адриана 

Мумджиева в състав: Виктория Хлебарова, Диана Дамянова, Ивелина 

Николова, Ронелия Лазарова, Габриела Иванова, Марина Вълева, Валя 

Николова, и Виктория Великова, класиран на Трето място в Национален конкурс 

за класически, характерен, съвременен танц и фрий денс, проведен през м. 

април 2017 г. в гр. Бургас. 



 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1949/16.11.2017 г. 
 

 I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 

размер на 50 лв. на следните ученици : 

1. Божидар Димитров, ученик в VII клас на ПМГ “Св. Климент Охридски”,            

гр. Силистра, класиран на Първо място в Национално математическо състезание 

„Европейско кенгуру“, проведено през м. юни 2017 г. в гр. София; 

2. Иван Богданов, ученик в VII клас на ПМГ “Св. Климент Охридски”,                   

гр. Силистра, класиран на Първо място на финалния кръг на Международното 

математическо състезание „Математика без граници“, проведено през м. юли 

2017 г. в гр. Несебър; 

3. Петър Петров, ученик в IХ клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“,                       

гр. Силистра, класиран на Първо място в Есенен математически Турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра; 

4. Георги Атанасов, ученик в V клас на ПМГ “Св. Климент Охридски”,                     

гр. Силистра, класиран на Първо място в Републиканския шампионат по 

приложно колоездене, проведен през м. юни 2017 г. в гр. Благоевград; 

5. Дара Славова, ученичка в V клас на ПМГ “Св. Климент Охридски”,                    

гр. Силистра, класирана на Първо място в Есенен математически Турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра; 

6. Траян Тодоров, ученик в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Есенен математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра; 

7. Стелиян Бошнаков, ученик в VIII клас на СпУ „Дръстър“, класиран на 

Първо място в Републиканския шампионат по приложно колоездене, проведен 

през м. октомври 2017 г. в гр. Разлог; 

8. Мила Кюмюрджиева, ученичка в VII клас на СпУ „Дръстър“, класирана на 

Първо място в Държавното първенство по файтинг, проведено през м. юни 

2017г. в гр. Бургас; 

9. Мирослав Черников, ученик във II клас на ОУ „Отец Паисий“,                         

гр. Силистра, класиран на Първо място в Есенен математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра. 

 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Първо място в 

конкурси в размер на 70 лв. на: 



 

 

1  Трио „Елмина“ в състав Милица, Елица и Марина Тодорови, ученички в 

ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, класиран на Първо място в Националния 

фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“, проведен 

през м. септември 2017 г. на яз. Копринка; 

2. Екип от ученици в XI клас на ЕГ „Пейо Яворов“ с ръководител Петя 

Генчева, класиран на Първо място в Международния екологичен форум 

„Сребърна“, проведен през м. юни 2017 г. в гр. Силистра. 
 

III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Елица Тодорова, ученичка в I клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Националния конкурс за млади изпълнители на 

популярна песен „Морско конче“, проведен през м. юни 2017 г. в гр. Варна; 

2. Яница Гецова, ученичка в XII клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Национален шампионат по лека атлетика, проведен 

през м. февруари 2017 г. в гр. Добрич; 

3. Крум Савов, ученик в V клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в Есенен математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра; 

4. Симеон Димитров, ученик в IV клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в Есенен математически Турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра; 

5. Камелия Славова, ученичка в VII клас на СпУ „Дръстър“, класирана на 

Второ място в Държавното първенство с малокалибрено оръжие, момичета, 

проведено през м. юни 2017 г. в гр. Търговище; 

6. Севдим Емурла, ученик в Х клас на СпУ „Дръстър“, класиран на Второ 

място в Държавното първенство с малокалибрено оръжие, момчета, проведено 

през м. юни 2017 г. в гр. Търговище. 

 

IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

конкурси в размер на 60 лв. на: 

1. Отбор по приложно колоездене при ЦПЛР-ОДК, гр. Силистра с 

ръководител Димитър Стойчев, класиран на Второ място в Републиканския 

шампионат по приложно колоездене, проведен през м. април 2017 г. в                           

с. Челопеч. 

 



 

 

V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси в размер на 30 лв. на следите ученици:  

1. Рая Илиева, ученичка в I клас на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Международен конкурс „Речни ноти“, проведен през 

м. август 2017 г. в гр. Тутракан; 

2. Симона Илиева, ученичка във II клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Международен конкурс „Речни ноти“, проведен през 

м. август 2017 г. в гр. Тутракан; 

3. Калина Димитрова, ученичка във II клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Есенен математически Турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра; 

4. Милица Тодорова, ученичка в III клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Международен фестивал на изкуствата „Трикси“, 

проведен през м. юни 2017 г. в к.к. Албена; 

5. Ебру Ахмедова, ученичка в XII клас на ЕГ “Пейо Яворов”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Национално състезание по немски език на 

издателство КЛЕТ, проведено през м. март 2017 г. в гр. София; 

6. Александра Димитрова, ученичка в IX клас на ЕГ “Пейо Яворов”, гр. 

Силистра, класирана на Трето място в Национално състезание по математика за 

ученици от профилирани гимназии и паралелки с чуждоезиков профил, 

проведено през м.март 2017 г. в гр. Ловеч; 

7. Рада Златева, ученичка в IX клас на ЕГ “Пейо Яворов”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Международен фестивал на изкуствата „Трикси“, 

проведен през м. юни 2017 г.  в к.к. Албена; 

8. Младен Господинов, ученик в IХ клас на СпУ “Дръстър”, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Държавното първенство с малокалибрено оръжие, 

момчета, проведено през м. юни 2017 г. в гр. Търговище; 

9. Еркан Мухсин, ученик в XII клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“,                       

гр. Силистра, класиран на Трето място в Европейско първенство по канадска 

борба, проведено през м. май 2017 г. в гр. Катовице, РПолша; 

10. Радина Христова, ученичка в V клас на ПМГ “Св. Климент Охридски”,                  

гр. Силистра, класирана на Трето място в Есенен математически Турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра; 

11. Димитър Димитров, ученик в VI клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. 

Силистра, класиран на Трето място в Националния литературен конкурс „Земята 

наш дом“, проведен през м. юни 2017 г. в гр. Силистра; 



 

 

12. Мартин Господинов, ученик в IV клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. 

Силистра, класиран на Трето място в Есенния математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра. 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-2150/12.12.2017 г. 
 

I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 

размер на 50 лв. на следните ученици : 

1. Николай Георгиев, ученик в VI клас на ПМГ “Св. Климент Охридски”,                 

гр. Силистра, класиран на Първо място в Есенен математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра; 

2. Светозар Тодоров, ученик в Х клас на ПМГ “Св. Климент Охридски”,                  

гр. Силистра, класиран на Първо място в Есенен математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември 2017 г. в гр. Силистра. 
 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Първо място в 

конкурси в размер на 70 лв. на: 

1. Мажоретен състав „Слънчица“ при ОУ „Св.Кирил и Методий“, гр. 

Силистра, с ръководител Искра Маркова в състав: Елина Борисова, Доротея 

Добрева, Галиана Аурелова, Илияна Иванова, Йоана Добрева, Гена Ненова, 

Гергана Стойчева, Химена Тодорова, Еда Велиева, Ася Насъфова, Ахну Ахмед, 

Даная Петрова, Дария Аврамова, Никол Асенова, Николета Иванова, Сияна 

Кулева и Преслава Димитрова, класиран на Първо място в Националния 

фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“, проведен 

през м. септември 2017 г. на яз. Копринка. 



ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПО 

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ 

УЧИЛЩАЗА 2018 ГОДИНА 

 
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №ЗК-634/20.04.2018 г. 

 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия в 
размер на 135 лв. на месец на Александра Димитрова, ученичка в  IX клас на ЕГ 
“Пейо Яворов”, гр. Силистра, класирана на Първо място в Национално състезание 
по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки с чуждоезиков 
профил, проведено през м. март 2018 г. в гр. Луковит. 

 
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-885/31.05.2018 г. 

 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия в 
размер на 135 лв. на месец на Селин Ариф, ученичка в VIII клас на ПМГ 
“Св.Климент Охридски“, гр. Силистра, класирана на Второ място за поезия в 
Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“, проведен през м. май 2018 г. 
в гр. Бургас. 

 
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-884/31.05.2018 г. 

 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия в 
размер на 135 лв. на месец на Денис Костадинов, ученик в IX клас на ПЗГ 
„Добруджа“, гр. Силистра, класиран на Второ място в категория „Научна 
разработка“ на Националния конкурс под надслов „За хляба наш...”, проведен 
през м. април 2018 г. в гр.Благоевград. 

 
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1084/29.06.2018 г. 

 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия в 
размер на 135 лв. на месец на Ванина Илиева, ученичка в VIII клас на СпУ 
“Дръстър”, гр. Силистра, класирана на Първо място в Държавно първенство с 
малокалибрено оръжие, проведено м. юни 2018 г. в гр. София. 

 
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1082/29.06.2018 г. 

 

Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез годишна стипендия в 
размер на 135 лв. на месец на Мирослав Мирчев, ученик в VIII клас на СпУ 
“Дръстър”, гр. Силистра, класиран на Първо място в Държавно първенство с 
малокалибрено оръжие, проведено м. юни 2018 г. в гр. София. 

 



НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1083/29.06.2018 г. 
 

І. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 

размер на 50 лв. на: 

1.  Филип Жейнов, ученик в III клас  на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Националното състезание „Таралеж“, проведено 

през м. февруари 2018 г. в гр. София; 

2. Борислав Лазаров, ученик в V клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“,  гр. 

Силистра, класиран на Първо място в Националния конкурс за гайдари  

инструментални камерни състави “Вълшебни ритми”, проведен през м. април 

2018 г. в гр. Нови пазар; 

3. Божидар Димитров, ученик в VII клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“, 

гр. Силистра, класиран на Първо място в Националната олимпиада по 

математика, проведена през м. април 2018 г. в гр. София; 

4. Михаил Добрев, ученик в Х клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Първо място в Национално състезание „Ключови 

компетентности по природни науки“, проведено през м. декември 2017 г. в гр. 

София; 

5. Яна-Мария Гагова, ученичка във II клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. 

Силистра, класирана на Първо място в Националния конкурс викторина „По пътя 

на Бедреддин“, проведен през м. февруари 2018 г. в гр. София; 

6. Симона Димова, ученичка в VII клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. 

Силистра, класирана на Първо място в Национално състезание „Стъпала на 

знанието“, проведено през м. май 2018 г. в гр. София; 

7. Цвети Симеонова, ученичка в V клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. 

Силистра, класирана на Първо място в Национално състезание „Стъпала на 

знанието“, проведено през м. май 2018 г. в гр. София; 

8. Ана-Мария Петрова, ученичка в ХII клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. 

Силистра, класирана на Първо място в Национално състезание „Стъпала на 

знанието“, проведено през м. май 2018 г. в гр. София; 

9. Йоана Николова, ученичка в III клас на СУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Национален конкурс за весела детска рисунка 

„Малките нашенци“, проведено през м. март 2018 г. в гр. Казанлък; 

10.  Даниел Атанасов, ученик в IV клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. 

Силистра, класиран на Първо място в Националния конкурс  за гайдари и 

инструментални камерни състави “Вълшебни ритми”, проведен през м. април 

2018 г.  в гр. Нови пазар; 



11.  Стелиян Бошнаков, ученик в VII клас на СпУ “Дръстър“, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Републиканския шампионат по приложно 

колоездене, проведен през м.май 2018 г. в гр. София; 

12. Петър Хвърчилов, ученик в ХI клас на ПЗГ “Добруджа”, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Националния конкурс викторина „По пътя на 

Бедреддин“, проведен през м. февруари 2018 г. в гр. София; 

13. Габриела Андреева, ученичка в ХI клас на ПГСУАУ „Ат.Буров“, гр. 

Силистра, класирана на Първо място в Национална изложба-конкурс за детска 

рисунка“ Св.Трифон Зарезан“, проведена през м. февруари 2018 г. в гр. 

Сунгурларе. 
 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Първо място 

в състезания и конкурси в размер на 70 лв. на следните творчески формации: 

1. Екип ученици от НАО „Галилео Галилей“, ръководител Антонина 

Димитрова, в състав: Слави Георгиев, ученик в Х клас на ЕГ „Пейо Яворов“, 

Десислава Стефанова, ученичка в IX клас на ЕГ „Пейо Яворов и Гергана 

Великова, ученичка в X клас на ЕГ „Пейо Яворов, класиран на Първо място в 

Международния екологичен форум „Сребърна 2018“, проведен през м. юни 

2018 г.  в гр. Силистра. 
 

III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Дионисий Марков, ученик в ХI клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в Националния конкурс за приложно изкуство „Земята 

наш дом“, проведен през м. юни 2018 г. в гр. Силистра; 

2. Диляра Адил, ученичка в ХI клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Националния конкурс викторина „По пътя на 

Бедреддин“, проведен през м. февруари 2018 г. в гр. София; 

3. Камелия Славова, ученичка в VII клас на СпУ “Дръстър“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Държавното първенство с малокалибрено оръжие, 

проведен през м.юни 2018 г. в гр. София. 
 

IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

конкурси в размер на 60 лв. на следните творчески формации: 

1. Отбор ученици от ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра, с ръководител Ирена 
Иванова в състав: Петър Хвърчилов, Любослав Пенев и Тошко Иванов, класиран 



на Второ място в Националната панорама на професионалното образование, 
състезание „Озеленяване и цветарство“, проведена през м.април 2018 г. в гр. 
Пловдив.  
 

V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

състезания  в размер на 30 лв. на: 

 1. Ивета Димитрова, ученичка в Х клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Националния конкурс викторина „По пътя на 

Бедреддин“, проведен през м. февруари 2018 г. в гр. София; 

 2. Гьокан Антика, ученичка във II клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Националния конкурс викторина „По пътя на 

Бедреддин“, проведен през м. февруари 2018 г. в гр. София; 

 3. Деница Нейкова, ученичка в X клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Националния конкурс викторина „По пътя на 

Бедреддин“, проведен през м. февруари 2018 г. в гр. София; 

 4. Иглика Петрова, ученичка във II клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Националното състезание „Моята Родина“, 

проведено през м. април 2018 г. в гр. София; 

5. Йоана Маринова, ученичка в VIII клас на СпУ “Дръстър”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Държавно лично първенство с пневматично оръжие, 

проведено през м. февруари 2018 г. в гр. София; 

6. Боян Йорданов, ученик в ХI клас на ПГСУАУ „Ат.Буров“, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Държавното първенство с малокалибрено оръжие, 

проведен през м.юни в гр. София; 

7. Вениамин Димитров, ученик в Х клас на ПЗГ “Добруджа”, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Националния конкурс викторина „По пътя на 

Бедреддин“, проведен през м. февруари 2018 г. в гр. София. 
 

VI. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси и състезания  в размер на 50 лв. на следните отбори и творчески 

формации: 

1. Екип ученици от ЦПЛР – ОДК, гр. Силистра, ръководител Йорданка Маринова, 

в състав: Гюляй Дервиш, ученичка в VIII клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“ и Дарина 

Христова, ученичка в VIII клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, класиран на 

Трето място в Международния екологичен форум „Сребърна 2018“, проведен 

през м. юни 2018 г.  в гр. Силистра. 
 



НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1796/15.11.2018 г. 
  

 I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 

размер на 50 лв. на следните ученици : 

1. Габриела Гочева, ученичка в IV клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Националното състезание „Моята Родина“, 

проведено през м. април 2018 г. в гр. Стара Загора; 

2. Мелиса Мехмед, ученичка в IV клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Националното състезание „Моята Родина“, 

проведено през м. април 2018 г. в гр. Стара Загора; 

3. Божидара Стамова, ученичка в IV клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Националното състезание „Моята Родина“, 

проведено през м. април 2018 г. в гр. Стара Загора; 

4. Николай Георгиев, ученик в VII клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Първо място в Международното състезание “Математика 

без граници”, проведено през м. юли 2018 г. в гр. Несебър; 

5. Иван Богданов, ученик в VIII клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Първо място в Международното състезание “Математика 

без граници”, проведено през м. юли 2018 г. в гр. Несебър; 

6. Мария Георгиева, ученичка в ХI клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“,      

гр. Силистра, класирана на Първо място в Националния ученически конкурс за 

мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на 33-ти поход 

„По стъпките на четата на Таньо войвода“, проведен през м. юни 2018 г. в град 

София; 

7. Траян Тодоров, ученик в V клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класирана на Първо място в Математическо състезание „Откриване на 

млади таланти“, проведено през м. юни 2018 г.; 

8. Милица Тодорова, ученичка в IV клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Международния детско-юношески фестивал „Свят, 

изкуство, море“, проведено през м. юни  2018 г. в к.к. Златни пясъци; 

9. Наталия Борисова, ученичка в VIII клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. 

Силистра, класирана със специална награда на МОН в XI Национален конкурс за 

детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“, проведен през м. октомври 

2018г. в гр. Кърджали. 

 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Първо място в 

конкурси в размер на 70 лв. на: 



1. Клуб „Съхрани българското“ при ОУ „Иван Вазов“, ръководител Иванка 

Желязкова, в състав: Елчин Абил, ученичка в VI клас, Нина Петрова, ученичка в 

VI клас, Стоян Енчев, ученик в VI клас, Мерин Сали, ученичка в VI клас, Михаела 

Костадинова, ученичка в VI клас, Петър Пецов, ученик в VII клас, Алекс 

Димитров, ученик в VII клас, Биляна Борисова, ученичка в VII клас, Елизабет 

Лазарова, ученичка в VII клас, Илина Няголова, ученичка в VII клас, Красимир 

Косев, ученик в VII клас, Кристианна Иванова, ученичка в VII клас, Любомира 

Димитрова, ученичка в VII клас, Петя Петрова, ученичка в VII клас и Преслав 

Апостолов, ученик в VII клас, класиран на Първо място в Национална ученическа 

конференция по гражданско образование „Семейство-училище-общество“, 

проведена през м. май 2018 г. в гр. Добрич. 

 

III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Георги Георгиев, ученик в IV клас на ОУ Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в Национална ученическа конференция по гражданско 

образование  „Семейство-училище-общество“, проведена през м. май 2018 г. в 

град  Добрич; 

2.  Кристиян Стоянов, ученик в IV клас на ОУ Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в Международното състезание “Математика без 

граници”, проведено през м. юли 2018 г. в гр. Несебър; 

3. Мартин Господинов, ученик в V клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Второ място в Математическо състезание „Питагор“, 

проведено през м. април 2018 г. 
 

IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

конкурси в размер на 60 лв. на: 

1. Трио „Елмина“, с ръководител Меглена Илиева в състав: Елица, Милица и 

Марина Тодорови, ученички в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, класирани на 

Второ място в Международния конкурс „Речни ноти“, проведен през м. август 

2018 г. в гр. Тутракан; 

2. Отбор от ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, с ръководител Маргарита 

Савова в състав: Божидара Стамова, Филип Жейнов и Кристиян Стоянов, 

класиран на Второ място в Международното състезание “Математика без 

граници”, проведено през м. юли 2018 г. в гр. Несебър; 

3. Балет „Аксел“ при ЦПЛР-ОДК, малка група, с ръководител Адриана 

Мумджиева в състав: Валя Николова, ученичка в XII клас на ПГСУАУ „Атанас 



Буров“, гр. Силистра; Виктория Хлебарова, ученичка в Х клас на ПМГ 

„Св.Климент Охридски“, гр. Силистра; Габриела Иванова, ученичка в Х клас на 

ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра и Диана Дамянова, ученичка в Х клас на ПМГ 

„Св.Климент Охридски“, гр. Силистра, класиран на Второ място в Национален 

конкурс за класически, характерни и модерни танци, проведен през м. май 2018 г. 

в гр. Казанлък. 
 

V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси в размер на 30 лв. на следите ученици:  

1. Дария Добрева, ученичка в IV клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Национален конкурс за гайдари и инструментални 

камерни състави „Вълшебни ритми"; 

2. Катерина Мартинова, ученичка в IV клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Национално състезание „Моята Родина“, проведено 

през м. април 2018 г. в гр. Стара Загора; 

3. Стелиян Попов,  ученик в IV клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Международния детско-юношески фестивал „Свят, 

изкуство, море“, проведено през м. юни  2018 г. в к.к. Златни пясъци; 

4. Ивайла Желязкова, ученичка в IV клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Национално състезание „Моята Родина“, проведено 

през м. април 2018 г. в гр. Стара Загора; 

5. Берк Сафет, ученик в IV клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, класирана 

на Трето място в Национално състезание „Моята Родина“, проведено през м. 

април 2018 г. в гр. Стара Загора; 

6. Елица Тодорова, ученичка във II клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Международния конкурс за непрофесионалисти 

пианисти „ Vivapiano, проведен през м. април 2018 г. в гр. София; 

7. Никол Черникова, ученичка в I клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Националния фестивал на руската поезия, песен и 

танц „Пусть всегда будет солнце“, проведен през м. септември 2018 г. на яз. 

Копринка; 

8. Камелия Неделчева, ученичка в IX клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Националния фестивал на руската поезия, песен и 

танц „Пусть всегда будет солнце“, проведен през м. септември 2018 г. на яз. 

Копринка; 

9. Антония Николова, ученичка в X клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в XV Национален конкурс „Златна есен – плодовете на 

есента“, проведен през м. ноември 2018 г. в гр. Севлиево; 



10. Емрах Салим, ученик в ХI клас на ПЗГ “Добруджа”, гр. Силистра, класиран 

на Трето място в Националния ученически конкурс за мултимедийни проекти, 

есета, стихотворения и рисунки, посветен на 33-ти поход „По стъпките на четата 

на Таньо войвода“, проведен през м. юни 2018 г. в гр. София. 
 

VІ. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

състезания  в размер на 50 лв. на: 

1. Екип ученици от ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра, ръководител Петя 

Генчева, в състав: Йоана Колева, ученичка в XII клас, Станислав Иванова, ученик 

в XII клас, Джанер Шукри, ученик в XII клас, Еге Ахмед, ученичка в XII клас, 

Деница Димова и Ани Христова, класиран на Трето място в Международния 

екологичен форум „Сребърна 2018“, проведен през м. юни 2018 г. в гр. Силистра; 

2. Балет „Аксел“ при ЦПЛР-ОДК, формации, с ръководител Адриана 

Мумджиева в състав: Александра Неделчева, ученичка от IX клас на ЕГ „Пейо 

Яворово“, гр. Силистра; Ивелина Николова, ученичка в X клас на ПГСУАУ „Атанас 

Буров“, гр. Силистра; Ивета Йорданова, ученичка в IX клас на ЕГ „Пейо Яворово“, 

гр. Силистра; Лора Тодорова, ученичка в IХ клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, 

гр. Силистра; Марина  Вълева, ученичка в X клас на ЕГ „Пейо Яворово“, гр. 

Силистра; Радостина Василева, ученичка в XII клас на ЕГ „Пейо Яворово“, гр. 

Силистра и Ронелия Лазарова, ученичка в IX клас на ЕГ „Пейо Яворово“, гр. 

Силистра, класиран на Трето място в Национален конкурс за класически, 

характерни и модерни танци, проведен през м. май 2018 г. в гр. Казанлък; 

3. Балет „Аксел“ при ЦПЛР-ОДК, голяма група, с ръководител Адриана 

Мумджиева в състав: Виктория Петрова, ученичка в VIII клас на ПГСУАУ 

„Ат.Буров“, гр. Силистра; Габриела Дончева, ученичка в VIII клас на ЕГ „Пейо 

Яворово“, гр. Силистра; Елина Борисова, ученичка в ОУ „Св.св. Кирил и 

Методий“, гр. Силистра; Мария Илиева, ученичка в VIII клас на ЕГ „Пейо 

Яворово“, гр. Силистра; Паула  Маринова, ученичка в VIII клас на ПМГ 

„Св.Климент Охридски“, гр. Силистра; Преслава Димитрова, ученичка в VIII клас 

на ЕГ „Пейо Яворово“, гр. Силистра; Радина Димитрова, ученичка в VIII клас на 

ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. Силистра; Симона Стефанова, ученичка в VIII 

клас на ПГСУАУ „Ат.Буров“, гр. Силистра; Снежана Трендафилова, ученичка в VII 

клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра и Стефания Димова, ученичка в VIII клас 

на ЕГ „Пейо Яворово“, гр. Силистра, класиран на Трето място в Международен 

танцов фестивал „Танцуваща река“, проведен през м. април 2018 г. в гр. Русе. 

 
 
 



НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1973/17.12.2018 г. 
 

I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно финансово 

стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в размер на                    

50 лв. на следните ученици : 

1. Мирослав Черников, ученик в III клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Есенния математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2018 г. в гр. Силистра; 

2. Ивона Иванова, ученичка в IV клас на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“,                     

гр. Силистра, класирана на Първо място в Националния конкурс за детска рисунка 

„Вълшебният свят на Родопите“, проведено през м. октомври 2018 г. в гр. 

Кърджали; 

3. Крум Савов, ученик в VI клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“,                      

гр. Силистра, класиран на Първо място в Есенния математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра; 

4. Симеон Димитров, ученик в V клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“,            

гр. Силистра, класиран на Първо място в Есенния математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра; 

5. Магдалена Господинова, ученичка в ХI клас на ПМГ “Св. Климент 

Охридски“, гр. Силистра, класирана на Първо място в Есенния математически 

турнир „Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември 2018 г.  в гр. Силистра. 
 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Илко Ченев, ученик в IX клас на ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра, класиран на 

Второ място в Есенния математически турнир „Черноризец Храбър“, проведен 

през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра; 

2. Рая Борисова, ученичка в VIII клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“,                       

гр. Силистра, класирана на Второ място в Есенния математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра; 

3. Георги Маринов, ученик в VI клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“,                     

гр. Силистра, класиран на Второ място в Есенния математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра. 
 

III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания  в размер на 60 лв. на: 



1. Дует от балет „Лиденс“, с ръководител Лидия Маркарян в състав: Мария 

Атанасова, ученичка в IХ клас на ЕГ „Пейо Яворов“ и Пресияна Дончева, 

ученичка в IХ клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“, класиран на Второ място в 

Балканска танцова спартакиада „Търновска царица“, проведена през м. ноември 

2018 г.  в гр. Велико Търново; 

2. Балет „Лиденс“ с ръководител Лидия Маркарян в състав: Мария Атанасова, 

ученичка в IX клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра; Сияна Георгиева, ученичка 

в IX клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра; Сияна Василева, ученичка в VIII клас 

на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра; Пресияна Дончева, ученичка в IX клас на ПМГ 

„Св. Кл.Охридски“, гр. Силистра; Давид Стоянов, ученик в VII клас на ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Силистра; Девора Рамадани, ученичка в VI клас на ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Силистра и Илина Няголова, ученичка в VII клас на ОУ „Иван Вазов“, 

гр. Силистра, класиран на Второ място в Балканска танцова спартакиада 

„Търновска царица“, проведена през м. ноември 2018 г. в гр. Велико Търново. 
 

IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси в размер на 30 лв. на следите ученици:  

1. Жаклина Жекова, ученичка във II клас на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Есенния математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра; 

2. Дара Славова, ученичка в VI клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“,                     

гр. Силистра, класирана на Трето място в Есенния математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра; 

3. Георги Трендафилов, ученик в IХ клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“,              

гр. Силистра, класиран на Трето място в Есенния математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра; 

4. Даниел Шиков, ученик в VIII клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“,                          

гр. Силистра, класиран на Трето място в Есенния математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра; 

5. Иван Неделчев, ученик в Х клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“,                          

гр. Силистра, класиран на Трето място в Есенния математически турнир 

„Черноризец Храбър“, проведен през м. ноември  2018 г. в гр. Силистра. 

 

 



ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПО 

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ 

УЧИЛЩАЗА 2019 ГОДИНА 

 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-878/20.05.2019 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя финансово подпомагане и 
стимулиране чрез годишна стипендия в размер на 135 лв. на месец на Божидар 
Димитров, ученик в VIII клас на ПМГ “Св.Климент Охридски”, гр. Силистра, 
класиран на Първо място в Зимен математически турнир, проведен през м. 
януари 2019 г. в гр. Сливен. 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1189/15.07.2019 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя финансово подпомагане и 
стимулиране чрез годишна стипендия в размер на 135 лв. на месец на Иван 
Маринов, ученик в Х клас на ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра, класиран на Второ 
място за научна разработка в XXI Национален ученически празник „За хляба 
наш…“, проведен през м. април 2019 г. в гр. Благоевград. 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1188/15.07.2019 г.  
 

Кметът на община Силистра предоставя финансово подпомагане и 
стимулиране чрез годишна стипендия в размер на 135 лв. на месец на Теодора 
Георгиева, ученичка в Х клас на ПМГ “Св.Климент Охридски”, гр. Силистра, 
класирана на Първо място за поезия в Националния литературен конкурс „Петя 
Дубарова“, проведен през м. май 2019 г. в гр. Бургас. 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1192/15.07.2019 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя финансово подпомагане и 
стимулиране чрез годишна стипендия в размер на 135 лв. на месец на Стелиян 
Бошнаков, ученик в IX клас на СпУ „Дръстър“, гр. Силистра, класиран на Първо 
място на Държавното първенство с малокалибрено оръжие – дисциплини 
пушка, проведено през м. юни 2019 г. в гр. София. 

 

 

  



 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1191/15.07.2019 г. 
 

I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 

размер на 50лв. на Мартин Василев, ученик в VII клас на СУ “Никола Вапцаров”, 

гр. Силистра, класиран на Първо място във финалния кръг на състезанието 

„Стъпала на знанието“, проведено през м. май 2019 г. в гр. София. 

 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Георги Атанасов, ученик в VII клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Второ място в Републиканския шампионат „Младежта за 

безопасност на движението“, проведен през м. май 2019 г. в с. Челопеч; 

2. Преслав Тодоров, ученик в VI клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в III-та възрастова група в XI-тия Национален детско-

юношески конкурс за песенен и инструментален фолклор „Песенна дъга над 

Кутев“, проведен през м. април 2019 г. в гр. Котел. 

 

IІІ. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

състезания  в размер на  50 лв. на Отбор по баскетбол девойки ХІ-ХІІ кл. от ПМГ 

„Св. Кл. Охридски“, ръководител Грета Антонова, в състав: Емма Кърова, Маги 

Стоянова, Преслава Тодорова, Нели Игнатова, Зехра Салим, Мелиса Енчева, 

Йоана Михайлова, Деана Стояновска и Зорница Темелкова, класиран на Трето 

място на финали на Ученически игри, проведени през м.май 2019 г. 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1600/10.10.2019 г. 
 

 I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 

размер на 50 лв. на следните ученици : 

1. Ива Костова, ученичка в VIII клас на ПГСУАУ “Атанас Буров”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Републиканския шампионат „Младежта за 

безопасност на движението“, проведен през м. май 2019 г. в с. Челопеч; 



2. Божидара Стамова, ученичка в V клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класирана на Първо място във финала на Националното състезание 

„Моята Родина“, проведено през м. април 2019 г. в гр. Стара Загора; 

3. Мелиса Мехмед, ученичка в V клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класирана на Първо място във финала на Националното състезание „Моята 

Родина“, проведено през м. април 2019 г. в гр. Стара Загора; 

4. Габриела Лефтерова, ученичка в XII клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. 

Силистра, класирана на Първо място във финалния кръг на състезание „Стъпала 

на знанието“, проведено през м. май 2019 г. в гр. София; 

5. Екатерина Петрова, ученичка в XII клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. 

Силистра, класирана на Първо място във финалния кръг на състезанието 

„Стъпала на знанието“, проведено през м. май 2019 г. в гр. София. 

6. Ванина Илиева, ученичка в ХI клас на СпУ „Дръстър“, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Държавно първенство малокалибрено оръжие – 

дисциплини пушка, проведено през м. юни 2019 г. в гр. София. 

 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Първо място в 

конкурси в размер на 70 лв. на: 

1. Трио „Елмина“ с ръководител Лилия Пейчева в състав: Милица Тодорова, 

Елица Тодорова и Марина Тодорова, ученички в ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Силистра, класирани на Първо място в Националния конкурс за млади 

изпълнители „Морско конче“, проведен през м. юни 2019 г. в гр. Варна; 

2. Сборна формация при Център за музика и изкуства „Мегатон“ с 

ръководител Миглена Илиева в състав: Рая Илиева, ученичка в ОУ „Св.св. Кирил 

и Методий“, гр. Силистра; Яна Динева, ученичка в ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Силистра; Рада Динева, ученичка в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра; Николета 

Караджова, ученичка в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра; Камелия Неделчева, 

ученичка в ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра; Йоана Панчева, ученичка в ПМГ 

„Св.Климент Охридски“, гр. Силистра и Боряна Димитрова, ученичка в ПМГ 

„Св.Климент Охридски“, класирана на Първо място в Националния фестивал на 

руската поезия, песен и танц, проведен през м. септември 2019 г. на яз. 

Копринка; 

3. Гайдарски състав при Музикална школа „Великов“ с ръководител Велико 

Великов в състав: Никола Петров, ученик в СУ „Никола Вапцаров“; Стоян 

Иванов, ученик ОУ „Иван Вазов“; Даниел Атанасов, ученик в СУ „Никола 

Вапцаров“, гр. Силистра; Дария Добрева, ученичка в ОУ „Иван Вазов“, гр. 

Силистра; Теодор Трифонов, ученик в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра; Кирил 



Димитров, ученик в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Силистра; Слави Славов, ученик 

в ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. Силистра; Константинос Гризис, ученик в ОУ 

„Иван Вазов“, гр. Силистра; Десислав Георгиев, ученик в ПГПТ „Евлогий 

Георгиев“, гр. Силистра; Ивайло Иванов, ученик в ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. 

Силистра; Антония Колева, ученичка в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра; Жоро 

Жеков, ученик в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра и Георги Станчев, ученик в ОУ 

„Иван Вазов“, гр. Силистра, класиран на Първо място в Националния конкурс за 

гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми“, проведен през 

м. май 2019 г. в гр. Нови Пазар. 

 

III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Йоана Петрова, ученичка в IV клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Националното състезание по български език 

„Любословие“, проведено през м.февруари 2019 г.; 

2. Михаил Илиев, ученик в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в XXIII Международен конкурс за класическа китара 

„Акад. Марин Големинов“, проведен през м. април 2019 г. в гр. Кюстендил; 

3. Божидар Пейчев, ученик в IV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място във финалния кръг на Международното състезание 

„Математика без граници“, проведено през м. юни 2019 г. в гр. Несебър; 

4. Сандриано-Кристофар Радончик, ученик в VI клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. 

Силистра, класиран на Второ място в раздел „Проекти“, I-ва възрастова група, в 

Заключителния етап на Националната ученическа конференция по гражданско 

образование „Семейство- училище-общество“, проведена през м. май 2019 г. в 

гр. Добрич; 

5. Филип Жейнов, ученик в V клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Второ място във финалния кръг на Международното 

състезание „Математика без граници“, проведено през м. юни 2019 г. в гр. 

Несебър; 

6. Севдим Емурла, ученик в ХII клас на СпУ „Дръстър“, гр. Силистра, класиран 

на Второ място в Държавно първенство пневматично оръжие –пистолет, 

проведено през м. февруари 2019 г. в гр. Търговище;  

7. Камелия Славова, ученичка в IХ клас на СпУ „Дръстър“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Държавно първенство пневматично оръжие –пушка, 

проведено през м. март 2019 г. в гр. София. 

 



IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

конкурси в размер на 60 лв. на: 

1. Екип от ЦПЛР-ОДК с ръководител Йорданка Маринова в състав:  

Мохаммад-Мурад Халвани и Александър Христов, ученици в IX клас на ЕГ 

„Пейо Яворов“, класиран на Второ място в Международния екологичен форум 

„Сребърна“, проведен през м. май-юни 2019 г. в гр. Силистра; 

2. Трио „Траяна“ при Център за музика и изкуства „Мегатон“ с ръководител 

Миглена Илиева в състав: Рая Илиева, ученичка в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, 

гр. Силистра; Яна Динева, ученичка в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра и Рада 

Динева, ученичка в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, класирано на Второ място в 

Международния конкурс „Речни ноти“, проведен през м. август 2019 г. в гр. 

Тутракан. 

 

V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси в размер на 30 лв. на следите ученици:  

1. Максим Петров, ученик в V клас на ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класиран Трето място във финала на Националното състезание „Моята Родина“, 

проведено през м. април 2019 г. в гр. Стара Загора;  

2. Пламена Петрова, ученичка в VIII клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“, 

класирана на Трето място в раздел „Проекти“, II-ра възрастова група, в 

Заключителния етап на Националната ученическа конференция по гражданско 

образование „Семейство- училище-общество“, проведена през м. май 2019 г. в 

гр. Добрич; 

3. Мирослав Мирчев, ученик в Х клас на СпУ „Дръстър“, гр. Силистра, 

класиран на Трето място в Държавно първенство малокалибрено оръжие – 

дисциплини пушка, проведено през м. юни 2019 г. в гр. София;  

4. Радослав Янков, ученик в Х клас на СпУ „Дръстър“, гр. Силистра, класиран 

на Трето място в Държавно първенство пневматично оръжие –пистолет, 

проведено през м. февруари 2019 г. в гр. Търговище;  

5. Слав Стоянов, ученик в IХ клас на СпУ „Дръстър“, гр. Силистра, класиран на 

Трето място в Държавно първенство малокалибрено оръжие – дисциплини 

пушка, проведено през м. юни 2019 г. в гр. София. 

 

VІ. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

състезания  в размер на 50 лв. на: 



1. Отбор по приложно колоездене с ръководител Димитър Стойчев в състав: 

Ива Костова, ученичка в ПГСУАУ “Атанас Буров”, гр. Силистра,; Бояна Милева, 

ученичка в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра; Стилиян Петров, ученик в ПМГ 

„Св.Климент Охридски“, гр. Силистра; Георги Атанасов, ученик в ПМГ 

„Св.Климент Охридски“, гр. Силистра и Велизар Стоянов, ученик в СпУ 

„Дръстър“, гр. Силистра, класиран на Трето място в Републиканския шампионат 

„Младежта за безопасност на движението“, проведен през м. май 2019 г. в с. 

Челопеч; 

2. Отбор от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Силистра с ръководител Павлина 

Андреева в състав: Александър Йорданов,; Радина Руменова и София 

Маринова, класиран на Трето място във финалния кръг на Международното 

състезание „Математика без граници“, проведено през м. юни 2019 г. в гр. 

Несебър. 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-1894/09.12.2019 г. 
 

I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 

финансово стимулиране за завоювано  Първо място  в състезания и конкурси в 

размер  на  50 лв. на следните ученици : 

1. Антонио Димов, ученик в IV клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Националния конкурс-викторина „По пътя на 

Бедреддин“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. София; 

2. Рая Ангелова, ученичка в V клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в раздел „Авторски приказки и есета“, I-ва възрастова 

група, в Заключителния етап на Националната ученическа конференция по 

гражданско образование „Семейство- училище-общество“, проведена през м. 

май 2019 г. в гр. Добрич; 

3. Траян Тодоров, ученик в VI клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

4. Георги Маринов, ученик в VII клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

5. Иван Богданов, ученик в IХ клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 



6. Десислава Нейкова, ученичка в Х клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класирана на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

7. Мейра Юсуф, ученичка в V клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класирана на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

8. Ванеса Шербанова, ученичка в VI клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класирана на Първо място във финала на Националното състезание „Моята 

Родина“, проведено през м. април 2019 г. в гр. Стара Загора; 

9. Мирослав Черников, ученик в IV клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класиран на Първо място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

10. Рада Златева, ученичка в ХI клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра, 

класирана на Първо място в Международен фестивал на изкуствата „Трикси“, 

проведен през м. юни 2019 г. в к.к. Албена;  

11. Александра Димитрова, ученичка в ХI клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. 

Силистра, класирана на Първо място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра. 

 

II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

състезания и конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици: 

1. Мила Маринова, ученичка в II клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

2. Стела Маринова, ученичка в IV клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Математически турнир „Черноризец Храбър“, 

проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

3. Мирослав Радуканов, ученик в II клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място във финалния кръг на Международното състезание 

„Математика без граници“, проведено през м. юни 2019 г. в гр. Несебър; 

4. Дориан Стефанов, ученик в IV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място във финалния кръг на Международното състезание 

„Математика без граници“, проведено през м. юни 2019 г. в гр. Несебър; 

5. Пламена Тодорова, ученичка в III клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място във финала на Националното състезание „Моята 

Родина“, проведено през м. април 2019 г.  в гр. Стара Загора; 



6. Виктория Георгиева, ученичка в V клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в раздел „Рисунка“, I-ва възрастова група, в 

Заключителния етап на Националната ученическа конференция по гражданско 

образование „Семейство- училище-общество“, проведена през м. май 2019 г. в 

гр. Добрич; 

7. Валентина Калчева, ученичка в VI клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класирана на Второ място в Националния конкурс за детска рисунка „Вълшебния 

свят на Родопите“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Кърджали; 

8. Яна-Мария Гагова, ученичка в IV клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. 

Силистра, класирана на Второ място в в Националния конкурс-викторина „По 

пътя на Бедреддин“ проведен през м. ноември 2019 г. в гр. София; 

9. Виктория Митанова, ученичка в IV клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. 

Силистра, класирана на Второ място в в Националния литературен конкурс, 

проведен в рамките на Международния екологичен форум „Сребърна 2019“ 

през м. май 2019 г. в гр. Силистра; 

10. Анелия Златева, ученичка в IV клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. 

Силистра, класирана на Второ място в Националния конкурс-викторина „По пътя 

на Бедреддин“ проведен през м. ноември 2019 г. в гр. София; 

11. Мохаммад-Мурад Халвани, ученик в IX клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. 

Силистра, класиран на Второ място в Националното състезание по природни 

науки и екология, проведено през м. ноември 2019 г. в гр. Търговище; 

12. Симеон Димитров, ученик в VI клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. 

Силистра, класиран на Второ място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

13. Илко Ченев, ученик в Х клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. Силистра, 

гр. Силистра, класиран на Второ място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

14. Магдалена Георгиева, ученичка в IХ клас на ПГСУАУ  „Атанас Буров“, гр. 

Силистра, класирана на Второ място раздел „Приложно изкуство“ в Националния 

конкурс „Златна есен-плодовете на есента“, проведен през м. ноември 2019 г. в 

гр. Севлиево; 

15. Магдалена Георгиева, ученичка в VIII клас на ПГСУАУ  „Атанас Буров“, гр. 

Силистра, класирана на Второ място в раздел „Изобразително изкуство“ в 

Националния конкурс „Златна есен-плодовете на есента“, проведен през м. 

ноември 2019 г. в гр. Севлиево; 

 



III. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 

конкурси в размер на 60 лв. на: 

1. Екип от IV „б“ клас на СУ „Никола Вапцаров“ с класен ръководител 

Марияна Гагова в състав:  Александра Димитрова, Алпай Бехчет, Валентина 

Иванова, Виктория Титарчук, Вероника Йорданова, Грета Аджемова, Даниел 

Манолов, Дарин Иванов, Мартин Иванов, Ростислава Стоянова и Стефко Събев, 

класиран на Второ място в раздел „Етюди и драматизации“, I-ва възрастова 

група, в Заключителния етап на Националната ученическа конференция по 

гражданско образование „Семейство- училище-общество“, проведена през м. 

май 2019 г.  в гр. Добрич; 

2. Балет „Лиденс“, подготвителна група, с ръководител Лидия Маркарян, в 

състав: Йоана Драголова, ученичка в І клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. 

Силистра; Ивет Радева, ученичка в І клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. 

Силистра; Йоана - Михаела Стоянова, ученичка в І клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Силистра; Кремена Дончева, ученичка в І клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Силистра; Вяра Тодорова, ученичка във ІІ клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Силистра; Симона Иванова, ученичка във ІІ клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. 

Силистра, класиран на Второ място в Международен танцов фестивал 

„Танцуваща река“, проведен през м. април 2019 г. в гр. Русе. 

3. Балет „Лиденс“, I-ва възрастова група, с ръководител Лидия Маркарян, в 

състав: Жаклина Жекова, ученичка във ІІ клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Силистра; Никол Черникова, ученичка във ІІ клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Силистра; Крисиана Георгиева, ученичка в ІІІ клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Силистра; Габриела Маринова, ученичка в VІ клас на ОУ „Св.св.Кирил и 

Методий“ и Бояна Милева, ученичка в VІ клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класиран на Второ място в Международен танцов фестивал „Танцуваща река“, 

проведен през м. април 2019 г. в гр. Русе; 

4. Балет „Лиденс“, II-ра възрастова група, с ръководител Лидия Маркарян, в 

състав: Пресияна Дончева, ученичка в Х клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, 

гр. Силистра; Сиана Василева, ученичка в ІХ клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. 

Силистра и Илина Няголова, ученичка в VІІІ клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. 

Силистра, класиран на Второ място в Международен танцов фестивал 

„Танцуваща река“, проведен през м. април 2019 г. в гр. Русе. 

 

IV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси в размер на 30 лв. на следите ученици:  



1. Калина Димитрова, ученичка в ІV клас на ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класирана на Трето място във финала на Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

2. Кристина Крумова, ученичка в ІV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класирана на Трето място в Националния конкурс за детска рисунка „Вълшебния 

свят на Родопите“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Кърджали; 

3. Аляра Бейзат, ученичка в ІІІ клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

класирана на Трето място във финала на Националното състезание „Моята 

Родина“, проведено през м. април 2019 г. в гр. Стара Загора; 

4. Магдалена Георгиева, ученик в ІV клас на СУ “Никола Вапцаров”, гр. 

Силистра, класирана на Трето място в Националния конкурс-викторина „По пътя 

на Бедреддин“ проведен през м. ноември 2019 г. в гр. София; 

5. Михаил Илиев, ученик в ІХ клас на ПМГ „Св.Кл.Охридски“, гр. Силистра, гр. 

Силистра, класиран на Трето място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

6. Дани Андреев, ученик в VІІІ клас на ПМГ „Св.Кл.Охридски“, гр. Силистра, 

гр. Силистра, класиран на Трето място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

7. Мира Липкова, ученичка в VІ клас на ПМГ „Св.Кл.Охридски“, гр. Силистра, 

гр. Силистра, класирана на Трето място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

8. Александър Атанасов, ученик във ІІ клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Силистра, гр. Силистра, класиран на Трето място в Математическо състезание 

„Хитър Петър“, проведен през м. октомври 2019 г. в гр. Габрово; 

9. Михаил Добрев, ученик в VІІІ клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра, гр. 

Силистра, класиран на Трето място в Математически турнир „Черноризец 

Храбър“, проведен през м. ноември 2019 г. в гр. Силистра; 

10. Мария Атанасова, ученичка в Х клас на ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра, гр. 

Силистра, класирана на Трето място в Международен танцов фестивал 

„Танцуваща река“, проведен през м. април 2019 г. в гр. Русе. 

 

V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

състезания  в размер на 50 лв. на: 

1. Екип от ЦПЛР-ОДК с ръководител Йорданка Маринова в състав:Тони 

Кърова, ученичка в Х клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. Силистра и 

Ивелина Стоянова, ученичка в Х клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“,                      



гр. Силистра, класиран на Трето място в Националното състезание по природни 

науки и екология, проведено през м. ноември 2019 г. в гр. Търговище; 

2. Балет „Лиденс“, подготвителна група, с ръководител Лидия Маркарян, в 

състав: Елица Димитрова, ученичка във ІІ клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра; 

Виктория Желева, ученичка в ІV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра; Яна 

Динева, ученичка в ІV клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра и Никол 

Веселинова, ученичка в ІV клас на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, класиран на 

Трето място в Международен танцов фестивал „Танцуваща река“, проведен през 

м. април 2019 г. в гр. Русе; 

3. Балет „Лиденс“, I-ва възрастова група, с ръководител Лидия Маркарян, в 

състав: Рая Кюшелиева, ученичка в VІ клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

Никол Асенова, ученичка в VІІ клас на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“; Белослава 

Петрова, ученичка в VІІ клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. Силистра и Ели 

Христова, ученичка в ПМГ „Св.Кл.Охридски“, класиран на Трето място в 

Международен танцов фестивал „Танцуваща река“, проведен през м. април 2019 

г. в гр. Русе; 

4. Балет „Лиденс“, I-ва възрастова група, с ръководител Лидия Маркарян, в 

състав: Йоанна Йорданова, ученичка в ІV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 

Мелиса Мустафа, ученичка в ІV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра; Габриела 

Георгиева, ученичка в ІV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра и Анастасия 

Танева, ученичка в ІV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, класиран на Трето 

място в Международен танцов фестивал „Танцуваща река“, проведен през м. 

април 2019 г. в гр. Русе. 



ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПО 

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА 

НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ 

УЧИЛЩАЗА 2021 ГОДИНА 

 
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-630/23.04.2021 г. 

 

Кметът на община Силистра предоставя финансово подпомагане и 
стимулиране чрез годишна стипендия в размер на 135 лв. на месец Николай 
Георгиев, ученик в ІХ клас на ПМГ “Св.Климент Охридски”, гр. Силистра, 
класиран на Трето място в Националното състезание по лингвистика, проведено 
през м. януари 2021 г. в гр. Сливен. 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-631/23.04.2021 г. 
 

Кметът на община Силистра предоставя финансово подпомагане и 
стимулиране чрез годишна стипендия в размер на 135 лв. на месец на Божидар 
Димитров, ученик в Х клас на ПМГ “Св.Климент Охридски”, гр. Силистра, 
класиран на Първо място в Националното зимно математическо състезание, 
проведено през м. януари 2021 г.  в гр. Плевен. 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ЗК-884/03.06.2021 г. 
 

I. Кметът на община Силистра предоставя закрила чрез еднократно 
финансово стимулиране за завоювано Първо място в състезания и конкурси в 
размер на 60 лв. на следните ученици: 

1. Мелиса Мехмед, ученичка в VІ клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра - 
награда за най-добра женска роля в Националния фестивал на детско-
юношеското театрално творчество „Малкият принц“, проведен през м. май 
2021г. в гр. Велико Търново; 

2. Светлин Атанасов, ученик в IV клас на  ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, 
класиран на Първо място в Национално състезание „Моята Родина“, проведено 
през м. април 2021 г. в гр. Ст.Загора; 

3. Георги Русев, ученик в III клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра, класиран на 
Първо място в Национално състезание „Моята Родина“, проведено през м. 
април 2021 г. в гр. Ст.Загора; 

4. Деметра Огнева, ученичка в VII клас на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“, гр. 
Силистра, класирана на Първо място в Националното състезание „Моята 
Родина“, проведено през м. април 2021 г. в гр. Ст.Загора;  

5. Симона Желева, ученичка във II клас на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“, гр. 
Силистра, класирана на Първо място в Националното състезание „Моята 
Родина“, проведено през м. април 2021 г. в гр. Ст.Загора;  



6. Изабела Димитрова, ученичка в VII клас на ОУ “Отец Паисий“, гр. Силистра, 
класирана на Първо място в Национален конкурс за рисунка и приложно 
изкуство „Водата – извор на живот“, проведен през м. март 2021 г. в гр. Бургас; 

7. Каролина Георгиева, ученичка в I клас на ОУ “Отец Паисий“, гр. Силистра,  
класирана на Първо място в Националния конкурс „Рецептите на баба“, 
проведен през м. април 2021 г. в гр. София; 

8. Благовеста Георгиева, ученичка в Х клас на ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра, 
награда за най-добра женска роля в Националния фестивал на детско-
юношеското театрално творчество „Малкият принц“, проведен през м. май 2021 
г. в гр. Велико Търново; 

9. Алис Дочева, ученичка в Х клас на ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра, награда за 
най-добра женска роля в Националния фестивал на детско-юношеското 
театрално творчество „Малкият принц“, проведен през м. май 2021 г. в гр. 
Велико Търново; 

10. Дара Славова, ученичка в VIII клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“, гр. 
Силистра, класирана на Първо място в Международния фестивал-конкурс  на 
изкуствата „Утринна звезда“, проведен през м. април 2021 г.  в гр. Банско; 

11. Валерия Андреу, ученичка в Х клас на ПМГ “Св. Климент Охридски“, гр. 
Силистра, класирана на Първо място в Международния фестивал-конкурс  на 
изкуствата „Утринна звезда“, проведен през м. април 2021 г. в гр. Банско. 

 
II. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране в размер на 150 лв. за 
завоювано Първо място в Националния фестивал на детско-юношеското 
театрално творчество „Малкият принц“, проведен през м. май 2021 г. в гр. 
Велико Търново на Театрално студио „Артистик“ при ЦПЛР – Обединен детски 
комплекс с ръководител Христо Христов, в състав: Гергана Филипова, ученичка в 
ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра; Габриел Георгиев, ученичка в ЕГ „Пейо Яворов“, 
гр. Силистра; Християна Атанасова, ученичка в ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. 
Силистра; Иво Господинов, ученик в ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра; Алис 
Дочева, ученичка в ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра; Благовеста Георгиева, 
ученичка в ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра; Наталия Енчева, ученичка в ПМГ 
„Св.Климент Охридски“, гр. Силистра; Лъчезар Иванов, ученик в ПГСУАУ 
„Атанас Буров“, гр. Силистра; Мелиса Мехмед, ученичка в ОУ “Иван Вазов”, гр. 
Силистра; Виктория Стоянова, ученичка в ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра; Тео 
Димитров, ученик в ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. Силистра; Едиз Шукри, 
ученичка в ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра и Калоян Жеков, ученик в ЕГ “Пейо 
Яворов“, гр. Силистра. 

ІII. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 
осигуряване на еднократно финансово стимулиране в размер на 100 лв. за 
завоювано Първо място в Международния фестивал-конкурс на изкуствата 
„Утринна звезда“, проведен през м. април 2021 г. в гр. Банско на Балет „Лиденс“ 
с ръководител Лидия Маркарян в състав: Пресияна Дончева, ученичка в ПМГ 



„Св.Климент Охридски“, гр. Силистра; Мария Атанасова, ученичка в ЕГ “Пейо 
Яворов“, гр. Силистра; Сияна Василева, ученичка в ЕГ “Пейо Яворов“, гр. 
Силистра; Илина Няголова, ученичка в ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра и Девора 
Рамадани,  ученичка в ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра. 

ІV. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 
осигуряване на еднократно финансово стимулиране в размер на 70 лв. за 
завоювано Първо място в Международния фестивал-конкурс на изкуствата 
„Утринна звезда“, проведен през м. април 2021 г. в гр. Банско на дует при Балет 
„Лиденс“ с ръководител Лидия Маркарян в състав: Пресияна Дончева, ученичка 
в ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. Силистра и Мария Атанасова, ученичка в ЕГ 
“Пейо Яворов“, гр. Силистра. 

V. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 
осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Второ място в 
състезания и конкурси в размер на 50 лв. на следите ученици: 

1. София Маринова, ученичка в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Силистра, 
класирана на Второ място в Международния конкурс за рисунка и фотография, 
посветен на Световния ден на водата – 22 март 2021 г., проведен в гр. Русе; 

2. Калоян Панев, ученик във II клас  на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. 
Силистра, класиран на Второ място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

3. Алекса Аурелова, ученичка във II клас  на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. 
Силистра, класирана на Второ място в Националното състезание „Моята 
Родина“, проведено през м. април 2021 г.  в гр. Стара Загора;  

4. Павел Колев, ученик в VII клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. 
Силистра, класиран на Второ място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

5. Рая Илиева, ученичка в V клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. 
Силистра, класирана на Второ място в Национален конкурс за проект на 
пощенска марка/магнит по повод Световния ден на влажните зони „Влажните 
зони и водата“, проведен през м. март 2021 г. в гр. Русе;  

6. Калоян Аладинов, ученик в IV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класиран на Второ място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора; 

7. Ванина Дженкова, ученичка в III клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Второ място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

8. Дарина Русева, ученичка в III клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Второ място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

9. Ана Георгиева, ученичка в III клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Второ място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  



10. Никол Русева, ученичка в IV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Второ място в Националното състезание „Таралеж“, проведено 
през м. март 2021 г. в гр. София; 

11. Ивон Узунова, ученичка в III клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Второ място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

12. Елена Пенчева, ученичка в IV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Второ място в Националната конференция по гражданско 
образование „Семейство-училище-общество“, раздел „Рисунки“, проведена през 
м. април 2021 г. в гр. Добрич; 

13. Аляра Бейзат, ученичка в IV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Второ място в Националната конференция по гражданско 
образование „Семейство-училище-общество“, раздел „Проекти“, проведена 
през м. април 2021 г. в гр. Добрич; 

14. Десислава Нейкова, ученичка ХI клас на ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр. 
Силистра, класирана с Втора награда в Националното състезание по лингвистика, 
проведено през м. януари 2021 г. в гр. Сливен; 

15. Тиодор Скорчелиев, ученик в IХ клас в ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. 
Силистра, класиран на Второ място в Националното състезание „Най-добър млад 
автомонтьор и водач на МПС“, проведено през м. май 2021 г. в гр. Силистра; 

16. Александра Георгиева, ученичка в Х клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. 
Силистра, класирана на Второ място в Националния конкурс „Утринна звезда“, 
проведен през м. март 2021 г. в гр. София; 

17. Мария Атанасова, ученичка в ХI клас на ЕГ “Пейо Яворов“, гр. Силистра, 
класирана на Второ място в Международния фестивал-конкурс на изкуствата 
„Утринна звезда“, проведен през м. април 2021 г. в гр. Банско. 

 
VІ. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране в размер на 60 лв. за 

завоювано Второ място в Националното състезание по “Озеленяване и 

цветарство“, проведено през м. май 2021 г. в гр. Сандански на Отбор от ПЗГ 

„Добруджа“ в състав - Йоана Бачкова, Христо Христов и Стела Иванова. 

 

VІІ. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране за завоювано Трето място в 

конкурси в размер на 40 лв. на следите ученици:  

1. Симона Стойкова, ученичка в IV клас на ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Трето място в Националната конференция по гражданско 
образование „Семейство-училище-общество“, раздел „Лично творчество“, 
проведена през м. април 2021 г. в гр. Добрич; 



2. Радостина Георгиева, ученичка в III клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Трето място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

3. Гергана Георгиева, ученичка в VII клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Трето място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

4. Йоан Господинов, ученик в IV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класиран на Трето място в Националното състезание „Моята Родина“, проведено 
през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

5. Мая Георгиева, ученичка в III клас на ОУ  „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Трето място в Национално състезание „Моята Родина“, проведено 
през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

6. Йоана Велинова, ученичка в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, класирана на 
Трето място в Националния конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – 
извор на живот“, проведен през м. март 2021 г. в гр. Бургас;  

7. Вяра Гълчавова, ученичка в III клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Трето място в Националния конкурс за рисунка и приложно 
изкуство „Водата – извор на живот“, проведен през м. март 2021 г. в гр. Бургас;  

8. Теодора Тодорова, ученичка в IV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класирана на Трето място в Националната конференция по гражданско 
образование „Семейство-училище-общество“, раздел „Рисунки“, проведена през 
м. април 2021 г. в гр. Добрич; 

9. Мартин Георгиев, ученик в IV клас на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, 
класиран на Трето място в Националната конференция по гражданско 
образование „Семейство-училище-общество“, раздел „Проекти“, проведена 
през м. април 2021 г. в гр. Добрич; 

10. Теодора Тодорова, ученичка в V клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. 
Силистра, класирана на Трето място в Националното състезание „Моята Родина“, 
проведено през м. април 2021 г. в гр. Стара Загора;  

11. Елизабет Недкова, ученичка в IV клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. 
Силистра, класирана на Трето място в Националния литературен конкурс „Какво 
ми разказва вятърът“, проведен през м. април 2021 г. в гр. Сливен. 

 
VІІ. Кметът на община Силистра предоставя специална закрила чрез 

осигуряване на еднократно финансово стимулиране в размер на 40 лв. за 
завоювано Трето място в Националния конкурс за рисунка и приложно изкуство 
„Водата – извор на живот“, проведен през м. март 2021 г. в гр. Бургас на Теодора 
и Даная Цветомирови Маринови, ученички в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра. 


