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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА 
    
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
от 

МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА 

 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на 
Община Силистра.  

 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 
 В Общински съвет – Силистра, постъпи предложение с вх. № 3921/12.03.2015 г. от 
доц. д-р Теменужка Бухчева - Директор на Филиал – Силистра към Русенски университет 
„Ангел Кънчев”, относно учредяване награда „Студент на годината” на Русенски 
университет „Ангел Кънчев” Филиал – Силистра, която да бъде ежегодна стипендия от 
Община Силистра. С наградата да се удостоява един студент, редовно обучение в степен – 
бакалавър от втори или трети курс за отличен успех и трайни интереси и постижения в 
научно – изследователската и художествено – творческа дейност. 
 Временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град 
Силистра” приета с Решение № 291 по Протокол № 13 от 28.06.2012 г. подробно обсъди 
внесеното предложение и изрази становище, че подкрепя подобно предложение, но би 
било добре да не се ограничават студентите. Наградата да бъде учредена и да се отнася за 
студенти, обучаващи се в български висши учебни заведения, жители на Община 
Силистра. В следствие на изложените обстоятелства комисията установи, че е налице 
необходимост от изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на 
Община Силистра.  
 Предвид горе изложеното комисията предлага изменение и допълнение на 
Наредбата за символиката и отличията на Община Силистра както следва: 
 
 

Било Става 
  1.      Чл. 4. Отличията на Община Силистра 
са: 

(1) Звание “Почетен гражданин на град 
Силистра”; 

(2) Отличие  “За граждански принос” на 
Община Силистра; 

(3) Почетен знак на Община Силистра; 
(4) Вимпел с герба на Община 

  1.     Чл. 4. (Допълнение Решение - № …… на 
Общински съвет) Отличията на Община 
Силистра са: 

(1) Звание “Почетен гражданин на град 
Силистра”; 

(2) Отличие  “За граждански принос” на 
Община Силистра; 

(3) Почетен знак на Община Силистра; 
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Силистра; 
(5) Значка на Силистра; 
(6) Грамота за заслуги към Община 

Силистра; 
 

(4) Вимпел с герба на Община 
Силистра; 

(5) Значка на Силистра; 
(6) Грамота за заслуги към Община 

Силистра; 
 (7) Студент на годината 
 
 

    2.   Чл.35. (1) При вписване в Почетната 
книга се посочват трите имена на удостоения, 
дата на раждане, адрес, номер и дата на 
решението на Общински съвет /за удостоените 
със званието „Почетен гражданин на град 
Силистра” и отличието „За граждански принос” 
на Община Силистра/, дата на връчване на 
званието, мотивите, основанията и поводът за 
това. 
 

      2. Чл. 35.(1). (Допълнение Решение - № 
…… на Общински съвет)  При вписване в 
Почетната книга се посочват трите имена на 
удостоения, дата на раждане, адрес, номер и 
дата на решението на Общински съвет /за 
удостоените със званието „Почетен гражданин 
на град Силистра”, отличието „За граждански 
принос” на Община Силистра и наградата 
“Студент на годината” /, дата на връчване на 
званието, мотивите, основанията и поводът за 
това. 

   3.     3. Създава се нов раздел VII  “Студент 
на годината” (Нов Решение - № …… на 
Общински съвет)  , чието съдържание е 
следното: 
 Чл. 66. Наградата “Студент на 
годината” представлява ежегодна стипендия 
и се присъжда на церемония за Празника на 
град Силистра – 14-ти септември, след 
решение на Общински съвет - Силистра. 
 Чл. 67. (1) С наградата се удостояват 
до двама студенти, обучаващи се в 
български висши учебни заведения - редовна 
форма, от втори и по-горен курс жители на 
Община Силистра, за отличен успех, трайни 
интереси и постижения в научно-
изследователската дейност. 
 (2) Популяризирането на наградата 
става с медийна кампания, която Дирекция 
„Хуманитарни дейности” организира в срок 
до 10 април оповестяване и прием на 
предложения за носители на наградата 
„Студент на годината”. 
 (3) Предложения за наградата се 
внасят всяка година в Общински съвет - 
Силистра в срок до 10 май чрез ректорите на 
съответните висши учебни заведения. 
Предложенията трябва да съдържат 
творческа автобиография на кандидата, 
както и изчерпателна мотивировка и 
аргументация.   
 (4) Временната комисия за 
удостояване със званието „Почетен 
гражданин на град Силистра”: 

1. разглежда и обсъжда направените 
предложения за стипендии, заедно с всички 
постъпили материали в резултат на 



дейността й по предходния текст; 
2. съставя писмен протокол за 

решенията си, съдържащ конкретна моти-
вировка за присъдените стипендии. 
 3. внася мотивирано становище до 
председателя на Общинския съвет за 
вземане на решение по предложенията за 
удостояване с наградата “Студент на 
годината” на Община Силистра.  
           (5) При необходимост в състава на 
комисията могат да бъдат привличани и 
експерти. 
  Чл. 68. Определянето на 
стипендиантите се извършва след прието от  
Общински съвет – Силистра, решение за 
удостояване с наградата „Студент на 
годината”. Решението се приема с 
мнозинство повече от половината от общия 
брой съветници. 
 Чл. 69. (1) След прието от Общински 
съвет-Силистра решение за удостояването с 
наградата „Студент на годината” на Община 
Силистра на вносителя на предложението и 
на удостоения се изпращат копия от 
решението на Общинския съвет, както и 
покана за удостояването, която съдържа 
дата, час и място на провеждането на 
тържествената церемония; 

(2) Връчването на наградата 
„Студент на годината” на Община Силистра 
се извършва на тържествено заседание на 
Общински съвет-Силистра, на Празника на 
град Силистра – 14-ти септември, след 
решение на Общински съвет-Силистра. 

(3) На удостоения с наградата 
„Студент на годината” на Община Силистра 
се връчва: 

1. Значка на Силистра; 
2. Удостоверение по специално 

изготвен образец, подписано от кмета на 
Община Силистра и председателя на 
Общински съвет-Силистра,  подпечатано с 
официалния печат на Община Силистра; 

(3) Отличията на наградата „Студент 
на годината” се връчват от кмета на Община 
Силистра или председателя на Общински 
съвет-Силистра. 
 Чл. 70. Стипендиите се изплащат от 
Община Силистра ежемесечно, в рамките на 
една учебна година, считано от 1 октомври 
на текущата година, като всяка от тях е в 
размер на 1/2 от минимална работна заплата 
за страната. 
 Чл. 71. Стипендиантите се 
оповестяват от Кмета на Община Силистра 



или Председателя на Общинския съвет на 
церемония за  24 май – Деня на българската 
просвета и култура и на славянската 
писменост. 

 
 
 Във връзка по-горе посоченото, предлагам Общински съвет – Силистра да вземе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 
 На основание чл. 16 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 
чл.5, ал. 1, т. 25 и т. 26 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 
Силистра”, изменя и допълва Наредбата за символиката и отличията на Община 
Силистра, както следва: 
   
 1. Чл. 4. (Допълнение Решение - № …… на Общински съвет) създава се нова ал. 7 – 
„Студент на годината”.  
 Променя се глава IV „ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА”.  
 2. Чл. 35.(1). (Допълнение Решение - № …… на Общински съвет)  след израза „отличието 
„За граждански принос” на Община Силистра” допълва  и наградата “Студент на 
годината” 
 Създава се нов раздел VII  “Студент на годината”, чието съдържание е следното: 
 3. Чл. 66. (Нов Решение - № …… на Общински съвет)  Наградата “Студент на 
годината” представлява ежегодна стипендия и се присъжда на церемония за Празника на 
град Силистра – 14-ти септември, след решение на Общински съвет - Силистра. 
 Чл. 67. (1) С наградата се удостояват до двама студенти, обучаващи се в български 
висши учебни заведения - редовна форма, от втори и по-горен курс жители на Община 
Силистра, за отличен успех, трайни интереси и постижения в научноизследователската 
дейност. 
 (2) Популяризирането на наградата става с медийна кампания, която Дирекция 
„Хуманитарни дейности” организира в срок до 10 април оповестяване и прием на 
предложения за носители на наградата „Студент на годината”. 
 (3) Предложения за наградата се внасят всяка година в Общински съвет - Силистра 
в срок до 10 май чрез ректорите на съответните висши учебни заведения. Предложенията 
трябва да съдържат творческа автобиография на кандидата, както и изчерпателна 
мотивировка и аргументация.   
 (4) Временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град 
Силистра”: 

1. разглежда и обсъжда направените предложения за стипендии, заедно с всички 
постъпили материали в резултат на дейността й по предходния текст; 

2. съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за 
присъдените стипендии. 
 3. внася мотивирано становище до председателя на Общинския съвет за вземане на 
решение по предложенията за удостояване с наградата “Студент на годината” на Община 
Силистра.  
           (5) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат привличани и 
експерти. 
  Чл. 68. Определянето на стипендиантите се извършва след прието от  
Общински съвет – Силистра, решение за удостояване с наградата „Студент на годината”. 
Решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. 



 Чл. 69. (1) След прието от Общински съвет-Силистра решение за удостояването с 
наградата „Студент на годината” на Община Силистра на вносителя на предложението и 
на удостоения се изпращат копия от решението на Общинския съвет, както и покана за 
удостояването, която съдържа дата, час и място на провеждането на тържествената 
церемония; 

(2) Връчването на наградата „Студент на годината” на Община Силистра се 
извършва на тържествено заседание на Общински съвет-Силистра, на Празника на град 
Силистра – 14-ти септември, след решение на Общински съвет-Силистра. 

(3) На удостоения с наградата „Студент на годината” на Община Силистра се 
връчва: 

1. Значка на Силистра; 
2. Удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на Община 

Силистра и председателя на Общински съвет-Силистра,  подпечатано с официалния печат 
на Община Силистра; 

 (3) Отличията на наградата „Студент на годината” се връчват от кмета на Община 
Силистра или председателя на Общински съвет-Силистра. 
 Чл. 70. Стипендиите се изплащат от Община Силистра ежемесечно, в рамките на 
една учебна година, считано от 1 октомври на текущата година, като всяка от тях е в 
размер на 1/2 от минимална работна заплата за страната. 
 Чл. 71. Стипендиантите се оповестяват от Кмета на Община Силистра или 
Председателя на Общинския съвет на церемония за  24 май – Деня на българската 
просвета и култура и на славянската писменост. 

4. Задължава Кмета на Община Силистра да осигури средствата от бюджета на 
Община Силистра за 2015 година и във връзка с това да внесе предложение за 
изменението му. 
 
 
Приложение:  
 
 1. Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и 
отличията на Община Силистра.  
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

       /МАРИЯ ДИМИТРОВА/ 
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