
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОМИНАЦИЯТА  
“ДЕСЕТТЕ НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ НА СИЛИСТРА ЗА 2017 г.” 

ЛСК „Олимп 97” 

1. Изабела Еджиро Окоротете, роден/а 2001 год.
 треньор : Илия Недков 
 възрастова група: девойки младша възраст 
 дисциплина /категория/: гладко бягане 
 състезания и класиране: 

IІ място – Държавно първенство / 4х400 м. в зала /- гр. Добрич 
ІІІ място – Държавно първенство / 100м. -дмв/ - гр. София 
ІІ място – Държавно първенство / 100м.- дсв/ - гр. София 

Илия Недков 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 

Карате клуб „Славия - Истър” 

1. Рафаил Андреу, роден/а 2001 год.
 треньор : Сергей Петров 
 възрастова група: кадети 
 дисциплина /категория/: карате кумите /до 62 кг./ 
 състезания и класиране: 

ІІІ място – Световно първенство /кумите/ - Унгария 
ІІІ място – Европейско първенство /кумите/ - Сърбия 
ІІІ място – Национална купа /ката/ – гр. Габрово 

2. Деян Борисов Данаилов, роден/а 1989 год.
треньор : Сергей Петров 
възрастова група: мъже 
дисциплина /категория/: карате кумите /до 77 кг./ 
състезания и класиране: 

ІІІ място – Европейско първенство /кумите/ – Сърбия 
ІІІ място – Национално първенство – гр. София 

Тихомир Борачев 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 



Стрелкови клуб „Снайпер 92” 

1. м.с. Теа Ангелова Димитрова, роден/а 1997 год.
 треньор : Иванка Димитрова 
 възрастова група: девойки старша 
 дисциплина /категория/: пушка 
 състезания и класиране: 

І място – Държавно първенство /10м./ - гр.София с държавен рекорд 
І място – Държавно първенство /50м.- легнал/- гр.Търговище 
ІІ място – Държавно първенство /50м.- 3х20 изстрела / - гр. Търговище 
І място – Държавен турнир „ЛЕВСКИ“ /10м./ - гр. София 
24 място на Световно първенство за девойки /50м.- легнал/ - Германия 

2. Ванина Деянова Илиева, роден/а 2002 год.
 треньор : Иванка Димитрова 
 възрастова група: момичета 
 дисциплина /категория/: пушка 
 състезания и класиране: 

І място – Държавно първенство /10м./ - гр. Търговище с отборен държавен рекорд 
І място – Държавно първенство /50м. - 30 изстрела, легнал/ - гр. Търговище с отборен 

държавен рекорд 
І място – Държавен турнир за „Марин Недков“ /50м. легнал / - гр. Стара Загора 
І място – Държавен турнир за купа „Варна“ /10м./ - гр. Варна 
І място – Държавен турнир „Не на дрогата“ /10м./ - гр. Варна 

3. Камелия Красимирова Славова, роден/а 2004 год.
 треньор : Иванка Димитрова 
 възрастова група: момичета 
 дисциплина /категория/: пушка 
 състезания и класиране: 

ІI място – Държавно първенство /50м.- легнал/ - гр. Търговище с отборен държавен 
рекорд 

IIІ място – Държавен турнир за „Марин Недков“ /50м. легнал / - гр. Стара Загора 
ІII място – Държавен турнир за купа „Варна“ /10м./ - гр. Варна 
І място – Държавен турнир „Севтополис“ /10м./ - гр. Казанлък 

4. Боян Деянов Йорданов, роден/а 2002 год.
 треньор : Иванка Димитрова 
 възрастова група: юноши младша 
 дисциплина /категория/: пушка 
 състезания и класиране: 

IIІ място – Държавно първенство /10м./ - гр. Търговище 
IIІ място – Държавен турнир за купа „Варна“ /10м./ - гр. Варна 
І място – Държавен турнир „Габрово“ /10м./ - гр. Габрово 



5. Севдим Селяндин Емурла, роден/а 2002 год.
 треньор : инж. Иван Касчийски 
 възрастова група: момчета 
 дисциплина /категория/: пистолет 
 състезания и класиране: 

ІI място – Държавно първенство /25м.- 30+30 спортен пистолет/ - гр. Търговище 
ІII място – Държавен турнир за купа „Варна“ /10м./ - гр. Варна 
ІII място – Държавен турнир „Габрово“ /10м./ - гр. Габрово 

Златко Нотев 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 

ССКЕ „Багаин” 

1. Йоанна Веселинова Великова, роден/а 2001 год.
 треньор : Цветан Цвятков 
 възрастова група: кадетки 
 дисциплина /категория/: самбо/44кг./, джудо/48кг./и борба/46кг./ 
 състезания и класиране: 

ІІ място – ДЛОШ - самбо  - гр. Сливен 
ІІІ място – ДЛОШ - борба  - гр. Сливен 
ІV място – ДЛОШ - джудо  - гр. София 
І място – Държавно първенство по джу-джицу - гр. Бургас 
ІIІ място – Международен турнир - джудо  - гр. Русе 

Неделчо Цвятков 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 

СК по борба „Добруджански юнак 96” 

1. Радослав Севдалинов Колев, роден/а 2003 год.
 треньор : Любомир Николов 
 възрастова група: момчета 
 дисциплина /категория/: свободна борба /85 кг./ 
 състезания и класиране: 

IIІ място – Държавно лично първенство - гр. Бургас 
І място – Международен турнир - гр. Гълъбово 

2. Неджиб Сунай Неджиб, роден/а 2003 год.
треньор : Любомир Николов 
възрастова група: момчета 



дисциплина /категория/: свободна борба /73 кг./ 
състезания и класиране: 

 
ІII място – Държавно лично първенство - гр. Бургас 

 
 
Муса Мусов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 
           
 
 

Карате клуб „Шото-Витяз” 
 
 

1. Красен Каменов Николаев, роден/а 2002 год. 
треньор : Теодор Тодоров 
възрастова група: кадет / 14г. - 15г. 
дисциплина /категория/: кумите / 70 кг. 
състезания и класиране: 
 

І място – Световно първенство по карате Шотокан – гр. Варна 
ІII място – Световно първенство по карате Годжу-рю – Румъния 
І място – Национално първенство – гр. Нова Загора 
І място – Национална купа България – гр. Габрово 
І място – Международен карате турнир „Контакт Оупън“ – Румъния 
І място – Международен карате турнир „Контакт Оупън“ – Румъния 
І място – Международен карате турнир „Купа Плевен“ – гр. Плевен 
І място – Международен карате турнир „Купа Дръстър“ – гр. Силистра 
І място – Международен карате турнир „Купа Алеко“ – гр. Свищов 
І място – Международен карате турнир „Аквалайф“ – с. Кранево 
IIІ място – Международен карате турнир „Никон Оупън“ – гр. София 
 
 
2. Теодор Атанасов Атанасов, роден/а 2007 год. 

треньор : Теодор Тодоров 
възрастова група: момчета 
дисциплина /категория/: кумите / 45 кг. 
състезания и класиране: 

 
І място – Национална купа България – гр. Габрово 
ІІ място – Държавно първенство – КК „Албена“ 
ІІ място – Международен карате турнир „Купа Алеко“ – гр. Свищов 
ІІІ място – Международен карате турнир „Купа Алеко“ – гр. Свищов 
І място – Международен карате турнир „Аквалайф“ – с. Кранево 
ІII място – Международен карате турнир „Купа Плевен“ – гр. Плевен 
IIІ място – Международен карате турнир „Купа Дръстър“ – гр. Силистра 
І място – Международен карате турнир „Купа Дръстър“ – гр. Силистра 
ІII място – Международен карате турнир „Контакт Оупън“ – Румъния 
І място – Карате турнир – гр. Добрич 
 
 
3. Ива Тодорова Савова, роден/а 2000 год. 

треньор : Теодор Тодоров 
възрастова група: юниори 16 – 17г. 
дисциплина /категория/: кумите / 59 кг. 



състезания и класиране: 
 
ІІІ място – Световно първенство по карате Шотокан – гр. Варна 
ІІІ място – Национална купа България – гр. Габрово 
ІІІ място – Международен карате турнир „Купа Алеко“ – гр. Свищов 
IIІ място – Международен карате турнир „Купа Дръстър“ – гр. Силистра 
І място – Международен карате турнир „Купа Плевен“ – гр. Плевен 
ІII място – Международен карате турнир „Купа Плевен“ – гр. Плевен 
ІII място – Международен карате турнир „Контакт Оупън“ – Румъния 
 
 

Валери Великов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 
 
 
 

СКХУ „Доростол 2011” 
 

1. Еркан Ерол Мухсин, роден/а 1999 год. 
възрастова група: юноши 
дисциплина /категория/: Канадска борба /лява и дясна ръка до 75 кг./ 
състезания и класиране: 

  
ІIІ място – Европейско първенство /дясна ръка/ - Полша 
ІV място – Европейско първенство /лява ръка/ - Полша 
І място – Държавно първенство /дясна ръка/ - гр. Ямбол 
І място – Държавно първенство /лява ръка/ - гр. Ямбол 

 
 

2. Йордан Стефанов Цонев, роден/а 1996 год. 
 възрастова група: мъже 
 дисциплина /категория/: Канадска борба /лява и дясна ръка до 100 кг./ 
 състезания и класиране: 
  

ІIІ място – Световно първенство /дясна ръка/ - Унгария 
І място – Държавно първенство / дясна ръка/ - гр. Ямбол 
І място – Държавно първенство / лява ръка/- гр. Ямбол 
 

 
3. Светослав Сашев Калчев, роден/а 1991 год. 

възрастова група: мъже 
дисциплина /категория/: Канадска борба /лява и дясна ръка до 75 кг./ 
състезания и класиране: 

 
IІІ място – Европейско първенство /дясна ръка/ - Полша 
ІI място – Държавно първенство /дясна ръка/ - гр. Ямбол 
ІІ място – Държавно първенство /лява ръка/- гр. Ямбол 
 

 
Добромир Удрев 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 

 
 
 
 



Спортен клуб по стрелба с лък „Динамикс” 
 
 

1. Мирослав Мирославов Миткин, роден/а 2001 год. 
треньор: Мирослав Петров Миткин 
възрастова група: кадети 
дисциплина /категория/: стрелба с лък /рекърв/ 
 състезания и класиране: 
 

І място – Държавно първенство /открито/ - гр. Русе 
ІІ място – Държавно първенство /закрито/ - гр. Русе 
 

Мирослав Миткин 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 
 
 
 

Карате клуб „Киокушин Силистра” 
 
 

1. Александър Николаев Атанасов, роден/а 1983 год. 
 треньор : Зихни Хасанов 
 възрастова група: мъже 
 дисциплина /категория/: кумите /+ 90 кг./ 
 състезания и класиране: 
 
V място – Световно първенство на категории /кумите-мъже/ – Япония 
VIII място – Европейско отворено киокушин карате първенство /кумите-мъже/ – Румъния 
 
 
Михаил Михайлов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 
 
 
 

Автомобилен спортен клуб „Инфомик транс” 
 
 

1.  Антон Кунчев Кунчев, роден/а 1973 г. –Национален шампион /2011г.,2016г. и 2017г./ 
  възрастова група: мъже 
 дисциплина /категория/: автокрос / бъги – до 1600 сс/ 
 състезания и класиране: 
 

І място – Държавен шампионат /индивидуално/ - с. Златоклас 
І място – Държавен шампионат /индивидуално/ - гр. Търговище 
І място – Държавен шампионат /индивидуално/ - гр. Силистра 
І място – Държавен шампионат /индивидуално/ - гр. Чирпан 
І място – Държавен шампионат /индивидуално/ - гр. Девня 

 
 
Курти Иванов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 
 
 
 



Волейболен клуб „Доростол - 2014” 
 
 

1. Мустафа Гюнай Сефер, роден/а 1997 год. 
 треньор : Димитър Миланов 
 възрастова група: мъже 
 дисциплина /категория/: волейбол /либеро/ 
 състезания и класиране: 
 
 3-ти кръг за купа „България“ 

І място – Висша лига - група „Б“ 
ІI място –  Висша лига на България 
Плейоф за влизане в Суперлига на България 

 
 
2. Димитър Красенов Миланов, роден/а 1980 год. 

възрастова група: мъже 
дисциплина /категория/: волейбол 
състезания и класиране: 
 

3-ти кръг за купа „България“ 
І място – Висша лига - група „Б“ 
ІI място –  Висша лига на България 
Плейоф за влизане в Суперлига на България 

 
 
 
Димитър Миланов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК 


