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 ЗА 24 МАЙ 2019 ГОДИНА 

 

І. За постижения в педагогическата практика в предучилищното образование са постъпили 10 

номинации. Носител на наградата е Диана Иванова Русева, ДГ ”Иглика”, гр. Силистра. 

 

ІІ. 7 са постъпилите номинации сред учителите в началния етап на основното образование. 

Носител на наградата е Марияна Станчева Гагова, СУ ”Никола Вапцаров”, гр. Силистра. 

 

ІІІ. 11 са предложените учители за постижения в педагогическата практика в образователна 

област „Български език и литература”. Носител на наградата е Валентина Великова Кулева, ОУ 

“Иван Вазов”, гр. Силистра. 

 

ІV. 4 са предложените учители за постижения в педагогическата практика в образователна 

област „Чужди езици”. Носител на наградата е Нели Димитрова Георгиева, ЕГ “Пейо Яворов”, 

гр. Силистра. 

 

V. 5 са предложенията за постижения в педагогическата практика в образователна област 

„Математика, информатика и природни науки”. Носител на наградата е Диана Христова 

Куртева, ПМГ “Св. Кл. Охридски”, гр. Силистра. 

 

VІ. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област „Обществени 

науки и гражданско образование” са номинирани 4 учители. Носител на наградата е Галина 

Панчева Димова, ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра. 

 

VІІ. За постижения в педагогическата практика в образователни области „Изкуства, Бит и 

технологии, предприемачество и Физическа култура и спорт” са номинирани 4 учители. 

Носител на наградата е Христо Бончев Христов, СпУ „Дръстър”, гр. Силистра. 

 

VІІІ. За постижения в професионалното образование и обучение са предложени 5 учители. 

Носител на наградата е Галина Петрова Даскалова, ПЗГ ”Добруджа”, гр. Силистра. 

 



ІХ. За постижения в педагогическата практика, свързана със с превантивни, диагностични, 

рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности са предложени 8 

педагогически специалисти. Носител на наградата е Ивелина Филипова, ПГМТ „Владимир 

Комаров”, гр. Силистра. 

Х. В училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие за подпомагане на 

директорите са назначени 22 заместник-директори. Наградата за най-успешен заместник-

директор получава Славянка Георгиева Стоянова, заместник-директор в ЦПЛР – Обединен 

детски комплекс, гр. Силистра. 

 

ХІ. Носителят на наградата за най-успешен мениджмънт  в детска градина за 2019 година е 

Румяна Костадинова Георгиева, директор на ДГ ”Радост”, гр. Силистра. 

 

ХІІ. Носителите на наградата за най-успешен мениджмънт в училище за 2019 година са: 

1. Магдалена Костадинова Атанасова, директор на ЕГ ”Пейо Яворов”, гр. Силистра; 

2. Георги Миланов Тончев, директор на ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Силистра; 

__________________________________________ 

І. Почетно отличие “Неофит Рилски” на Министерство на образованието и науката, (по 

предложение от Регионално  управление на образованието - Силистра) получава:  

- Ванушка Йорданова Димитрова, старши учител по български език и литература в ЕГ „Пейо 

Яворов“, гр. Силистра; 

- Милена Михайлова Стефанова, директор на ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище.   

 

ІІ. “Учител на годината“ за 2019 г. в заключителния етап на ХХІІ-ия Национален конкурс “Учител 

на годината”, организиран от Синдиката на българските учители получават:  

- Светла Димитрова Тодорова – детска учителка в ДГ „Роза“, гр. Силистра. 

- Евелина Стоянова Желева, старши учител по химия и опазване на околната среда в ОУ  “Св.св. 

Кирил и Методий”, гр. Силистра. 

 

ІІІ. Специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители в заключителния 

етап на ХХІІ-ия Национален конкурс “Учител на годината”, организиран от Синдиката на 

българските учители получава:  

- Дияна Янкова Караянева, главен учител в СУ “Никола Вапцаров”, гр. Силистра. 

 



 


