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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Венцислав Венков - председател на постоянната комисия „Култура, културно- 
историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” 
 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на “Наградата на Шумен” за 
изкуство и култура 

 
 

Уважаеми професор Беджев, 
Уважаеми общински съветници, 
На 11 април 2016 г. се проведе заседание на журито за определяне 

носителите на наградата на Шумен за изкуство и култура. След обсъждане и 
тайно гласуване от 21 кандидатури подкрепа получиха 14.  Съгласно чл. 6 от 
статута за присъждане на Наградата на Шумен за изкуство и култура, 
решението на журито се утвърждава от Общинския съвет по предложение на 
постоянната комисия „Култура, културно- историческо наследство, туризъм, 
интеграционна политика и вероизповедания” с явно гласуване. 

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 І. Утвърждава носителите на “Наградата на Шумен” за изкуство и 
култура за 2015 година, както следва: 
 

1. Раздел „Литература”: 
• Индивидуална – Мая Михайлова за стихосбирката „Невъзможно 

отлитане“; 
• Колективна – Виолета Кънчева и Мария Здравкова за „Алманах 

за малки и големи“; 
2. Раздел „Театър”: 

• Колективна – екипът на спектакъла „Старопланински легенди“ по 
Йордан Йовков, ДКТ „Васил Друмев“, гр. Шумен; 

3. Раздел „Музика”: 
• Колективна – детски хор „Бодра песен“ при ОДК, гр. Шумен, с 

диригент и художествен ръководител Деница Узунова; 



• Индивидуална – Недялко Недялков – гайдар, за новото му 
произведение „Родопска идилия“; 

4. Раздел „Танц”: 
• Колективна – детски танцов ансамбъл „Веселяче“ при ОДК, гр. 

Шумен за концерт-спектакъл „50 години с танци и искри в детските очи“;  
• Индивидуална – Пенка Великова – хореограф и художествен 

ръководител на танцова формация „Европа“; 
5. Раздел „Публицистика и журналистика”: 

• Индивидуална – Надежда Романова; 
6. Раздел „Архитектура”: 

• Индивидуална – арх. Милен Мънков за еднофамилна жилищна 
сграда и сграда за лъчетерапия; 

7. Раздел „Изобразително изкуство”: 
• Колективна – Арт школа при ОДК с ръководител Теменуга 

Христова; 
• Индивидуална – доц. Валентин Кулев за кураторския проект 

„Другата ръка“ и реализирането на пленер и изложби в рамките на проекта; 
8. Раздел „Приложни изкуства“: 

• Колективна – школа „Дърворезба“ при ОДК с ръководител Ангел 
Минчев; 

9. Раздел „Дейци на културата”: 
• Колективна – хор „Симеонис“; 
• Индивидуална – Русанка Андонова – преподавател по народно 

пеене в ОШИ „Анастас Стоянов“. 

   ІІ. "Наградата на Шумен" се състои от диплом, знак на общината 
(плакет за колективните носители) и парична награда в размер на 600 лева за 
индивидуалните носители и 800 лева за колективните.  

 
 
 
Венцислав Венков 
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