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ОТНОСНО:  Утвърждаване носителите на Наградата на Шумен  

в системата на образованието и науката 
 

Уважаеми господин председател, 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 На свое заседание, проведено на 14.04.2016 г., постоянната комисия 
„Просвета, образование и наука” проведе тайно гласуване за определяне 
носителите на Наградата на Шумен в системата на образованието и науката за 
2015 г. От номинираните 19 кандидатури комисията определи 11, които да 
бъдат предложени на Общинския съвет за утвърждаване.  

Съгласно статута за присъждане на Наградата на Шумен в системата на 
образованието и науката предложението на ПК „Просвета, образование и 
наука” до Общински съвет Шумен се представя в срок до 20-ти април на 
съответната година. То се разглежда на сесия на Общинския съвет и се приема 
с обикновено мнозинство. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 
следното 
 

Р  Е  Ш  Е Н И Е: 
 

 1. Утвърждава носителите на “Наградата на Шумен” в системата на 
образованието и науката за 2015 година, както следва: 
 

• Ученик на годината в хуманитарната и природо-математическата област – 
Валентин Младенов Борисов - ученик в ПМГ „Нанчо Попович”; 

• Ученик на годината в областта на изкуствата и спорта – Александрина 
Георгиева Михайлова – ОШИ „Ан. Стоянов“; 

• Учител на годината в системата на предучилищното образование – 
Красимира Неделчева Колева – учител в ЦДГ № 25 „Братя Грим”; 

• Учител на годината в сферата на природните, математическите и 
техническите науки – Стоян Тодоров Митев – учител във II ОУ „Д-р П. 
Берон“; 



• Учител на годината в сферата на хуманитарните науки – Емилия 
Спасова Божилова – учител в СОУ „Сава Доброплодни“; 

• Директор на детска градина – Надежда Минчева - директор на ОДЗ 
„Светулка“; 

• Награда за принос в областта на природните, математическите и 
техническите науки - проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова - 
Иванова – преподавател в катедра „Биология“ към ФПН при ШУ 
„Епископ К. Преславски”; 

• Награда за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки – 
доц. д-р Стела Дончева – ръководител на филиала на Национален 
археологически институт с музей при БАН, гр. Шумен; 

• Педагогически колектив в системата на предучилищното възпитание – 
Педагогически колектив на ОДЗ „Щурче“; 

• Педагогически колектив в системата на училищното и извънучилищното 
образоване – Педагогически колектив при НУ „Княз Борис I”; 

• Физическо лице – награда за подпомагане на образованието - 
Константин Иванов Крумов – мениджър маркетинг и продажби във 
фирма „ХЕРТИ-М“. 

 

2. „Наградата на Шумен” в системата на образованието и науката се състои 
от:  

• За ученици и студенти – диплом и парична награда в размер на 200 
лв.; 

• За директори на детски заведения, училища и извънучилищни звена, 
учители и преподаватели във висши училища, научни работници и 
изследователи– диплом, знак на Общината и парична награда в 
размерна 600 лв.; 

• За колективни награди – диплом, плакет и парична награда в размер 
на 800 лв.; 

• За юридически и физически лица, подпомагащи образованието и 
науката – диплом и знак на Общината.  

 
 
Председател 
на ПК „Просвета, 
образование и наука“: ....................... 
    /В. Тодорова/ 
 


