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ОТНОСНО:  Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“  

  в системата на образованието и науката за 2017 г. 
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
На 12.04.2018 г. постоянната комисия по „Просвета, образование и наука” 

проведе заседание за определяне на носителите на „Наградата на Шумен“ в 
системата на образованието и науката за 2017 г. Експертната комисия номинира 
14  кандидатури в 11 категории, а комисията по „Просвета,  образование и 
наука“ с тайно гласуване определи 10 носители на наградата, които да бъдат 
предложени на Общинския съвет, за утвърждаване на предстоящата сесия.  

Съгласно статута за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на 
образованието и науката, предложението на ПК по „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 2017 година, както следва: 
 

• „Ученик на годината“ в хуманитарната и природо-математическата 
област - Петър Георгиев Ангелов - ученик в ППМГ „Нанчо Попович”; 
• „Учител на годината“ в системата на предучилищното образование - 
Събинка Георгиева Байнова - старши учител в ДГ „Конче вихрогонче“; 
• „Учител на годината“ в начална степен на обучение - Димитринка 
Георгиева Рачева - учител в начална степен в СУ „Й. Е. Български”; 



• Директор на детска градина - д-р Евгения Цветанова Михова - 
директор на ДГ „Братя Грим“; 
• Директор на училище или обслужващо звено - Марияна Радева 
Йорданова - директор на VI ОУ „Еньо Марковски“; 
• Награда за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите 
науки  - проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева - преподавател в ШУ „Е. К. 
Преславски“; 
• Ученическа формация  -  ученическият отбор на Школа А&Б; 
• Педагогически колектив в системата на предучилищното възпитание - 
педагогическият екип на ДГ „Пролетна дъга“ ; 
• Академичен  и научно-изследователски колектив в системата на 
висшето образование - сборник „Приносът на възрожденците за 
читалищното дело, съставител проф. Кина Вачкова; 
• Юридическо лице -  фирма  „АЛ и КО“ гр. Шумен.  

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 размер 
на 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.  
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