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културно - историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и 
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ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за 

изкуство и култура 

 

 

Уважаеми професор Беджев, 

Уважаеми общински съветници, 

На 4 април 2019 г. се проведе заседание на журито за определяне 

носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура. След обсъждане и 

тайно гласуване от 15 кандидатури подкрепа получиха 10. 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 2018 година, както следва: 

 

1. Раздел „ЛИТЕРАТУРА“: 

• индивидуална – Марияна Костова за сборника „Сезони на 

глухарчето“ . 

2. Раздел „ТЕАТЪР/ДРАМАТИЧЕН И КУКЛЕН/”: 

• колективна – Екип на спектакъла „Нирвана“; 



• индивидуална – Стефани Лечева – актриса от трупата на ДКТ 

„Васил Друмев“ – Шумен, по повод нейните 35 творчески и 60 житейски 

години. Съюзът на артистите в България удостои Стефани Лечева със „Златна 

значка“ за вярност към театралното изкуство в България.  

3. Раздел „МУЗИКА”: 

• колективна – Смесен хор „Родни звуци“ – През 2018 г. хорът 

взима участие в Международен фестивал „Акад. Петко Стойнов“ и реализира 

самостоятелен концерт в театър „Мария Филоти“ в гр. Браила.  

4. Раздел „ТАНЦ“: 

• колективна –  Танцова формация „Емоушън“ – Формацията 

печели награда за най - проспериращ състав на Международния фестивал 

„Танцуваща река“ в гр. Русе. През 2018 г. печели 2-ро и 3-то място в различни 

възрастови групи на националния фестивал „Букет“ в гр. София.  

5. Раздел „АРХИТЕКТУРА“: 

• колективна – Арх. Красимир Стефанов и Арх. Явор Генов за 

обекта Дентална клиника „SMILE“. 

6. Раздел „ФОТОГРАФИЯ, ВИДЕО И КИНО ТВОРБИ“: 

• индивидуална –  Огнян Блъсков за алманаха „Индустрията на 

Шумен“.  

7. Раздел „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“: 

• индивидуална –  Красимир Арсов за самостоятелна изложба 

„Приказни видения“, открита на 20.09.2018 г. в ХГ „Елена Карамихайлова“, 

гр. Шумен; 

• колективна – Катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ 

към ШУ „Епископ Константин Преславски“ за изложбата „Код визуално“. 

8. Раздел „ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА И ДАРИТЕЛИ“: 

• колективна  –  НЧ „Напредък-1869“ – Във връзка със 150 

годишния юбилей на читалището и първия по рода си в Шумен Панаир на 

занаятите „Майстори“, проведен през 2018 г. 

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 

Председател на ПК ККИНТИПВ 


