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ДО 

Г-Н КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

 

Относно: Предложение за изработка на идеен проект за юбилейна награда 

(юбилеен знак), която ще се връчва по повод на годишнини на изтъкнати дейци и 

организации в областта на културата и изкуството, образованието и науката. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Росица Антонова 
 

                                             Зам.-кмет „Икономическо развитие“ 

                               (За кмет: съгласно Заповед № РД-25-2087/14.10.2020 г.) 

 

             Община Шумен ежегодно награждава изявени граждани с почетни знаци и звания, 

присъждани на 11 май и 24 май съгласно  Статута на символите, почетните знаци и звания 

на Община Шумен. Критериите на този статут са със специфика по отношение характера 

на наградите, категориите и приноса на номинираните. Извън тази рамка в ежедневната ни 

практика се натъкваме на различни по своя характер юбилеи, годишнини, свързани с 

различни институции и личности, за които Статута на символите, почетните знаци и 

звания на Община Шумен не е приложим.  В тази връзка в две подред заседания на 

Художествения експертен съвет (ХЕС), съставен от изявени шуменски художници и 

скулптури се разгледа въпроса за изработка на идеен проект, като физическо изражение на 

тази награда. Критериите бяха  разгледани, съгласувани и описани в Протокол 

№1/30.06.2020г. и Протокол №1/27.07.2020г. от заседанията на ХЕС. В следствие на това в 

медийното пространство, както и на сайта на Община Шумен излезе обява за провеждане 

на конкурс за изработка на идеен проект за юбилейна награда (юбилеен знак). До обявения 

краен срок за подаване на проектопредложения - 20.10.2020г., в общината са постъпили 

четири такива.  Съгласно обявените условия конкурсът се провежда при явили се най–

малко трима кандидати. Експертният съвет предложи на кмета на община Шумен журито 

да бъде съставено от седем члена: трима представители на Съюза на българските 

художници (СБХ); трима от Дружеството на шуменските художници (ДШХ), излъчени от 

самите съюзи и дружества и един представител на Община Шумен. Задачата им е да бъдат 

класирани предложените проекти на първо, второ и трето място. В едно с избора на жури 

се предлагат и парични награди на класиралите се на първите три места, както следва:  

1000 лв., 700 лв. и 500 лв.           В обявените условия за конкурса бе посочено, че Община 



Шумен си запазва правото да посочи изпълнител на поръчката от класираните на първо, 

второ и трето място участници независимо от място в реда на класирането. С избрания 

кандидат ще бъде сключен договор и ще бъдат уредени и авторските права в полза на 

Община Шумен.   

      След поискани предложения за състав на жури от страна на СБХ и ДШХ, с писма Вх. 

№№  62-00-020/16.11.2020 г. и 92-00-608/11.11.2020 г. в община Шумен пристигнаха 

следните предложения: 

      1. На СБХ: Тодор Тодоров директор на ХГ Разград, Христо Христов  скулптур от 

Варна, Теодор Даскалов, скулптур от Разград;  

      2. На ДШХ: проф. Димитър Балкански скулптур, Радослав Ценов приложник и Деян 

Евтимов директор на ХГ „Ел. Карамихайлова“ 

      3. Като представител на община Шумен се предлага г-н Пламен Георгиев, главен 

архитект на община Шумен. 

 

            Във връзка с изложеното предлагам на Общински съвет Шумен да РЕШИ: 

 

            1. Утвърждава жури, което да класира на първо, второ и трето място от 

представените проекти за юбилеен знак на община Шумен както следва: 

От СБХ: 

Тодор Тодоров, директор на ХГ Разград;  

Христо Христов,  скулптур от Варна;  

Теодор Даскалов, скулптур от Разград; 

От ДШХ: 

проф. Димитър Балкански, скулптур; 

 Радослав Ценов, приложник; 

 Деян Евтимов директор на ХГ „Ел. Карамихайлова“; 

От община Шумен:  

Арх.  Пламен Георгиев, главен архитект на община Шумен. 

 

          2. Определя награден фонд от 2200 лв. за класираните на първите три места, 

разпределен както следва: 

Първо място – 1000 лв.; 

Второ място –   700 лв.; 

Трето място -    500 лв. 

 

          3. Възлага на кмета на община Шумен да организира провеждането на процедура по 

журиране и класиране на предложените проекти за юбилеен знак. 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

РОСИЦА АНТОНОВА 

Зам.-кмет „Икономическо развитие“ 

(За кмет: съгласно Заповед № РД-25-2087/14.10.2020 г.) 

 



 

Съгласувал: 

НАЙДЕН КОСЕВ 

Зам.-кмет „Образование и култура“ 

 

Изготвил:  

Даниела Вичева 

ст. експерт отдел КМДС 

 

 

 


