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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Деница Спасова - общински съветник и председател на 

постоянната комисия „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, 

интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” 

 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за 

изкуство и култура за 2020 г. 

 

 

Уважаеми общински съветници, 

На 08.04.2021 г. се проведе заседание на журито за определяне 

носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура за 2020 г. 

Постъпилите кандидатури в различните раздели бяха 15, като в разделите 

„Публицистика и журналистика“ и „Дейци на културата и дарители“ нямаше 

постъпили предложения. След обсъждане и тайно гласуване подкрепа получиха 

14 от тях. 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, вероизповедания и медийна 

политика” с явно гласуване и с обикновено мнозинство.  

 

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 2020 година, както следва: 

 

1. Раздел „ЛИТЕРАТУРА“: 

• индивидуална - Милчо Ванчиков за „Ти трябва да се лекуваш“; 

• колективна - Авторите на сборника „Слово, образ и звук“; 

 

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

• индивидуална - Съби Събев, ДКТ „В. Друмев“ Шумен;  



• колективна - Екипът на спектакъла „Последната нощ на Сократ“, 

ДКТ „В. Друмев“ Шумен; 

 

3. Раздел „МУЗИКА /КЛАСИЧЕСКА, НАРОДНА, ПОП И РОК/”: 

• индивидуална - д-р Калина Василева;   

• колективна - Градски духов оркестър „Михаил Биков“ при НЧ  

„Ст. Чилингиров-1963“; 

4. Раздел „ТАНЦ“: 

• индивидуална -  Борис Иванов - учител по хореография в СУ 

„Сава Доброплодни“;   

• колективна - Танцова организация „Танцувалня“;   

5. Раздел „АРХИТЕКТУРА“: 

• колективна - „Студио Г“ ЕООД  /арх. Красимир Генов и арх. Явор 

Генов/;   

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

• индивидуална -  Ивайло Сакелариев; 

• колективна - Киноклуб „Мадарски конник“;   

7. Раздел „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“: 

• индивидуална -  Калоян Тодоров; 

• колективна - Дружество на шуменските художници;   

  8. Раздел „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА“: 

• индивидуална -  Ферия Якубова.   

 

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.  

 

 

 

 

Деница Спасова 

Председател на ПК ККИНТИПВМП 


