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ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен за 

изкуство и култура” за 2021 г. 
 

 
Уважаеми общински съветници, 
На 01.04.2022 г. се проведе заседание на журито за определяне 

носителите на „Наградата на Шумен за изкуство и култура” за 2021 г. 
Кандидатурите постъпили в различните раздели бяха 14 на брой, като в 
разделите „Танц“, „Архитектура“ и „Фотография, видео и кино творби“ нямаше 
постъпили предложения. След обсъждане и тайно гласуване подкрепа получиха 
9 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 2021 година, както следва: 

 
1. Раздел „ЛИТЕРАТУРА“: 
 индивидуална - Мартин Маринов за романа „Завинаги“; 
 колективна - Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ за 

монографията „Имена в българското изкуство от Шумен“; 
 
2. Раздел „ТЕАТЪР/ДРАМАТИЧЕН И КУКЛЕН/”: 

 колективна - Екипът на спектакъла „Михал Мишкоед“, ДКТ „В. 
Друмев“ Шумен; 



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

 колективна - Дуо „Con Anima“ - Виктория Стефанова - флейта и 
Евридика Вълчева - пиано; 

4. Раздел „ПУБЛИЦИСТИКА И ЖУРНАЛИСТИКА“: 

 индивидуална -  Деница Узунова за книга-албум „50 години 
международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“;   

 колективна - Екипът на Общински медиен център Шумен;   

5. Раздел „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“: 

 индивидуална -  Александър Величков; 

  6. Раздел „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА“: 

 индивидуална -  Ирина Василева; 
  
7. Раздел „ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА И ДАРИТЕЛИ“:   
 

 колективна - Колективът на НЧ „Асен Златаров-1872“.   

 
ІІ. „Наградата на Шумен за изкуство и култура“ се състои от диплом, 

знак на общината (плакет за колективните носители) и парична награда в 
размер на 800 лева за индивидуалните носители и 1 000 лева за колективните.  

 
 
 
 
 
 
 
Живка Тонева 
Председател на  
ПК ККИНТИПВМП 


