
 

Приложение № 3 

 

Д Н Е В Н И К- 2019 г.  
 

за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена 

специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н –  
еднократно финансово подпомагане през 2019 г. по Програмата на Община Шумен на  мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от общински, държавни и частни училища и насърчаване на творческите заложби на студенти с изявени дарби - 

Глава ІІ. Други мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби по 

Протоколи № 1/06.02.2019 г., № 2/17.05.2019 г., № 3/09.07.2019 г., № 4/30.09.2019 г. и № 5/28.11.2019 г. 

 

 

№ 

по  

ред 

 

Входящ № на 

искането 

Данни за детето 

(трите имена, 

училище) 

№ 

на акта за 

предоставяне 

на закрилата 

 

Мотиви 

1 2 3 5 7 

1. 94-00-5578/ 

17.12.2018 г. 
Рафаела Петрова 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-384/ 

22.02.2019 г. 
 

ІІ място, направление „Мултимедийни презентации“ в Национален есенен турнир 

по информационни технологии „Джон Атанасов“, проведен на 01-02.12.2018 г. в 
София. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.16.–1.2.– 80 лв. 

2. 94-00-5580/ 

18.12.2018 г. 
Нермин  Идириз 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-383/ 

22.02.2019 г. 
 

І място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 60 лв. 

3. 94-00-5581/ 

18.12.2018 г. 
Нермин  Идириз 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-382/ 

22.02.2019 г. 
 

ІІ място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. 
в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 45 лв. 

4. 94-00-5582/ 

18.12.2018 г. 
Несрин Идириз 
НУ „Илия Р. Блъсков“ 

Заповед № 

РД-25-381/ 

22.02.2019 г. 

І място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 60 лв. 

5. 94-00-5583/ 

18.12.2018 г. 
Несрин Идириз 
НУ „Илия Р. Блъсков“ 

Заповед № 

РД-25-380/ 

III място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 



22.02.2019 г общински училища и насъ рчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 30 лв. 

6. 94-00-5589/ 

18.12.2018 г. 
Димана  Ковчазова 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-379/ 

22.02.2019 г. 
 

ІІ място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018  г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 60 лв. 

7. 94-00-5635/ 

19.12.2018 г. 
Никола  Вълчев 
II ОУ „Д-р Петър 

Берон“ 

Заповед № 

РД-25-374/ 

22.02.2019 г. 

І място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 60 лв. 

8. 94-00-5636/ 

19.12.2018 г. 
Никола  Вълчев 
II ОУ „Д-р Петър 

Берон“ 

Заповед № 

РД-25-375/ 

22.02.2019 г. 

II място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 45   лв. 

9. 94-00-5639/ 

19.12.2018 г. 
Владислав  Костов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-368/ 

22.02.2019 г. 
 

III място, група Е в Национален есенен турнир по информатика, проведен на 23-

25.11.2018 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– 

I.Б.15.–1.2.– 60 лв. 
10. 94-00-5656/ 

20.12.2018 г. 
Славея  Младенова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

 

Заповед № 

РД-25-378/ 

22.02.2019 г. 

І място, II възрастова група, категория „Народно пеене“ в IV Международен 

музикален конкурс „ART STARS –Звезди на изкуството“, Варна 2018, проведен 7-

8.09.2018 г. във Варна. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– 

I.А.5.–1.1.– 150 лв. 
11. 94-00-5669/ 

21.12.2018 г. 
Даниел  Койнов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-372/ 

22.02.2019 г. 
 

I място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 60 лв. 

12. 94-00-5671/ 

21.12.2018 г. 
Даниел Койнов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-373/ 

22.02.2019 г. 
 

I място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 60 лв. 

13. 94-00-5670/ 

21.12.2018 г. 
Хрисияна  Койнова 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-376/ 

22.02.2019 г. 

III място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 30 лв. 

14. 94-00-5673/ 

21.12.2018 г. 
Боян  Кърджиев 
ППМГ „Нанчо 

Заповед № 

РД-25-377/ 

III място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 



Попович“ 22.02.2019 г. 
 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 30 лв. 

15. 94-00-5674/ 

21.12.2018 г. 
Ферит  Исмаилов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-371/ 

22.02.2019 г. 
 

II място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 45 лв. 

16. 94-00-5675/ 

21.12.2018 г. 
Ферит  Исмаилов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-370/ 

22.02.2019 г. 
 

II място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. 
в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 45 лв. 

17. 94-00-5676/ 

21.12.2018 г. 
Ферит  Исмаилов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-369/ 

22.02.2019 г. 
 

участие в Националната олимпиада по информатика, проведена на 17-18.03.2018 г 
в Стара Загора. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки – 

ІІ. – 50 лв. 
18. 94-00-013/ 

04.01.2019 г. 
Дарина Илиева 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-366/ 

22.02.2019 г. 

ІІ място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. 
в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 45 лв 

19. 94-00-013/ 

04.01.2019 г. 
Дарина  Илиева 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-367/ 

22.02.2019 г. 

ІІ място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 45 лв. 

20. 94-00-106/ 

11.01.2019 г. 
Стефан  Стоянов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-365/ 

22.02.2019 г. 
 

II място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. 
в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 45 лв. 

21. 94-00-106/ 

11.01.2019 г. 
Стефан  Стоянов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-364/ 

22.02.2019 г. 
 

I място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 60 лв. 

22. 94-00-161/ 

16.01.2019 г. 
Мартин  Минев 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-363/ 

22.02.2019 г. 
 

І място в Математически турнир „Иван Салабашев” проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 60 лв. 

23. 94-00-162/ 

16.01.2019 г. 
Мартин  Минев 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-362/ 

22.02.2019 г. 
 

IIІ място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. 
в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 30 лв. 



24. 94-00-258/ 

21.01.2019 г. 
Марина  Куздова 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-361/ 

22.02.2019 г. 

I място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 60 лв. 

25. 94-00-473/ 

25.01.2019 г. 
Николай  Николов 
III ОУ „Димитър 

Благоев“-Шумен 

Заповед № 

РД-25-360/ 

22.02.2019 г 

І място в Математически турнир „Иван Салабашев” проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки – I.В.2.–1.3.– 60 лв. 

26. 94-00-473/ 

25.01.2019 г. 
Николай  Николов 
III ОУ „Димитър 

Благоев“-Шумен 

Заповед № 

РД-25-359/ 

22.02.2019 г 

ІI място в Международно състезание „Математика без граници“-финал, проведен 

през м. юли 2018 г. в Несебър. Програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– 

I.А.13–1.1.– 120 лв. 
27. 94-00-625/ 

01.02.2019 г. 
Сияна Димитрова 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-358/ 

22.02.2019 г. 

I място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 60 лв. 

28. 94-00-626/ 

01.02.2019 г. 
Сияна Димитрова 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-357/ 

22.02.2019 г. 

І място в Математически турнир „Иван Салабашев” проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки – I.В.2.–1.3.– 60 лв. 

29. 94-00-626/ 

01.02.2019 г. 
Сияна Димитрова 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-356/ 

22.02.2019 г. 

сребърен медал в националното класиране (26.01.2019 г.) на Математически 

турнир „Иван Салабашев” проведен на 01.12.2018 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2–1.2.– 80 лв. 
30. 94-00-627/ 

01.02.2019 г. 
Ная Димитрова 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-355/ 

22.02.2019 г. 
 

II място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. 
в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 45 лв. 

31. 94-00-628/ 

01.02.2019 г. 
Ная  Димитрова 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-354/ 

22.02.2019 г. 
 

IІІ място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 30 лв. 

32. 94-00-632/ 

01.02.2019 г. 
Елица  Каменова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-353/ 

22.02.2019 г. 

I място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 60 лв. 

33. 94-00-632/ Елица Каменова Заповед № златен медал в националното класиране (26.01.2019 г.) на Математически турнир 



01.02.2019 г. СУ „Сава 
Доброплодни“ 

 

РД-25-351/ 

22.02.2019 г. 
„Иван Салабашев” проведен на 01.12.2018 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2018 г.- 
Глава ІІ, Други мерки– I.В.2–1.2.– 100 лв. 

34. 94-00-633/ 

01.02.2019 г. 
Кристиян  Каменов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-348/ 

22.02.2019 г. 
 

III място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. 
в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 30 лв. 

35. 94-00-706/ 

06.02.2019 г. 
Елена  Георгиева 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-1446/ 

02.07.2019 г. 
 

ІІІ място, в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 30 лв. 

36. 94-00-732/ 

07.02.2019 г. 
Калоян  Калев 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1445/ 

02.07.2019 г. 
 

ІІІ  място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 30 лв. 

37. 94-00-860/ 

11.02.2019 г. 
Мария  Донева 
II ОУ „Д-р Петър 

Берон“ 

Заповед № 

РД-25-1442/ 

02.07.2019 г. 
 

І място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 60 лв. 

38. 94-00-861/ 

11.02.2019 г. 
Мария Донева 
 

II ОУ „Д-р Петър 

Берон“ 

Заповед № 

РД-25-1441/ 

02.07.2019 г. 
 

сребърен медал в националното класиране (26.01.2019 г.) на Математически 

турнир „Иван Салабашев” проведен на 01.12.2018 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2–1.2.– 80 лв. 
39. 94-00-964/ 

15.02.2019 г. 
 

Николета  Павлова 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-1440/ 

02.07.2019 г. 
 

І място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 60 лв. 

40. 94-00-1084/ 

21.02.2019 г. 
Хюдаим  Ахмед 

СУ „Сава 
Доброплодни“ 

 

Заповед № 

РД-25-1438/ 

02.07.2019 г. 
 

ІII място в Национален конкурс „Мадарският конник-символ на историческото 

минало и европейското бъдеще на България”, раздел „Проза“ проведен на 
09.05.2018 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2018  г.- Глава ІІ, Други мерки– 

I.В.12.–1.2.– 60 лв. 
41. 94-00-1439/ 

13.03.2019 г. 
Йордан  Илиев 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-1437/ 

02.07.2019 г. 
 

ІІІ място в Математически турнир „Черноризец Храбър”, проведен на 01.11.2018 г. 
в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.1.–1.3.– 30 лв. 



42. 94-00-1968/ 

16.04.2019 г. 
Йордан  Илиев 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-1435/ 

02.07.2019 г. 
 

II място в Математически турнир „Иван Салабашев”, проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки– I.В.2.–1.3.– 45 лв. 

43. 94-00-1440/ 

13.03.2019 г. 
Дамян Бояджиев   
III ОУ „Димитър 

Благоев“ 

Заповед № 

РД-25-1434/ 

02.07.2019 г. 
 

III място в Математически турнир „Иван Салабашев” проведен на 01.12.2018 г. в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2018 г.- Глава ІІ, Други мерки – I.В.2.–1.3.– 30 лв. 

44. 94-00-1841/ 

08.04.2019 г. 
Никол  Недялкова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1634/ 

22.07.2019 г. 

І място в Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен проведен на 
5-6.04.2019 г. в Пловдив. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 

от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – 

I.Б.13.–1.2.– 100 лв. 
45. 94-00-2028/ 

22.04.2019 г. 
Никол  Недялкова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1635/ 

22.07.2019 г. 

І място, II възрастова група в Международен конкурс за изпълнители на популярна 
песен „Нова музика“ проведен на 19-21.04.2019 г. в Горна Оряховица. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.А.9.–1.1.– 150 лв. 

46. 94-00-2029/ 

22.04.2019 г. 
Никол  Недялкова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1636/ 

22.07.2019 г. 

І място в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ 

проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 

47. 94-00-2042/ 

23.04.2019 г. 
Стефан  Стоянов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1637/ 

22.07.2019 г. 

участие в Националния кръг на олимпиадата по география и икономика, проведен 

на 12-14.04.2019 г. във Видин. Програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите 
заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други 

мерки – ІII. – 50 лв. 
48. 94-00-2043/ 

23.04.2019 г. 
Александра  Стойкова 
II ОУ „Д-р Петър 

Берон“ 

Заповед № 

РД-25-1638/ 

22.07.2019 г. 

II място, II възрастова група в Международен конкурс за изпълнители на 
популярна песен „Нова музика“ проведен на 19-21.04.2019 г. в Горна Оряховица. 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти 

в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.А.9.–1.1.– 120 лв. 
49. 94-00-2084/ 

25.04.2019 г. 
Еркан Ердан  

СУ „Панайот Волов“ 

Заповед № 

РД-25-1639/ 

22.07.2019 г. 

II място в Национален шампионат по спортно ходене - 3 км спортно ходене-
момчета под 16 г., проведен на 06.04.2019 г. в Добрич. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.59.–1.2.– 80 лв 
50. 94-00-2150/ Ферит  Исмаилов Заповед № участие в Националния кръг на олимпиадата по информатика, проведен на 16-



03.05.2019 г. ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

РД-25-1640/ 

22.07.2019 г. 
18.03.2019 г. в Стара Загора. Програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите 
заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други 

мерки – ІII. – 50 лв. 
51. 94-00-2168/ 

08.05.2019 г. 
Даниел  Койнов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1641/ 

22.07.2019 г. 

II място, група D, в Националната олимпиада по информатика, проведена на 15-

18.03.2019 г. в Стара Загора. Програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите 
заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други 

мерки – I.Б.34.–1.2.– 80 лв. 
52. 94-00-2242/ 

16.05.2019 г. 
Симеон  Маринов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1642/ 

22.07.2019 г. 

I място, II възрастова група в Националния кръг на олимпиадата по гражданско 

образование, проведен на 19-21.04.2019 г. в Трявна. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – І.Б.43. –1.2. – 100 лв. 
53. 94-00-2308/ 

21.05.2019 г. 
Мартин Ганчов 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1643/ 

22.07.2019 г. 

І награда, II възрастова група в Национален конкурс за млади изпълнители на 
добруджански народни песни и кавал „Иван Георгиев“, проведен на 12.05.2019 г. в 
с. Дъбовник. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, 

общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности 

на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – І.Б.8. –1.2. – 

100 лв. 
54. 94-00-2494/ 

03.06.2019 г. 
Мартин Желязков 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1644/ 

22.07.2019 г. 

III място, в направление „Уеб сайт“ в Националния кръг на олимпиадата по 

информационни технологии, проведен на 10-12.05.2019 г. във Враца. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – І.Б.41. –1.2. – 60 лв. 

55. 94-00-2504/ 

04.06.2019 г. 
Александра Василева 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1645/ 

22.07.2019 г. 

I място, в раздел „Приложно изкуство“ в Националния  конкурс „Мадарският 
конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, 

проведен на 19.05.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – І.Б.50. –1.2. – 100 лв. 

56. 94-00-2521/ 

05.06.2019 г. 
Симеон Маринов 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1646/ 

22.07.2019 г. 

III място, в направление „Уеб сайт“ в Националния кръг на олимпиадата по 

информационни технологии, проведен на 10-12.05.2019 г. във Враца. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – І.Б.41. –1.2. – 60 лв. 

57. 94-00-2606/ 

13.06.2019 г. 
Стефани Димова 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1647/ 

22.07.2019 г. 

участие в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, 

проведен на 10-12.05.2019 г. във Враца. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 



 творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – ІII. – 50 лв. 

58. 94-00-2538/ 

06.06.2019 г. 
Дани Стоянова 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1648/ 

22.07.2019 г. 

участие в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, 

проведен на 10-12.05.2019 г. във Враца. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – ІII. – 50 лв. 

59. 94-00-2539/ 

06.06.2019 г. 
Елена Гинкова 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-1649/ 

22.07.2019 г. 

участие в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, 

проведен на 10-12.05.2019 г. във Враца. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – ІII. – 50 лв. 

60. 94-00-2867/ 

04.07.2019 г. 
Мартин Ганчов 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1650/ 

22.07.2019 г. 

І награда, IIІа възрастова група, направление народно пеене в Национален конкурс 
„Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, проведен 16-17.03.2019 г. Програма 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 

61. 94-00-2868/ 

04.07.2019 г. 
Мартин Ганчов 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1651/ 

22.07.2019 г. 

І награда, IIІа възрастова група, направление народна музика - гайда в Национален 

конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, проведен 16-17.03.2019 г. 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти 

в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 
62. 94-00-2869/ 

04.07.2019 г. 
Галин Ганчов 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1652/ 

22.07.2019 г. 

І награда, IVа възрастова група, направление народна музика - гайда в Национален 

конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, проведен 16-17.03.2019 г. 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти 

в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 
63. 94-00-2872/ 

04.07.2019 г. 
Румен Неделчев 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1653/ 

22.07.2019 г. 

ІІ  награда, IVа възрастова група, направление народно пеене в Национален 

конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, проведен 16-17.03.2019 г. 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти 

в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 
64. 94-00-2874/ 

05.07.2019 г. 
Иван Иванов 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1655/ 

22.07.2019 г. 

ІІІ награда, IVа възрастова група, направление народно пеене в Национален 

конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, проведен 16-17.03.2019 г. 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти 

в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 60 лв. 
65. 94-00-2879/ 

05.07.2019 г. 
Станимира Младенова 
СУ „Сава 

Заповед № 

РД-25-1656/ 

І награда, IVа възрастова група, направление народно пеене в Национален конкурс 
„Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, проведен 16-17.03.2019 г. Програма 



Доброплодни“ 22.07.2019 г. на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 

66. 94-00-2882/ 

05.07.2019 г. 
Димона Лечева 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1658/ 

22.07.2019 г. 

ІІІ награда, IVа възрастова група, направление народно пеене в Национален 

конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, проведен 16-17.03.2019 г. 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти 

в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 60 лв. 
67. 94-00-2884/ 

05.07.2019 г. 
Даяна Василева 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-1659/ 

22.07.2019 г. 

ІІ награда, ІІб възрастова група, направление народно пеене в Национален конкурс 
„Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, проведен 16-17.03.2019 г. Програма 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 

68. 94-00-2918/ 

08.07.2019 г. 
Моника Радева 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2281/ 

04.10.2019 г. 

ІII награда, I възрастова група в Национален конкурс за млади изпълнители на 
добруджански народни песни и кавал „Иван Георгиев“, проведен на 12.05.2019 г. в 
с. Дъбовник, община Генерал Тошево. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.8.–1.2.– 60 лв. 

69. 94-00-2919/ 

08.07.2019 г. 
Моника Радева 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2280/ 

04.10.2019 г. 

ІI награда-народно пеене в Национален конкурс „Децата на България пеят, 
танцуват, рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 
70. 94-00-2920/ 

09.07.2019 г. 
Ивайла Гочева 
IХ ОУ „Панайот 
Волов“ 

Заповед № 

РД-25-2279/ 

04.10.2019 г. 

ІI награда-народно пеене в Национален конкурс „Децата на България пеят, 
танцуват, рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 
71. 94-00-2909/ 

08.07.2019 г. 
Никол Анастасова 
IІI ОУ „Димитър 

Благоев 

Заповед № 

РД-25-2278/ 

04.10.2019 г. 

ІII място, в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, 

проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 60 лв. 

72. 94-00-2903/ 

08.07.2019 г. 
Александра Руменова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2266/ 

04.10.2019 г. 

II награда-народно пеене в Национален конкурс „Децата на България пеят, 
танцуват, рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 



73. 94-00-2904/ 

08.07.2019 г. 
Румен Руменов 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

 

Заповед № 

РД-25-2265/ 

04.10.2019 г. 

I награда- гайда в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 

74. 94-00-2898/ 

08.07.2019 г. 
Славея Младенова 
 

СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2264/ 

04.10.2019 г. 

златен медал в Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, 

проведен на 22 - 24 март 2019 г. в Стара Загора. Програма на мерките за закрила на 
деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.2.–1.2.– 100 лв. 

75. 94-00-2899/ 

08.07.2019 г. 
Славея Младенова 
 

СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2263/ 

04.10.2019 г. 

II награда-народно пеене в Национален конкурс „Децата на България пеят, 
танцуват, рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 
76. 94-00-2900/ 

08.07.2019 г. 
Славея Младенова 
 

СУ „Сава 
Доброплодни“ 

 

Заповед № 

РД-25-2262/ 

04.10.2019 г. 

I награда-народно пеене, I възрастова група в Национален конкурс за млади 

изпълнители на добруджански народни песни и кавал „Иван Георгиев“, проведен 

на 12.05.2019 г. в с. Дъбовник, община Генерал Тошево. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.8.–1.2.– 100 лв. 
77. 94-00-2901/ 

08.07.2019 г. 
Славея Младенова 
 

СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2267/ 

04.10.2019 г. 

І място, II възрастова група, раздел народно пеене в Международен конкурс на 
изкуствата „Радост на брега“, проведен през м. юни 2019 г. в Созопол. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.А.10.–1.1.– 150 лв. 

78. 94-00-2881/ 

05.07.2019 г. 
Хени  Паносиян 

 

СУ „Сава 
Доброплодни“ 

 

Заповед № 

РД-25-2261/ 

04.10.2019 г. 

IIІ награда-народно пеене в Национален конкурс „Децата на България пеят, 
танцуват, рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 60 лв. 
79. 94-00-2891/ 

08.07.2019 г. 
Шебнем Мустафа 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2269/ 

04.10.2019 г. 

IIІ награда-народно пеене в Национален конкурс „Децата на България пеят, 
танцуват, рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 60 лв. 
80. 94-00-2934/ 

09.07.2019 г. 
Аделина Георгиева 
НУ „Илия Р. Блъсков“ 

Заповед № 

РД-25-2277/ 

04.10.2019 г. 

I награда- народно пеене, I възрастова група в Национален конкурс за млади 

изпълнители на добруджански народни песни и кавал „Иван Георгиев“, проведен 

на 12.05.2019 г. в с. Дъбовник, община Генерал Тошево. Програма на мерките за 



закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.8.–1.2.– 100 лв. 
81. 94-00-2931/ 

09.07.2019 г. 
Симеон Божилов 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2275/ 

04.10.2019 г. 

I награда - пиано в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 

82. 94-00-2953/ 

10.07.2019 г. 
Александър Абрашев 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

Заповед № 

РД-25-2276/ 

04.10.2019 г. 

златен медал в Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, 

проведен на 22 - 24 март 2019 г. в Стара Загора. Програма на мерките за закрила на 
деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.2.–1.2.– 100 лв. 

83. 94-00-2963/ 

11.07.2019 г. 
Десислава 
Красимирова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2274/ 

04.10.2019 г. 

ІI награда-народно пеене в Национален конкурс „Децата на България пеят, 
танцуват, рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 
84. 94-00-2964/ 

11.07.2019 г. 
Синем Зърън 

СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2273/ 

04.10.2019 г. 

IIІ място-популярна музика в Национален конкурс „Децата на България пеят, 
танцуват, рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен 

през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 60 лв. 
85. 94-00-2971/ 

11.07.2019 г. 
Борислав Благоев 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2272/ 

04.10.2019 г. 

I награда–гайда в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 

86. 94-00-2975/ 

12.07.2019 г. 
Валентин Здравков 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2271/ 

04.10.2019 г. 

II награда–гайда в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 

87. 94-00-3117/ 

22.07.2019 г. 
Симона Йосифова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2270/ 

04.10.2019 г. 

II място-народно пеене в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 

88. 94-00-3161/ Марин Йорданов Заповед № IIІ място във финала на Международно състезание „Математика без граници“, 



24.07.2019 г. ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

РД-25-2260/ 

04.10.2019 г. 
проведено през м. юли 2019 г. в Несебър. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.А.19.–1.1.– 100 лв. 

89. 94-00-3212/ 

30.07.2019 г. 
Тодор Чавкарски 

ППМГ „Нанчо 

Попович“-Шумен 

Заповед № 

РД-25-2259/ 

04.10.2019 г. 

II място-раздел „Поезия“ в Национален конкурс „Мадарският конник – символ на 
историческото минало и европейското бъдеще на България“, проведен на 
19.05.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – 

I.Б.50.–1.2.– 80 лв. 
90. 94-00-3267/ 

31.07.2019 г. 
Дияна Дамянова 
ПЕГ „Никола Й. 

Вапцаров“ 

Заповед № 

РД-25-2257/ 

04.10.2019 г. 

II място-раздел „Проза“ в Национален конкурс „Мадарският конник – символ на 
историческото минало и европейското бъдеще на България“, проведен на 
19.05.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – 

I.Б.50.–1.2.– 80 лв. 
91. 94-00-3268/ 

31.07.2019 г. 
Дияна Дамянова 
ПЕГ „Никола Й. 

Вапцаров“ 

Заповед № 

РД-25-2256/ 

04.10.2019 г. 

II място-раздел „Поезия“ в Национален конкурс „Мадарският конник – символ на 
историческото минало и европейското бъдеще на България“, проведен на 
19.05.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – 

I.Б.50.–1.2.– 80 лв. 
92. 94-00-3799/ 

28.08.2019 г. 
Ния Пеева 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2255/ 

04.10.2019 г. 

III  място-поп пеене в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 60 лв. 

93. 94-00-3801/ 

28.08.2019 г. 
Мария Донева 
II ОУ „Д-р Петър 

Берон“ 

Заповед № 

РД-25-2258/ 

04.10.2019 г 

I място във финала на Международно състезание „Математика без граници“, 

проведено през м. юли 2019 г. в Несебър. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.А.19.–1.1.– 150 лв. 

94. 94-00-3804/ 

28.08.2019 г. 
Магдалена Стефанова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2254/ 

04.10.2019 г. 

II награда-цигулка в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 

95. 94-00-4563/ 

10.09.2019 г. 
Весела Николова 
ППМГ „Нанчо 

Заповед № 

РД-25-2253/ 

II място във финала на Международно състезание „Математика без граници“, 

проведено през м. юли 2019 г. в Несебър. Програма на мерките за закрила на деца с 



Попович“-Шумен 04.10.2019 г. изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.А.19.–1.1.– 120 лв. 

96. 94-00-5148/ 

19.09.2019 г. 
Георги Йорданов 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2252/ 

04.10.2019 г. 

I награда-пиано в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 

97. 94-00-5223/ 

20.09.2019 г. 
Мариета Петкова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Заповед № 

РД-25-2261/ 

04.10.2019 г. 

III награда-цигулка в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 60 лв. 

98. 94-00-4690/ 

12.09.2019 г. 
Славея Младенова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

 

Заповед № 

РД-25-2690/ 

29.11.2019 г. 

ІI награда, ІI възрастова група, категория „Фолклор“ в Международен музикален 

конкурс „Art Stars-Звезди на изкуството”, проведен на 4-5 септември 2019 г. във 
Варна. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, 

общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности 

на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.А.8.–1.1.– 

120 лв. 
99. 94-00-5378/ 

30.09.2019 г. 
Лидия Димитрова 
ДГ „Пчелица“ 

Заповед № 

РД-25-2691/ 

29.11.2019 г. 

ІII място в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, 

проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 60 лв. 

100. 94-00-5388/ 

01.10.2019 г. 
Сияна Димитрова 
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

 

Заповед № 

РД-25-2693/ 

29.11.2019 г. 

I място в Международно състезание „Математика без граници“- финал, проведен 

през м. юли 2019 г. в Несебър. Програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІІ, Други мерки– 

I.А.19–1.1.– 150 лв. 
101. 94-00-5485/ 

08.10.2019 г. 
Ивана Димитрова 
ППМГ „Нанчо 

Попович“-Шумен 

Заповед № 

РД-25-2695/ 

29.11.2019 г. 

III място-раздел „Поезия“ в Национален конкурс „Мадарският конник – символ на 
историческото минало и европейското бъдеще на България“, проведен на 
19.05.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – 

I.Б.50.–1.2.– 60 лв. 
102. 94-00-6039/ 

22.10.2019 г. 
Кристиана Атанасова 
 

ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-2699/ 

29.11.2019 г. 

I място, ІII възрастова група в Национален конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Съзвездие“, проведен на 12-13.10.2019 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 



Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.51.–1.2.– 100 лв. 
103. 94-00-6041/ 

22.10.2019 г. 
Кристиана Атанасова 
 

ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-2676/ 

29.11.2019 г. 

Специална награда на Кмета на община Несебър на Международния детски 

фестивал „Слънце, радост, красота“, проведен на 19.06.2019 г. в Несебър. 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти 

в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – т.ІI. – 50 лв. 
104. 94-00-6064/ 

23.10.2019 г. 
Хелън Ангелова 
НУ „Княз Борис І“ 

Заповед № 

РД-25-2697/ 

29.11.2019 г. 

І награда-цигулка в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, 
рисуват“, проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища инасърчаване 
на творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 100 лв. 

105. 94-00-6065/ 

23.10.2019 г. 
Моника Миткова 
СУ „Сава 
Доброплодни“ 

 

Заповед № 

РД-25-2700/ 

29.11.2019 г. 

ІI място, ІII възрастова група в Национален конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Съзвездие“, проведен на 12-13.10.2019 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.51.–1.2.– 80 лв. 

106. 94-00-6080/ 

24.10.2019 г. 
Кристиана Атанасова 
 

ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-2698/ 

29.11.2019 г. 

ІI място в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, 

проведен на 16-17.03.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - 
Глава ІI, Други мерки – I.Б.49.–1.2.– 80 лв. 

107. 94-00-6108/ 

28.10.2019 г. 
Габриела Петрова 
НУ „Княз Борис І“ 

Заповед № 

РД-25-2696/ 

29.11.2019 г. 

III награда, ІI възрастова група, категория „Поп пеене“ в Международен музикален 

конкурс „Art Stars-Звезди на изкуството”, проведен на 4-5 септември 2019 г. във 
Варна. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, 

общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности 

на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.А.8.–1.1.– 

100 лв. 
108. 94-00-6109/ 

28.10.2019 г. 
Габриела Петрова 
НУ „Княз Борис І“ 

Заповед № 

РД-25-2694/ 

29.11.2019 г. 

III място, ІI възрастова група в Национален конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Съзвездие“, проведен на 12-13.10.2019 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.51.–1.2.– 60 лв. 

109. 94-00-6189/ 

31.10.2019 г. 
Габриела Стоянова 
II ОУ „Д-р Петър 

Берон“ 

Заповед № 

РД-25-2692/ 

29.11.2019 г. 

III място-раздел „Проза“ в Национален конкурс „Мадарският конник – символ на 
историческото минало и европейското бъдеще на България“, проведен на 
19.05.2019 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – 

I.Б.50.–1.2.– 60 лв. 
110. 94-00-6319/ Гюляй Мехмед Заповед № ІI място в Лекоатлетически крос „Златна есен“, проведен на 03.10.2019 г. в Шумен. 



 

 
Изготвил: 

Юлияна Христова 
Председател на Експертно-консултативна комисия 

 

11.11.2019 г. СУ „Панайот Волов“ РД-25-2689/ 

29.11.2019 г. 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни,  общински и 

частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти 

в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІІ, Други мерки – I.В.3. – 1.3. – 45 лв. 
111. 94-00-6322/ 

11.11.2019 г. 
Лидия Димитрова 
ДГ „Пчелица“ 

Заповед № 

РД-25-2687/ 

29.11.2019 г. 

III място, I възрастова група в Международен конкурс на изкуствата – конкурс за 
изпълнители на детска и забавна песен „Речни ноти“, проведен на 22-24.08.2019 г. 
в Тутракан. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни,  

общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности 

на студенти в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІІ, Други мерки – I.А.11. – 1.2. – 

100 лв. 
112. 94-00-6323/ 

11.11.2019 г. 
Лидия Димитрова 
ДГ „Пчелица“ 

Заповед № 

РД-25-2686/ 

29.11.2019 г. 

II място, I възрастова група в Национален конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Съзвездие“, проведен на 12-13.10.2019 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.51.–1.2.– 80 лв. 

113. 94-00-6325/ 

11.11.2019 г. 
Атила Расим 

СУ „Панайот Волов“ 

Заповед № 

РД-25-2684/ 

29.11.2019 г. 

І място в Лекоатлетически крос „Златна есен“, проведен на 03.10.2019 г. в Шумен. 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни,  общински и 

частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти 

в Община Шумен през 2019 г. - Глава ІІ, Други мерки – I.В.3. – 1.3. – 60 лв. 
114. 94-00-6386/ 

15.11.2019 г.                                                                                                                
Богомила Георгиева 
ППМГ „Нанчо 

Попович“ 

Заповед № 

РД-25-2682/ 

29.11.2019 г. 

І място, ІV възрастова група в Национален конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Съзвездие“, проведен на 12-13.10.2019 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.51.–1.2.– 100 лв. 

115. 94-00-6503/ 

25.11.2019 г. 
Виктория Пощарова 
ДГ „Изворче“ 

Заповед № 

РД-25-2679/ 

29.11.2019 г. 

I място, I възрастова група в Национален конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Съзвездие“, проведен на 12-13.10.2019 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в 
Община Шумен през 2019 г. - Глава ІI, Други мерки – I.Б.51.–1.2.– 100 лв. 


