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РЕШЕНИЕ № 180
по протокол № 10 от 25.06.2020 г.

на заседание на Общинския съвет

         ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата 
на Шумен“ в системата на образованието 
и науката за 2019 г.

/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

1. Утвърждава носителите на „Наградата на Шумен” в системата на 

образованието и науката за 2019 година, както следва:

 „Ученик на годината“ в хуманитарната и природоматематическата 

област – Иван Смиленов - ученик в ППМГ „Нанчо Попович”;

 „Учител на годината“ в системата на предучилищното образование –

Лиляна Спасова – старши учител в ДГ „Конче вихрогонче“;

 „Директор/заместник-директор на детска градина – Анна Георгиева

– директор на ДГ „Дружба“;

 „Директор/заместник-директор на училище или обслужващо звено –

Марияна Димитрова – заместник-директор по учебната дейност в СУ „Й. Е. 

Български“;

 Награда за принос в областта на природните, математически и 

технически науки –  проф. д.н. инж. Жанета Савова-Ташева –

преподавател в  катедра „Компютърни системи и технологии“ на Факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС“;

 Награда за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите 

науки – проф. д-р Соня Тончева д.оз.н. – директор на Филиал Шумен към 

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ Варна;



 Педагогически колектив в системата на училищното и 

извънучилищното образование - педагогическият колектив на СУ „Й. Е. 

Български“;

 Юридическо лице – Училищно настоятелство при НУ „В. 

Априлов“ кв. Мътница. 

2. „Наградата на Шумен” в системата на образованието и науката да 

съсържа: 

 За ученици и студенти –  диплом и парична награда в размер на 200 

лв.;

 За директори/заместник-директори на детски заведения, училища и 

извънучилищни звена, учители и преподаватели във висши училища, научни 

работници и изследователи – диплом, знак на Общината и парична награда в 

размер на 600 лв.;

 За колективни награди – диплом, плакет и парична награда в размер 

на 800 лв.;

 За юридически и физически лица, подпомагащи образованието и 

науката – диплом и знак на Общината. 

Средствата за наградите се осигуряват от община Шумен и 

спомоществователи.
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