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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
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председател на постоянната комисия по „Просвета, образование и
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ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“
в системата на образованието и науката за 2018 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 11.04.2019 г. се проведе заседание на постоянната комисия по
„Просвета, образование и наука” за определяне носителите на „Наградата на
Шумен“ в системата на образованието и науката за 2018 г. Експертната
комисия, която заседава на 02.04.2019 г., номинира 16 кандидатури в 13
категории. Комисията по „Просвета, образование и наука“ с тайно гласуване
определи 13 носители на наградата, които да бъдат предложени на Общинския
съвет, за утвърждаване на сесията през месец април 2019 г.
Съгласно статута за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на
образованието и науката, предложението на ПК по „Просвета, образование и
наука” до Общински съвет Шумен се представя в срок до 20-ти април на
съответната година. То се разглежда на сесия на Общинския съвет и се приема
с обикновено мнозинство.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Утвърждава носителите на „Наградата на Шумен” в системата на
образованието и науката за 2018 година, както следва:
• „Ученик на годината“ в хуманитарната и природоматематическата
област - Красимир Калоянов - ученик в ППМГ „Нанчо Попович”;
• „Ученик на годината“ в областта на изкуствата и спорта - Александър
Димитров - ученик в 12 клас в СУ „Й. Е. Български“, възпитаник на
ЦПЛР-ОДК;
• „Ученик на годината“ в областта на професионалното обучение Денис Мустафов - ученик в ПГМЕТТ „Хр. Ботев”;

• Студент в областта на природните, математическите и технически
науки - Сабина Василева - студентка, специалност физика в ШУ „Е. К.
Преславски“;
• „Учител на годината“ в системата на предучилищното образование Светла Патева - старши учител по музика в ДГ „Дружба“;
• „Учител на годината“ в сферата на природните, математическите и
технически науки - Слави Димов - старши учител по физическо
възпитание в IX ОУ „Панайот Волов”;
• „Учител на годината“ в сферата на хуманитарните науки - Андрей
Андреев - преподавател в СУ „Й. Е. Български”;
• Директор/заместник-директор на училище или обслужващо звено - д-р
Албена Иванова - директор на СУ „Сава Доброплодни“;
• Награда за принос в сферата на природните, математически и
технически науки - доц. д-р Красимир Кордов - преподавател в ШУ „Е.
К. Преславски“;
• Награда за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите
науки - проф. д-р Димитър Попов - преподавател в ШУ „Е. К.
Преславски“;
• Ученическа формация - училищният отбор по баскетбол юноши 1112 клас към ППМГ „Н. Попович“;
• Педагогически
колектив
в
системата
на
училищното
и
извънучилищното образование - педагогическият екип на ЦПЛР-УСШ
„Хан Крум“;
• Физическо лице - Фикрет Индже - Председател на Надзорния съвет
на „Алкомет“ АД Шумен.
2. „Наградата на Шумен” в системата на образованието и науката се
състои от:
• 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.
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