
Препис:    

     
П Р О Т О К О Л 

 

№ 49 

 
 Днес, 20 май 2019 година от 13:00 часа в залата на общинска 
администрация Общинският съвет – Каварна проведе четиридесет и деветото 
си заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 13. 
  
 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 1 глас 
„против” приеха предложението. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 1. Докладна записка вх. № 223 относно предложение за присъждане на 
награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и 
училищното образование и на културата. 
 
 По първа точка от дневния ред „Предложение за присъждане на 

награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и 

училищното образование и на културата.” 
 

Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 глас „въздържал се” и 0 гласа 
„против” приеха  

 
РЕШЕНИЕ № 610 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА и чл. 5 от Статута за 
присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на 
предучилищното и училищното образование и на културата Общинският 
съвет – Каварна присъжда награди „24 май” на Община Каварна в системата 
на предучилищното и училищното образование и на културата на избраните 
за:  

� „Учител на годината” в системата на предучилищното 
възпитание - г-жа Галина Колева Стойчева- старши учител в ДГ „Детелина” 
гр.Каварна ; 
 

� „Учител на годината” в начална степен на обучение - г-жа 
Светлана Ганчева Димитрова-главен учител начален етап в ОУ „Йордан 
Йовков гр.Каварна” 

 



� „Учител на годината” в основна степен на обучение - г-жа Нели 
Николова Димитрова-старши учител по изобразително изкуство в ОУ 
„Йордан Йовков” гр.Каварна; 
 

� „Учител на годината” в средна степен на обучение - г-н Демостен 
Цонков Демостенов-учител по животновъдство в ПЗГ „Кл.Арк.Тимирязев” 
гр.Каварна; 
 

� „Ученик на годината” в хуманитарната област - Никол Петрова 
Николинова- ученичка Vа клас в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна; 

 
� „Ученик на годината” в природо-математическата област - 

Белослава Галинова Гавраилова-ученичка XI б клас в СУ „Стефан Караджа” 
гр.Каварна; 

 
� „Ученик на годината” в областта на изкуството - Йоана Петкова 

Кръстева- ученичка VII б клас в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна; 
 
� „Ученик на годината” в областта на професионалното обучение - 

Атанас Илиев Атанасов- ученик в ПЗГ„Кл. Арк.Тимирязев” гр.Каварна 
 
� „Детски самодеен състав на годината” - ДФС „Бизоне” с 

ръководител г-жа Стела Иванова; 
 
� „Самодеен състав на годината” - Читалищен театър „Проф. Гочо 

Гочев” от Читалище „Съгласие 1890” гр.Каварна; 
 
� „Самодеец на годината” - г-н Божидар Петров Божидаров от 

Читалищен  театър „Проф.Гочо Гочев“ от Читалище „Съгласие 1890” 
гр.Каварна; 

 
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА препоръчва на кмета на 
общината да определи специална награда на г-жа Миглена Жекова Димова и 
г-жа  Снежана Георгиева Ангелова за класиране на 20 ученика от СУ 
„Стефан Караджа” на призови места в националното състезание „Ключът на 
музиката” 
 
Протоколчик:       /П/                       Председател:      /П/ 
                       (Д. Николова)                                                     (Кр. Кръстев)  
       
 


