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З А П О В Е Д 

 

№РД-0474 

 

гр. Смолян, 20.05.2020 година 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.1 от Раздел III от Правилника за отличията на Община Смолян за 
постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката, по предложение 
на техни педагогически и творчески организации и във връзка с 24 май – Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост  

 

НАГРАЖДАВАМ 

  

с Годишна награда на Община Смолян за 2020 година, както следва: 

 

1. ЙОРДАНА ВАСИЛЕВА ШОПОВА – директор-новатор в ДГ „Родопчанче“ – гр. 

Смолян, прилагащ иновативни методи в организиране на образователния процес в детското 

заведение. Има голям принос в реализирането на европейски проект за енергийна ефективност 
за подобряване базата на детската градина, организира вътрешно-градински проекти под 

формата на детски академии. През 2020 година има спечелени проекти по ПУДООС – „Горско 

училище“ и съвместен международен проект с БЧК „България“ и „Австрия“ – „Безопасно 

училище“. През 2017 година по вътрешни критерии за морално стимулиране е носител на приза 
„Учител на годината“ в ДГ „Родопчанче“. 

 

2. МАЯ ГЕОРГИЕВА ПИЧУРОВА – учител в ДГ „Зорница“ – гр. Смолян. За бързо 

утвърждаване като добър в професията млад специалист. За направени разработки и изнесени 

доклади, участие с научни съобщения и презентации на международни и национални 

педагогически конференции и форуми за добрите педагогически практики. За участие в 

новаторски програми и проекти за ПУВ при изграждане приобщаваща учебна среда: „Пролетни 

научни четения“- Пловдив 2019, Международен форум „Класики и иновации в 
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предучилищното образование“ – презентация и доклад, „125 години предучилищно 

образование“ – концерт, „Международна конференция и театрално изкуство от деца за деца“ – 

гр.Шумен – доклад и мюзикъл „Леденото царство“, „Бъдности за талантите на България“ – 

първо място и награда от Фолклорен фестивал в с. Широка лъка. 
 

3. МАРИЯ ДИМИТРОВА КАМБАРЕВА – старши учител в ДГ „Синчец“ – гр. 

Смолян. За дългогодишната й работа и много добра научно-методическа и педагогическа 
подготовка. За участие във всички форми на вътрешна и външна квалификация, като: „Базови и 

специфични компютърни умения“, „Детската градина и детето – днес и утре“, „Педагогическо 

взаимодействие в ДГ“, „Проблеми на екологичното възпитание в ДГ“, „Обучение на детски 

учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка“, „Портфолиото – 

инструмент за оценяване на труда на педагогическия специалист“, „Подготовка и управление 
на проекти“ и др. 

 

4. СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЕЙКОВСКА – старши учител в ДГ „Славейче“ – гр. 

Смолян. За високо компетентно и качествено ниво на работа и новаторство в прилагане на 
методическите прийоми в областта на предучилищното възпитание. За участие с доклад за 
екипната работа на областно ниво в Научно-практическа конференция „Водим бъдещето за 
ръка“. За приобщаване и поощряване родителите на деца със СОП и с обучителни трудности за 
справяне с различни социални проблеми. За притежавания стил на работа като педагог – 

зачитане личното достойнство на околните, професионална етика, колегиалност, толерантност 
и висока ефективност в педагогическото взаимодействие. 

 

5. КАДРИЕ ФЕХМИЕВА КУНДЕВА – учител в ДГ „Русалка“, с. Търън. За 
целенасочена методическа и педагогическа системност в работата при утвърждаване авторитета 
на детската градина. За организиране и провеждане на открити уроци и участие на децата в 

различни регионални форми, като: щафетно бягане, конкурс за рисунка „ С очите си видях 

бедата“ – първо място на областен кръг, конкурсно изложение в с.Смилян с награди на всички 

участници. За активно участие в проектите: “За чиста околна среда-2014“, „Обичам природата и 

аз участвам“, „Здравословно хранене“ и „Безопасно движение по пътищата“ и „Творчески 

работилници“. За участие в обучения за повишаване квалификацията: „Диагностика на 
постигнатите резултати у децата в предучилищна възраст. Форми, методи и инструментариум“, 

„Ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца със 

скрининг тест“ и др. 

 

6. СЕВДА РОСЕНОВА РАБИНЕВА – старши учител в начален етап по 

Информационни технологии в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-гр. Смолян. За 
дългогодишна работа и непрекъснато придобиване на професионални квалификации. За 

методическата й дейност и иновации в използване интердисциплинарно проктно-ориентирано 

обучение при и интегриране на компютърните технологии, създаване на електронно учебно 

съдържание и приложението му, за участие в професионални общности в интернет, за работата 
й като администратор на група учители с над 6000 членове и публикуване на авторски 

разработки на учебни материали - Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ – 

МОДЕЛ 2, проект „Образование за утрешния ден“ и Подкрепа за успех“. За отлични резултати 
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на нейни ученици в зонални и национални изяви – първо място в областен кръг на Олимпиада 
по математика, областен кръг на Олимпиада „Знам и мога“, Коледно математическо състезание 
– второ място, Математическо състезание „Стоян Попратилов“ – първо, второ и четвърто места, 
Национално състезание по БЕЛ „Любословие“. За включване в инициативи по международни 

проекти и активно участие с класа в благотворителни изяви на училището. 

 

7. ЕМА МАЛИНОВА ТРИЗОВА – старши учител в начален етап в ОУ „Проф. д-р 

Асен Златаров“, гр. Смолян. За дългогодишна и авторитетна работа за успешното 

реализиране на ученици от много випуски на училището.  За висок професионализъм и 

непрекъснато повишаване на квалификацията й, като: „Управление на конфликти. Преговори. 

Посредничество. Медиация.“, Формиране на предприемачески умения в начален етап на 
българските училища“, „Компютърно моделиране  и информационни технологии, Компютърна 
графика“ и др. За активно участие в много проекти на училището: “Училище за 
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“, „Училището – желана 
територия на учениците“, „Училищният двор – място за спорт, отдих и ековъзпитание“.  

 

8. АТАНАС СТОЙЧЕВ МАНОЛЕВСКИ – старши учител в прогимназиален етап в 

ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян. За успешна реализация и бързо утвърждаване в 

професията. Има придобита IV ПКС. За активно участие и представяне на негови възпитаници 

в общински, областни и национални състезания, с класиране на призови места, като: „Защита 
при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, Олимпиада по „История и цивилизация“, 

„География и икономика“. За участие в проектите: „Успех“ и „Твоят час“. За проявявани от 
него отговорност, инициативност и организационни умения в общата училищна дейност и за 
утвърждаване доброто име на училището. 

  

9. АНА МИТКОВА ЖУРНАЛОВА – учител ЦДО в ОУ „Юрий Гагарин“, гр. 

Смолян. За активна и последователна работа за творческото израстване и заеманите призови 

места на възпитаниците й в НС „Ключът към музиката“, НС „Знам и мога, олимпиада по 

математика, Европейско кенгуру, ученически игри и за участие в различни инициативи на 
Община Смолян. За работа от уязвими групи – III и IV клас. За работа по проектите: „Подкрепа 
за успех“ и „Образование за утрешния ден“. За иницииране на множество социални и 

благотворителни кампании за Дом за възрастни хора в с.Фатово и организиране на инициативи, 

като „Часът на Земята“, „Седмица на гората“, „Денят на Земята“, „Да изчистим България за 
един ден“ и др. - като патрулен водач на „Вълчетата“ от клуб „Родопски скаут“- единствената 
група от скаути в Смолянска област. 
 

10. ИРИНА РАЛИНОВА ЧОЛАКОВА – главен учител в начален етап в ОУ „Иван 

Вазов“, гр. Смолян. Член е на Иновативната колегия на училището. За активно включване с 
проект по направление „Човекът и природата“. За ежегодна педагогическа и методическа 
работа със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян и новоназначени млади 

учители. За участие в проектите: „УСПЕХ“, „Твоят час“ и „Твори и рециклирай“, Национална 
програма „Ученически олимпиади и състезания – 2019“ – с класиране за областен кръг и 

„Иновативно училище“. За класиране на учениците й на първи и други призови места в 

областни, регионални и международни математически състезания, конкурс на МОН за рисунка 
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„Рисувам за децата на Европа“, Фестивал на руската песен, поезия и танц „Пусть всегда будет 

солнце“, математически турнир „Перперикон“ – гр.Кърджали, Общински конкурс „Талантите 
на Смолян“, Национална олимпиада „Знам и мога“ и др. 

 

11. РОСИЦА КИРИЛОВА КАРАДЖОВА – старши учител по български език и 

литература в Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Смолян.  За дългогодишна и всеотдайна, 
задълбочена, целенасочена и изключително добре научно и методически подготвена 
преподавателска работа. За  утвърждаването й като един от най-добрите преподаватели в 

областта. За ежегодно представяне и класиране на призови места на възпитаниците й в 

националните състезания по български език и литература – „Любословие“ и „Стъпала на 
знанието“. За традиционно добрите резултати на зрелостниците на ДЗИ.  

 

12. МАРИЯ ИВАНОВА КУМЕЦОВА – старши учител в прогимназиален етап по 

български език и литература в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Момчиловци. За 
интегриране в училищна и социална среда на възпитаниците й. За ежегодно участие на нейни 

ученици в училищни и областни кръгове на олимпиадата по БЕЛ и изключително добро 

представяне и първо място от всички петокласници в страната на първи кръг на Национално 

състезание по БЕЛ. За работата й на председател на Методическото обединение на 
прогимназиалните учители по диагностициране, насърчаване и оценяване постиженията на 
учениците. За ангажирано водене на Летописна книга на училището. За изготвянето сценарии и 

режисиране на всички културни събития, празници и тържества на училището. 

 

13. МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА ЧАКЪРОВА – старши учител в начален етап 

в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Широка лъка. За активна дългогодишна работа и 

непрекъснато повишаване на квалификацията – „Работа с деца със специални образователни 

потребности“, „Позитивна класна стая“, „Интерактивни методи“, „Подходи и методи за работа 
в мултикултурна среда“, „Превенция на училищното насилие, агресията и др.“, „Четене с 
разбиране“ и др. За добра  превантивна дейност в училище като дългогодишен председател на 
Училищен кабинет за ранна превенция. За работа със сложен контингент ученици – слети 

класове от II – IV класове, изцяло от ромски произход. За проявявана активност при 

организиране на училищните празници. 

 

14. ВЕНЕТА МАЛИНОВА ТОПЧИЕВА – учител информатика и информационни 

технологии в ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян. За проявявани висока отговорност, 
дисциплинираност, инициативност и активност в организиране и реализиране на различни 

училищни инициативи и проекти. За постигнати значими резултати на възпитаниците й и 

класирането им на призови места на областни олимпиади и национални състезания. За 
организиране на извънкласни дейности, за умело мотивиране на учениците за тяхното 

личностно развитие, за добра резултатност и затвърждаване  авторитета на училището. 

 

15. ЕМИЛИЯ КАРАМФИЛОВА СТОЙКОВА - АЛДУМИРОВА – учител по 

английски език в ПГИ „Карл Маркс“, гр. Смолян. За дългогодишна работа в ПГИ „Карл 

Маркс“, за принос в обучението на учениците от много випуски, за постигнати високи 
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резултати и класиране във финален етап на национално състезание на „Kangaroo Global 

Linguistics“ по английски език тази година. За работата й по проекти по програми: „Коменски“, 

„Успех“, „Твоят час“, „Дъгата на разнообразието“. За ръководенето занимания по интереси 

клуб „Арт ателие“, където увлича свои възпитаници, развива талантите и интересите им в 

сферата на приложно-декоративните изкуства.  
 

16. ТОМА НИКОЛОВ КАРАПАУНОВ – старши учител по български танци в 

НУФИ „Широка лъка“, с. Широка лъка. Има присъдена V степен ПКС. Любим учител на 
учениците, отнасящ се с уважение и респект към постиженията на колеги-хореографи преди 

него, като работи за надграждане и усъвършенстване на танцовите умения на учениците. За 

големия му принос за художествената дейност на училището и подготовката на всички 

концерти в НУФИ „Широка лъка“. За Наградите на танцовите състави на училището: „Златна 
лира на Орфей“ за 2013, 2014, 2016, 2017 и 2018 години и Плакет на Община Смолян от 
Фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“ през 2019 г. 
 

17. СИЛВИЯ БОРИСОВА МАЛАМОВА – библиотекар-експерт в Регионална 

библиотека „Николай Вранчев“, гр. Смолян. За дългогодишна всеотдайна и професионална 
работа за съхраняване и поддържане на националните ценности, духовно-нравствените и 

културни аспекти във всички направления на библиотечната дейност. За участието й в 

изграждане на модерен и богат библиотечен фонд, за участие в проекта „Българските 
библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на 
културата на Р. България през 2019 г., за изготвяне на ежемесечен бюлетин „Нови книги“ за 
сайта на библиотеката. За участие в конференция по повод 60-годишнината на библиотеката, с 
доклад „Краеведският фонд на РБ „Николай Вранчев“ – тематична уникалност и висок 

информационен потенциал“. 

 

18. МАРИЯ КОСТАДИНОВА МАРГАРИТОВА –  уредник в Регионален 

исторически музей „Стою Шишков“, гр. Смолян. Млад специалист. За активна и високо 

професионална работа в областта на историята и българската филология, музейното дело, 

краезнанието и културния туризъм, за особен принос към утвърждаване и популяризиране на 
Къща музей „Ласло Наги“ и РИМ „Стою Шишков“ – гр.Смолян. За проявена изключителна 
отговорност като уредник, екскурзовод, музеен педагог, както и поддръжка и почистване на 
общинския музеен обект. За изпълнени множество дейности за уреждане и популяризиране на 
Къща музей „Ласло Наги“ след дългогодишното прекъсване на дейността. Автор и редактор е 
на музейно издание за Къща музей „Ласло Наги“. 

 

19. АНГЕЛ СИМЕОНОВ ИБРОВ –  танцьор в Фолклорен ансамбъл „Родопа“, гр. 

Смолян. За творческо изпълнение на възложените му сценични образи,  за ролята му на Али 

Ага в музикално-танцовия спектакъл „Невястата“. За дългогодишната му и последователна 
работа. За непрестанните му усилия за поддържане професионална физическа форма, 
пластичност на тялото, музикално образование за усвояване на танца, пълноценна работа по 

време на репетиции и концерти, за заучаване и изграждане всеки нов танц, или отрепетиране на 
вече заучени програми, съобразно концепцията на ръководителя.  
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20. БОЖАНА АНДРЕЕВА МАНОВСКА – актриса в Родопски драматичен театър 

„Николай Хайтов“, гр. Смолян. За значими изиграни от нея роли в РДТ „Николай Хайтов“ в 

продължение на 4 години: Антигона в „Антигона и хората“ по Софокъл, Олга в „Три сестри“ – 

А. П. Чехов, „Цяло лято четох, „Нощен гост“ от Йордан Йовков, „Зле съшитият Орфей“, леля 

Поли в „Хък Фин“, „Да бяхме окосили нещо“ от Сл. Мрожек.  За участие в новото българско 

кино: „Откраднат живот“, „Дяволското гърло“, „11 А“, „Капитанската дъщеря“. Носител е на 

множество награди, като: Майсторско изпълнение и адаптация за спектакъла „И само туй 

любов“ от У. Шекспир; Майсторско изпълнение за представлението „Цяло лято четох“ от 
Международния фестивал „Вълшебната завеса“ – гр.Търговище, награда „Отличник на класа“ 

от Съюза на артистите в България и много други. 

 

21. МАРИЯ КОСТАДИНОВА МАРКОВСКА – музикален педагог и изпълнител в 

Клуб на дейците на културата, гр. Смолян. За ръководената от нея дългогодишна музикално-

артистична дейност в КДК, за организиране и провеждане на редовни музикални вечери в 

клуба, за нейните организаторски качества и умението да привлича млади хора, да ги подготвя 

и изявява пред публика. И във връзка със 75-а годишнината от рождението й. 

 

22. ВЕСЕЛА АТАНАСОВА СТАМЕНОВА – художник в Художествена галерия, гр. 

Смолян. За участието й в множество международни изложби с авторски произведения 

живопис, графика, пластика, металопластика, участва в множество международни изложби. За 
организираните и проведени самостоятелни изложби: 1999 г. в зала „Петър Стайков“- 

гр.Смолян, 2002 г. в „Балабановата къща“ – гр.Пловдив, 2013 г. в Художествена галерия – 

гр.Смолян, 2015 г. в Държавен архив – гр.Смолян, 2018 г. – Галерия „Пагане“ (Последни птици) 

– гр.София, 2019 г. в зала „Петър Стайков“ (Ангели) – гр.Смолян и 2020 г. Художествена 
галерия (Монотипия) – гр.Смолян.  

 

23. РАДКА ИВАНОВА ДОБРИКОВА – библиотекар на НЧ „Орфееви гори-1870“, 

гр. Смолян, кв. Райково. За дългогодишна работа като библотекар в читалищната библиотека. 
За събиране и поддържане на уникален специален раздел „Книги с автограф“ с автори 

родопчани, или живели в нашия град, или с премиерно представяне на книгите в читалището. 

За професионалния й принос през 2019 г. за спечеления и успешно реализиран проект по 

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на 
Министерството на културата на Р.България, с което библиотечния фонд е допълнен със 126 

нови заглавия от 22 български издателства. За изключителната й готовност за домакинстване 
изявите на читалищния клуб „Приятели на книгата“- секция „Пишещи“ и ДГ „Слънце“ в 

квартала, за организиране кътове и изложби по повод кръгли годишнини на български и 

световни автори, за работата й за опознаване на българската история и родния край. 

 

24. ДОЦ.ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА МЕРАКОВА – дългогодишен член на Съюза на 

учените в България – Смолян. За приноса и за изследване на родопските говори и родопската 
обредна лексика и във връзка с нейната 80-годишнина. За написани от нея над 160 научни и 

научно-популярни публикации в специализирани списания и сборници в централния и местния 

печат. За авторството й на книгите: „Диференциален диалектен речник на кв. Райково, гр. 

Смолян“, „Ономасиологична и семасиологична характеристика на сватбения обред“ – 1995; 
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„Умалителността на родопските говори“-2002; „Умалителните думи в българския език“ –  2007; 

„Език и духовност“ –  2013. За разкриване в трудовете й на самобитната етнокултура на 
родопчани – на диалектна, общобългарска и славянска основа. 
 

 

25. МАГДАЛЕНА ТОМОВА ДОБРИКОВА – библиограф, дългогодишен член на 

ръководството на Среднородопско родовокраеведческо дружество „Бащино огнище“ – 

гр.Смолян. За принос в осъществяване дейността на дружеството във връзка с изследване и 

популяризиране историческото минало на региона, за активно подпомагане работата на 
краеведите и родоизследователите от Смолянски регион. За изготвените близо 100 

библиографии на изявени личности от Родопите на краеведски и общи теми, свързани с 
краезнанието, за което през 2015 г. е удостоена от Българската генеалогична федерация – 

гр.София със званието „Заслужил генеалог и краевед“. За изследване на Стайковския род от 
с.Славейно и издадена книга през 2017 г. и предстоящо издаване на книга за Добриковския род 

от с.Левочево. За високо резултатна работа по провеждане и участие в инициативи, насочени 

към изграждане на познания за историческото минало на Смолянския край и личен принос в 

популяризирането и съхраняването на местната история и култура. 

 

 

Годишните награди имат парично изражение в размер на 200 лв. и са съпроводени със 
Значката на град Смолян. 

 

Връчването на отличията да се извърши в празнична обстановка и на значимо събитие след 

приключване на епидемичната ситуация в страната. 
  

Препис от настоящата заповед да се връчи на Отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ 

и Дирекция „Финансово счетоводна дейност и бюджет” за изпълнение. 
 

Контролът по изпълнение на заповедта запазвам за себе си. 

        

         
        

гласувано,Венера Аръчкова – Зам.-кмет на Об 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

  


