
НАГРАДИ 

на преподаватели, студенти и докторанти 

от Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ 

за научноизследователска и художественотворческа 

дейност, присъдени през 2019 г. 

  

  
  

Награда на Ректора  
  

1. Доц. д-р Красимир Митков Кордов - награда на Ректора на ШУ „Епископ К. 

Преславски“ в категорията „Научни постижения за преподаватели“   

2. Донка Иванова Аргирова, студентка IV курс в специалност Педагогика на 

обучението по математика и информатика - награда на Ректора на ШУ „Епископ К. 

Преславски“ в категорията „Научни постижения за студенти“  

3. Стефани Тошкова – БХ, награда на Ректора за научна дейност 

4. Севда Хамза – ЕООС, награда на Ректора за научна дейност. 

 

Международни, национални, университетски награди  

  

➢ На преподаватели:  
  

1. Гл. ас. д-р Бисерка Йовчева - Грамота в категорията "Вдъхновител и създател на 

таланти" в президентската инициатива Награда "Джон Атанасов" за 2019 година  

2. Проф. Димитър Попов – наградата на Шумен за 2018 г., получена на 24 май 2019 г. 

3. Доц. д-р Красимир Митков Кордов - Награда на Шумен за принос в областта на 

природните, математическите и техническите науки  

4. Проф. д-р Николай Михайлов Узунов – Honorary Diploma for Tutor at the National 

Laboratories of Legnaro INFN, 2019, Legnaro (PD), Italy, Почетен диплом за Тютор по 

медицинска физика на студенти-стажанти от Северна Италия в Националните 

Лаборатории на Леняро, при Националния Институт по Ядрена Физика 

5. Проф. д-р Николай Михайлов Узунов - юни 2019 - Диплом - писмо от ръководството 

на Националните Лаборатории на Леняро, при Националния Институт по Ядрена 

Физика, Италия, за подготовка на студент, спечелил специалната награда на името 

на Проф. Грациано Фортуна по време на стажантската практика на студенти   

6. Ст. преп. Хр. Христова - Международна награда за активна дейност по развитие на 

международните хуманитарни и обществени връзки, образцова организация, 

подготовка и провеждане на значими мероприятия в сферата на културата и 

образованието, популяризация на руския език в чужбина от Федеральное агенство 



по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих 

за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, 18 март 2019 г. 

7. Проф. д-р Елена Стоянова; преп. д-р Дияна Николова - Благодарствено писмо за 

реализацията на проекта на межд. просветителски експедиции в България 

http://www.gorus.world./ 

8. Проф. д-р Димитър Попов – Почетна грамота на СУБ – клон Шумен, 2019 

9. Доц. д-р Павлина Калчева Йорданова - Грамота от СМБ-Шумен за значими 

резултати и публикации в престижни международни списания през 2019 г.   

10. Първо място за доклад на тема: „Изследване на алеопатична активност и 

съдържание на радионуклиди в Hedera helix“ в VIІ Национална студентска научна 

конференция с участие на ученици „От атома до Космоса” 17 – 18 май 2019 г., с 

автори Христо Христов (студент), Борислава Павлова (студент), Стефани Тошкова 

(студент), Сениха Исмаил (преподавател) 

11. Най-добър постер от Националната конференция с международно участие 

„Природни науки’ 2019” 4 - 6 октомври 2019 г в ШУ „Епископ Константин 

Преславски”, за Постер на тема: Измерване на естествената радиоактивност на Синя 

жлъчка (Cichorium intybus), събрана от различни райони в България, с автори 

Христо Христов (студент), Борислава Павлова (студент), Сениха Салим 

(докторант), Даниела Недева, Жени Димитрова, Нина Архангелова 

 

За художественотворческа дейност 

1. Доц. д-р Л. Лозанова - Награда „Зелено перо 2019”, раздел „Печатни Издания”,  III 

място за серия статии с примери за устойчив бизнес. 

2. Кацарова, Ж. Почетен знак „Златен век” – печат на Цар Симеон Велики /златен/ и 

грамота от министъра на културата Боил Банов. Наградата е за голям принос в 

развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност 

3. “Наградата на Шумен” за изкуство и култура - Раздел "Изобразително изкуство" за 

реализираната изложба „КОД ВИЗУАЛНО“, Шумен (колективна награда на 

Катедра "Визуални изкуства"). 

За спортна дейност 

1. Форум на преподавателите по спорт в България – Лозенец 2019: 2 х 1 места - плажен 

волейбол (мъже и жени); 2 х 3 места – плажен тенис; 1 място – баскетбол 3х3; 1 

място – баскетбол (стрелба); 3 място - тенис на корт  (смесени двойки); 2 и 3 място 

брич белот. 

   

➢ На студенти и докторанти  
  

1. Донка Иванова Аргирова, студентка IV курс в специалност Педагогика на 

обучението по математика и информатика - носител на именната стипендия „Акад. 

Никола Обрешков“ на фондация „Еврика“ за постижения в овладяването на 

математиката за учебната 2019/2020 г.  



2. Елица Станачкова – Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и 

контрол, награда „Еврика“ - аграрни науки, ветеринарни науки и горско 

стопанство– акад. Дончо Костов 2019 г. 

3. Награда от Съюз на икономистите в България (награден фонд в общ размер 500лв.). 

С по 100 лв. се награждават следните студенти: Кремена Веселинова Жекова, 

магистър, сп. Корпоративни финанси и счетоводство, I курс, с разработка на тема: 

„Финансова децентрализация на общините“, Веска Георгиева Николова, магистър, 

сп. Корпоративни финанси и счетоводство, I курс, с тема на разработката: „Системи 

за финансово управление и контрол в българските общини – състояние и 

перспективи“;  Мая Валериева Йорданова, магистър, сп. Корпоративни финанси и 

счетоводство, I курс, с тема на разработката: „Финансов анализ на фирма „ВИАС“ 

ЕООД, гр. Шумен“; Севда Илми Коркмаз, магистър, сп. Корпоративни финанси и 

счетоводство, I курс, с тема на разработката: „Икономически реалности и 

предизвикателства за България“; Айля Назми Осман, магистър, сп. Корпоративни 

финанси и счетоводство, I курс, с тема на разработката: „Структура на данъчната 

система в България – възможности за усъвършенстване". 

4. Стипендия на Фикрет Индже за студентите Донка Иванова Аргирова, студентка IV 

курс в специалност Педагогика на обучението по математика и информатика, Боян 

Светлозаров Дончев, II КИТ 

5. Наградата на Фикрет Индже - Борислава Павлова – БХ 

6. Грамота от СМБ-Шумен за значими резултати през 2019 г. - Донка Иванова 

Аргирова, студентка IV курс в специалност Педагогика на обучението по 

математика и информатика  

7. Награда, под форма на еднократна стипендия, предоставена от ШУ – Студенти: 

Ивона Светославова Георгиева, Славка Хубенова Георгиева, Емине Исмаил Назиф, 

Резмие Халилова Джелилова, Доброслав Димитров Йорданов, Виктория Асенова 

Атанасова, Никол Стоянова Радушева, Анифе Алиева Салиева, Виолета Никитова 

Лукова, Симона Красимирова Кирова – спец. Икономика; Донка Иванова Аргирова, 

Севинч Айдън Мустан, Люба Петрова – спец. ПОМИ; Радостина Попова – магистър 

ПОМИ; Гергана Антонова Тодорова – спец. Бизнес математика; Петър Найденов – 

спец. КИТ; Валентин Борисов, Николай Иванов, Ивелина Иванова  – спец. 

Компютърна информатика 

8. Първо място и Купа на Декана от турнира по Математика за студенти за Купата на 

Декана на ФМИ - Донка Иванова Аргирова, студентка IV курс в специалност 

Педагогика на обучението по математика и информатика  

9. Грамота за второ място от турнира по Математика  за студенти за Купата на Декана 

на ФМИ - Севинч Айдин Мустан, студентка IV курс в специалност Педагогика на 

обучението по математика и информатика 

10. Грамота за трето място от турнира по Математика  за студенти за Купата на Декана 

на ФМИ - Радостина Веселинова Попова, студентка в магистърска програма 

Педагогика на обучението по математика и информатика 



11. Сертификат за отлично представяне от турнира по Информационни технологии  за 

студенти за Купата на Декана на ФМИ - Люба Петрова Петрова, студентка IV курс 

в специалност Педагогика на обучението по математика и информатика 

12. Сертификати за участие в XXXI Републиканска студентска олимпиада по 

програмиране - Севинч Айдин Мустан, студентка IV курс в специалност Педагогика 

на обучението по математика и информатика; Люба Петрова Петрова, студентка IV 

курс в специалност Педагогика на обучението по математика и информатика; Петър 

Найденов Найденов, студент IV курс в специалност Компютърни информационни 

технологии  

13. Сертификати за участие в Националната студентска олимпиада по математика 

(НСОМ’ 2019) - Донка Иванова Аргирова, студентка IV курс в специалност 

Педагогика на обучението по математика и информатика; Севинч Айдин Мустан, 

студентка IV курс в специалност Педагогика на обучението по математика и 

информатика; Петър Найденов Найденов, студент IV курс в специалност 

Компютърни информационни технологии, Гергана Антонова Тодорова – III курс 

спец. Бизнес математика  

14. Най-добър постер от 7-МА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

“ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА”, 20 април 2019 г., в секция „Environmental 

ecology“ за постер на тема: Gama-spectrometric analysis of sands from the north region 

of Black sea's beaches of Bulgaria, с автори Sabina Vasileva (студент), Zlatin Denev 

(студент), Veneta Chobanova (студент), Nail Nail (студент), Irena Iordanova (студент), 

Hristo Hristov (студент) 

15. Първо място за доклад на тема: „Изследване на алеопатична активност и 

съдържание на радионуклиди в Hedera helix“ в VIІ Национална студентска научна 

конференция с участие на ученици „От атома до Космоса” 17 – 18 май 2019 г., с 

автори Христо Христов (студент), Борислава Павлова (студент), Стефани Тошкова 

(студент), Сениха Исмаил (преподавател) 

16. Най-добър постер от Националната конференция с международно участие 

„Природни науки’ 2019”, 4 - 6 октомври 2019 г в ШУ „Епископ Константин 

Преславски”, за Постер на тема: Измерване на естествената радиоактивност на Синя 

жлъчка (Cichorium intybus), събрана от различни райони в България, с автори 

Христо Христов (студент), Борислава Павлова (студент), Сениха Салим 

(докторант), Даниела Недева, Жени Димитрова, Нина Архангелова. 

 

• ГОДИШНА СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 

СПЕЦИАЛНОСТ ПОИИ НА ИМЕТО НА „РОЗАЛИНА ТРУТМАН“ – 

20.05.2019 Г. 

1. Полина Антонова Михнева – ПОИИ, 1 курс, ф. № 1840140023 - цялостно 

представяне 

2. Марияна Симеонова Василева – ПОИИ, 3 курс, ф. № 1640140010 - живопис, 

керамика 

3. Антоанелия Табакова Хубанчева - ПОИИ, 1 курс, Ф №  1840140015 - графика 

4. Георги Георгиев-Жоро - ПОИИ, 2 курс, Ф №  1840140015 – експеримент 

5. Хюлия Идатова – керамика 



6. Ивелин Крумов Андреев – ПОИИ, 2 курс, ф. № 1740140005 - рисунка 

7. Дарина Янакева, Живка Николова, Анастасия Панайотова - групова награда- 

инсталация 

8. Адриан Красимиров Ангелов – ПОИИ, 2 курс, ф. №1740140010 - поощрение- 

графика 

9. Емилия Хенриева Балева– ПОИИ, 1 курс, ф. №1840140020- поощрение- фотография 

10. Джулиана Вълчева - ПОВИ 2 курс ф. №1840140020 – поощрение – рисунка. 

 

• НАГРАДА ЗА „МЛАД АВТОР“ ОТ НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА-КОНКУРС 

„ГРАФИЧЕН ФОРУМ“ НА СТУДЕНТИ ОТ ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ“ В ЗАЛА „БАЙЕР“, СТАРА ЗАГОРА 

1. Борис Ангелов Иванов – ПОВИ, фак. № 1742890275. 

 

• НАГРАДИ ОТ ГОДИШНА СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА-КОНКУРС, ПФ, 

ГАЛЕРИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА” 2019 Г. /НАГРАДИ “ФИКОСОТА” - ЗА 

СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ/ - 

М. ДЕКЕМВРИ 

1. Ивелина Иванова Василева – ПОИИ, 3 курс, Ф№ 1740140018 – Награда „Фикосота“ 

за постижения във Визуалните изкуства /творчески експеримент/ 

2. Хюлия Идатова Юсеинова – ПОИИ, 4 курс, фак.№1640140008 – Награда 

„Фикосота“ -  за постижения във Визуалните изкуства (цялостно представяне) 

3. Борис Ангелов Иванов – ПОВИ, фак. № 1742890275 – Награда „Фикосота“ за 

постижения във Визуалните изкуства /творчески експеримент/ 

4. Антоанелия Табакова Хубанчева - ПОИИ, 2 курс, Ф№ 1840140015 – Награда 

„Фикосота“ за постижения във Визуалните изкуства / Живопис. 

 

• СПОРТНИ НАГРАДИ  

1. Летни университетски игри на АУС Академик - Камчия - 1 и 6 място баскетбол 

3х3 мъже, 2 място баскетбол 3х3 жени, 2 място отборно тенис на маса мъже, 3 място 

отборно тенис на маса жени, 1 и 2 място индивидуално мъже - Денислав Денев, 

Атанас Росенов, 3 място индивидуално жени - Пенка Стоянова, 2 място двойки 

мъже и 3 място двойки жени.  - организатор АУС Академик 

2. Националната универсиада на АУС “ Академик“ – гр. Варна 07.05 -12.05. 2019:  

✓ Кик-боксьорите завоюваха 6 медала и купа. Иван Иванов – 2 златни, Ани 

Тотева – сребърен и бронзов и Сава Карастоянов – 2 бронзови медала; 

✓ Баскетболистите завоюваха сребърни медали и купа; 

✓ Волейболния отбор завоюва 2 място; 

✓ Тенис на маса, отборно се класираха на 3 място и индивидуално два бронзови 

медала за Денислав Денев и Атанас Росенов; 

✓ Лека атлетика - три купи за трето място (отборно – жени, група бягания и 

спринт жени). Две трети места за щафетите 4х100м и 4х400м, сребърен медал 

за Живко Стоянов на 400м, 2 място на дълъг скок и трето на висок скок за 

Димана Йорданова, 2 място за Билсерин Сюлейман на 1500м, 3 място за 

Константина Борисова на 400м. 


