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От  Педагогическин  съвет  
Прн  ДГ  „Елена  Гръичарова" 
Град  Горна  Оряховица, 
Ул. „Раzовец" №11 

Относно: Номинации  за  Награда  Горна  Оряховица  в  сферата  на  образованието  и  науката, 
посветена  на  празника  на  Горна  Оряховица  - 29 май  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

във  връзка  с  номинациите  за  Награда  Горна  Оряховица  в  сферата  на  образованието  и  
науката, посветена  на  празника  на  Горна  Оряховица  - 29 май, за  2021 година  Педагогическият  
съвет  подкрепен  от  целия  колектиш  на  ДГ  „Елена  Грънчарова", град  Горна  Оряховица  след  
обсъждане  на  свое  заседание, взе  следното  решение: 

Предлага  г-жа  Донка  Аигелова  Ганчева  - Спасова, „Старшн  учител  в  ДГ", да  бъде  
номнинрана  за  „Награда  Горна  Оряховица  в  сферата  на  образованието  и  науката" за  2021 
година, посветена  на  29 май  празиик  на  Горна  Оряховица. 

Мотнвнте  за  предложеинето  ни  са  следиите: 
1. Госпожа  Ганчева  - Спасова  има  над  40 - годишен  опит  в  сферата  на  предучилищното  

образование, като  през  целия  си  професионапен  път  е  била  пряко  свързана  с  
образоваинето, възпитаинето  и  развитието  на  децата  от  предучилищна  възраст  в  
Община  Горна  Оряховица. Като  дългогодишен  учител  в  ДГ  „Елена  Грънчарова" е  
неизмерим  нейния  личен  принос  за  развитие  на  детското  заведение. Отличава  се  с  
непрекъснато  тьрсене  и  прилагане  на  иновативни  подкоди  в  образователната  
институция, водещи  до  издигането  на  нейния  авторитет  и  престинс  в  обществото; 

2. Госпожа  Ганчева  - Спасова  непрекъснато  прилага  и  утвърждава  най-разнообразин  
форми  за  взаимодействие  с  дёцата  и  текните  семейства, които  изграждат  
взаимоотношения  на  доверие, взаимодействие  и  ползотворно  сътрудничество  в  посока  
развитието  на  детската  личност; 

3. Госпожа  Ганчева  - Спасова  като  участник  в  педагогическия  процес  на  детското  
заведеине  , работи  активно  по  въпросите  на  утвърждаването  на  предучилищното  
образование, като  незаменима  и  съществена  част  от  образователната  система  на  
Републина  България. Под  нейното  ръководство  и  наставничество  са  се  развили  и  
утвърдили  като  детски  учители  десетки  млади  педагогически  специалисти. И  днес  тя  
продължава  ежедневно  да  подпомага  дейността  на  по-неопитните  си  колеги. ; 

4. По  отношение  на  образователния  процес  в  групата, госпожа  Ганчева  - Спасова  
демонстрира  новаторски  и  индивидуален  стил, който  се  отличава  с  отличен  
микроклимът  на  работната  среда, изграждане  на  високо  ниво  на  екипно  взаимодействие  
между  всички  субекти  в  колектива, и  делегиране  на  права  и  отговорности; 

5. Госпожа  Ганчева  - Спасова  активно  се  включва  в  изпълнението  на  дейности  по  проекти  
и  национални  програми  за  развитие  на  образованието, които  допринасят  за  цялостната  
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организация  и  реализация  на  възпитателно  - образователния  процес  и  развитието  на  
детската  личност  в  предучилищна  възраст; 

б. Госпожа  Ганчева  - Спасова, непрекъснато  се  развива  самоусъвършенства  и  повишава  
знанията  и  компетенциите  си  в  сферата  на  новите  текнологии, дигиталното  образование  
и  иновативните  подходи  на  педатогическо  взаимодействие  в  ранна  детска  възраст; 

7. Госпожа  Ганчева  - Спасова  е  пример  за  успешен  модел  на  взаимодействие  със  
семействата  на  децата. С  прилагания  от  нея  индивидуален  подкод  към  всяко  дете, 
успешно  са  преодолеин  множество  образователни, възпитателни  и  социални  
предизвикателства, в  обціуването  между  семейството, децата  и  институцията; 

8. Госпожа  Ганчева  - Спасова  успешно  работи  в  областта  на  приобщаването  на  деца  в  
риск  и  деца  със  специални  образователни  потребности, като  ефективно  си  
взаимодейства  с  подпомагащите  педагогически  специалисти  - pecypcuu учители, 
псиколози, логопеди; 

9. Госпожа  Ганчева  - Спасова  е  неизменен  партньор  и  съмишленик  на  своите  колеги  и  
ръководството  на  ДГ  „Елена  Грънчарова". Като  дългогодишен  синдикален  председател  
тя  е  в  основата  на  поддържането  на  добрия  социален  диалог  и  отличния  климат  за  
работа, които  съществува  в  детската  градина. С  нейна  помощ  са  разрешавани  
множество  конфликти  и  критични  сптуации  от  ежедневието . 

10. Госпожа  Ганчева  - Спасова, в  своята  дългогодишна  дейност  е  автор  и  презентатор  на  
десетки  открити  практики  и  публинации  за  споделяне  на  натрупан  опит  и  добри  
практики, както  в, така  и  извън  детската  градина; 

11. Под  умелото  ръководство  на  Госпожа  Ганчева  - Спасова  нейните  малки  възпитаници  
участват  в  множество  конкурси, фестивали, празнични  прояви  и  мероприятия, от  които  
са  носители  на  грамоти  и  награди. 

Уважаеми  Господин  Председател, считаме, че  удостояването  на  г-жа  Донка  Ганчева  - 
Спасова  с  Награда  Горна  Оряховица  в  сферата  на  образованието  и  науката, ще  бъде  
достойно  признаине  за  труда  на  един  детски  учител  - по  призвание, които  в  своя, вече  
приключващ, професионален  път  е  подпомогнал  възпитанието, образованието  и  
отглеждането  на  няколко  поколения  горнооряковчани . 

Считаме, че  преддожението  ни  ще  бъде  уважено! 

С  уважение: 
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До  Председателя  
на  Общински  съвет  Горна  Оряховица  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от  Криси  Аврамова  — директор  на  СУ  „Георги  Измирлиев " — Горна  Оряховица  
и  колектива  на  училището  

Относно: Награда  Горна  Оряховица  за  npuxoc в  сферата  на  образованието  и  
науката  по  nовод  празника  на  града  - 29 май  

Уважаеми  г-н  Председател  на  Общински  съвет  Горна  Оряховица, 

Във  връзка  с  раздел  I, чл.17, т.1, чл. 19, чл.20, ал.1 и  ал.2 от  Наредбата  за  званията, 
наградите  и  отличията  на  Община  Горна  Оряховица, 

предлагам  на  Вашето  внимание  

учителят  от  СУ  „Георги  Измирлиев" Кремена  Христова  Енчева  да  бъде  удостоена  
с  награда  Горна  Оряховица  за  принос  в  сферата  на  образованието  и  науката  по  повод  
празннка  на  града  - 29 май. 

Кремена  Христова  Енчева  е  родена  на  20 март  1969 г. в  град  Лясковец. Колегата  
е  дългогодишен  учител  в  начален  етап  на  образование. От  2018 г. е  учител  в  СУ  „Георги  
Измирлиев" — Горна  Оряховица. 

Г-жа  Енчева  се  ползва  с  доверието  и  обичта  на  родителите, учениците  и  колегите  
учители. Тя  е  учител  — иноватор. Нейната  иновация  в  учебно-възпитателния  процес  е, че  
втора  година  успешна  прилага  проектно  базирано  обучение  по  гражда.нско  образование. 
Конструктивното  и  личностно  ориентирано  приложение  на  елементи  от  проектния  метод  
и  интердисциплинарно  ориентираното  обучение, тематично  обединени  от  
проблематиката  на  гражданското  образование, водят  до  рационално  работещ  
педагогически  модел. В  процеса  на  екипното  обучение  се  дава  възможност  за  оценяване  
и  самооценяване  знанията  и  поведението  на  учениците . Прилага  критерии  за  екипно  и  
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индивидуално  оценяване  - рефлексия. Използването  на  информационни  текнологии  и  
интернет  е  ежедневие  за  учениците  от  II "в" клас, чийто  класен  ръководител  е  г-жа  
Кремена  Енчева. Проектното  обучение  е  ефективен  и  приложим  метод. Това  е  един  от  
ефективните  пътища  на  съвременното  обучение  в  българското  училище, което  започва  в  
началните  класове. 

Ще  си  послужа  с  нейните  думи, за  да  представя  най-точно  нейната  обич  към  
децата  и  всеотдайността  й  към  учителската  професия: „Винаги  съм  смятала, че  децата  
заслужават  да  им  се  подаде  ръка, да  почувстват  професионалния  опит  и  душевната  
щедрост  на  учителя, за  да  разrьрнат  творческите  си  способиости. Неслучайно  съм  ги  
увличала  да  участват  в  какви  ли  не  конкурси  със  свои  проекти, рисунки  и  съчинения. В  
училище  съм  учител, но  само  преподаването  не  ми  е  достатъчно . 3ная, че  по  една  или  
друга  причина, в  наши  дни  родителите  невинаги  могат  да  дадат  на  децата  си  
разнообразни  знания  в  различни  области. Смятам, че  училището  трябва  да  е  мястото  за  
това. Стремежът  ми  е  да  дам  възможност  на  всички  деца  да  участват, да  се  чувстват  
равноценни, свободно  да  изразяват  чувствата  и  проблемите, които  ги  вълнуват, да  се  
подготвят  за  ефективно  социално  общуване, за  усвояване  на  взаимодействието  с  
връстниците  и  възрастните, за  преодоляване  на  собствената  егоцентричност  и  
практическо  упражняване  на  тези  дейности  и  умения  чрез  работа  по  проекти, чрез  
обсъждане  на  реални  проблеми, чрез  участия  в  практически  дейности  и  инициативи  от  
местен, регионален  и  национален  карактер. Изучаването  на  природната  и  обществена  
среда  от  учениците  в  начален  етап  изисква  активна  мотивационно-личностна  и  
познавателна  позиция, което  е  една  от  най-важните  характеристики  на  проектно  
базираните  дейности  в  обучението." 

Постиженията  и  квалификациите  на  г-жа  Кремена  Енчева  за  учебната  2020/2021 

година  са  следните: 

✓ Успешно  разработен  и  осъщестяван  в  часове  ФУЧ  проект  —„Проектно  базирано  
обучение  по  Гражданско  образование" по  национален  проект  „Иновативно  
училище" 

✓ Създаден  сайт  на  класа. http://izmirlievcheta.weeЫy.com/ 
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✓ Работа  с  платформа  за  дистанционно  проверяване  на  тестовиформи  . Придобита  
квалификация  - супер  арбигьр  НВО  IV клас  

✓ Работа  с  виртуална  бяла  дъска  — възможности  за  ефективно  преподаване  в  
дистанционна  форма  на  обучение. 

✓ IZZI — следващо  поколение  образователна  среда. 
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Директор  на  СУ  „Георги  Измирлиев" 

✓ Обучение  в  електронна  среда  при  работа  с  деца  и  ученици  със  СОП. 
Предизвикатепства  две  в  едно. 

✓ Участие  в  третата  международна  конференция  „Допълваща  и  алтернативна  
комуникация" 

✓ Придобита  квалификация  - Дигитален  учител  от  Софтуерен  университет. 

✓ Участие  в  кръгла  маса  на  тема: „Популяризиране  на  опита  на  училищата  и  
добрите  педагогически  практики  в  образователните  институции  на  обпастите  
Велико  Търново, Русе, Габрово  и  Варна." 

Успехите  на  учениците  от  II "в" клас, чийто  класен  ръководител  е  г-жа  Кремена  
Енчева, през  учебната  2020/2021 година  са  следните: 

✓ Вивиан  Мирославова  Кръстева  е  финалист  в  националния  ученически  конкурс  за  
зелени  иновативни  идеи  „Млад  иноватор" 2020/21 в  категория  „Творчество" за  
ученици  от  1. до  7. клас. Шестима  ученици  от  същия  клас  взеха  участие  в  конкурса  
с  интересни  и  иновативни  идеи. 

✓ Румен  Андонов  спечели  голямата  награда  в  националния  конкурс  за  детска  
рисуика  „Моята  мечтана  професия  - професиите  на  XXI век". Учениците  от  2.в  
клас  печелят  безплатно  посещение  на  „Музейко" в  София  за  целия  клас. Шестима  
ученици  също  взека  участие  в  конкурса. 

✓ Участия  в  десетки  мероприятия  и  инициативи, съвместно  с  културни  институции  
в  града  . Всички  са  отразени  в  печатните  медии  и  сайта  на  класа  и  училището. 

Г-жа  Кремена  Енчева  обогатява  учебния  процес  с  интересни  факти  и  занимателни  
елементи. Формира  у  учениците  разбирането  за  ученето  като  съзнателно  усилие, 
изискващо  организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Като  форма  
на  обратна  връзка  използва  нестандартизирани  тестове, създаване  на  презентации, 
изработване  на  проекти. Поощрява  и  учениците, които  работят  бавно  и  несигурно. 
Поставя  ясни  критерии  за  оценяване  . Цени  свободата  на  мислене  и  поощрява  идеите  на  
учениците. Креативност  и  иновативност, облечени  в  багрите  на  дъгата, образование  през  
призмата  на  любов  и  разбирателство, възпитание  в  каноните  на  нравственост, 
добродетелност  и  емпатия, признателност  към  околните  и  към  себе  си  това  е  
магическата  атмосфера  в  класната  стая  на  г-жа  Енчева. 

Приложение  - nрофесионалното  портфолио  на  г-жа  Кремена  Енчева: 

htz . :/r  ~ ~rtfnli: ' _~cena. - еЫ  .сот/ - професионалното  портфолио  

. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от  Пели  Михайлова  Атанасова  
директор  на  СУ„Вичо  Грънчаров", гр. Горна  Оря  

Относно: Присъждане  на  награда  „ГОРНА  ОРЯХОВИЦА  ЗА  ПРИНОС  В  

СФЕРАТА  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА" 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Във  връзка  с  Наредба  за  званията, наградите  и  отличията  на  Община  Горна  
Оряховица  и  присъждане  на  награда  „ГОРНА  ОРЯХОВИЦА  ЗА  ПРИНОС  В  СФЕРАТА  
НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА", решение  на  Педагогически  съвет  на  СУ  „Вичо  
Грънчаров", Протокол  №  9/29.03.2021 година  предлагам  на  Вашето  внимание  
номинацията  на  Пепа  Богданова  Колева. 

Пепа  Колева  е  старши  учител  по  български  език  и  литература  с  37 години  
педагогически  стаж, от  които  21 години  като  учител  по  физическо  възпитание  и  спорт  и  
13 години  като  учител  по  български  език  и  литература. Г-жа  Колева  е  част  от  екипа  на  
СУ  «Вичо  Грънчаров» от  34 години. Родена  е  в  село  Караново, общ. Айтос, обл. Бургас. 
Полувише  образование  завършва  в  ИНПУ  „ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ", гр. Кърджали  през  
1 984г., придобита  квалификация  „учител  по  български  език  и  литература, руски  език  и  
физическо  вьзпитание". През  1997 г. завършва  ВТУ  „Св. Св. Кирил  и  Методий", гр. 
Велико  Търново, специалност  „Българска  филология", а  през  1998 г  придобива  
квалификация  учител  по  физическо  възпитание  и  спорт  към  Пационална  спортна  
академия. През  2017 година  защитава  IV ПКС  във  ВТУ, гр. Велико  Търново  - 
Департамент  за  продължаващо  образование  и  квалификация  на  педагогически  
специалисти. 

Като  учител  г-жа  Колева  стимулира  учениците  да  анализират  езика  на  
художествената  литература  и  осмислят  посланията, заложени  в  нея; формира  у  
подрастващите  разбиране  за  ученето  като  съзнателно  усилие, изискващо  
организираност, самодисциплина, самостоятелност  и  отговорност. Мотивира  децата  
към  самоусъвършенстване  и  ги  възпитава  в  ценности  като  ученолюбие  и  български  дух. 
Стимулира  учениците  да  се  включват  в  извънкласни  дейности, които  подпомагат  
обучението  по  български  език  и  литература  и  изграждат  им  като  личности. Създава  
условия  за  диалог  и  партньорство  между  семейството  и  училището. Ученици  на  г-~са  
Колева  са  част  от  сформирания  към  училището  литературен  клуб  „Калиопа". Творби  на  
младите  литератори  са  публикувани  в  сборника  „Вдъхновение". Под  нейно  
ръководство, в  екипна  работа  с  учители  от  училището  са  организирани  и  проведени  
множество  инициативи, част  от  които  са: 

Коледно  rьржество  в  Дом  за  стари  хора„ Венета  Ботева", гр. Велико  
Търново  

- отбелязване  на  3 март  съвместно  с  Исторически  музей, гр. Горна  
Оряховица; 
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Дискусии  по  теми: "Къде  са  хората. Вятьрът  ги  носи. Пямат  корени  и  
това  им  пречи  много" заедно  със  студенти  от  клуб  „Четящият  студент" при  ВТУ  „Св. 
Св. Кирил  и  Методий", „Книгата, която  няма  да  забравя` ; 

Състезания  на  училищно  ниво; уроци  в  Общинската  библиотека, 
посещения  на  театрални  постановки  и  къщи-музеи  на  български  писатели  и  поети. 

Учителката  работи  по  национални  програми  и  проекти: 
➢ Национална  програми: „Осигуряване  на  съвременна  образователна  

среда", Модул  „Музеите  като  образователна  среда" - проведени  уроци  в  исторически  
музей  Горна  Оряховица  за  запознаване  с  български  традиции  и  бита; 

➢ Национална  програма  „Заедно  в  грижата  за  ученика" - осигуряване  на  
плавен  преход  на  учениците  от  начален  към  прогимназиален  етап; 

➢ Проект  „Твоят  час"; 
Притежаваните  знания, педагогически  опит  и  всеотдайност  мотивират  

възпитаниците  на  Пепа  Колева  за  участия  в  конкурси  и  състезания . 
Под  нейното  ръководство  учениците  постигат  призови  места  на  олимпиади, 

състезания  и  конкурси  на  общинско, областно  и  национално  ниво. 
Национално  външно  оценяване  VII клас: 
➢ Випуск  2010-2011 и  випуск  2013-2014, заемат  4-то  място  в  областта  и  1-во  

в  община  Горна  Оряковица; 
➢ Випуск  2016-2017г. - 4 място  в  областта; 
➢ Випуск  2019-2020 г. - 5 място  в  областта. 
Традиционно  ученици, подготвяни  от  г-жа  Колева  са  с  високи  постижения  на  

областен  кръг  на  олимпиадата  по  български  език  и  литература. 
➢ Йоанна  Генкова  - 1 място- 2014-2015 г.; 
➢ Християна  Христова, Петя  Величкова, Георги  Кръстев, Наталия  

Александрова  - в  челната  тройка  - 2014-2015 г; 
➢ Християна  Христова, Петя  Великова, Димитър  Павлев, Теодора  

Андонова, Ивайло  Хрйстов, Росиана  Токмакчиева  и  Виктория  Йорданова  в  lчелната  
ройка  - 2015-2016 г  ; 

➢ Йоана  Генкова  -1 място, класирана  за  национален  кръг  - 2016-2017 г.; 
➢ Светлозара  Колева  - 2 място  2017-2018 г.; 
➢ Мариела  Стоянова  - 2 място  2017-2018 г.; 
➢ Полина  Александрова  -1 място  - 2018-2019 г.; 
➢ Полина  Александрова  - 2 място  - 2019-2020 г.; 
➢ Маринела  Стоянова  -1 място  - 2019- 2020 г; 
➢ Павлина  Станчева  - 1 място  - 2020-2021 г.; 
➢ Мартина  Григорова  - 3 място- 2020-2021 г.; 
Конкурси  и  състезания: 
Национално  състезание  „Любословие" 
➢ Йоана  Генкова  - златна  грамота, сребърна  грамота  - 2014-2015г. 
➢ Християна  Тихомирова  - сребърна  грамота  - 2014-2015г. 
Общински  конкурс: „Емоционалния  заряд  на  думата  будител" 
➢ Маринела  Славова  - 2 място  - 2014-2015г. 
Общински  конкурс: „Как  словото  пробужда  за  добри  дела" 
➢ Теодора  Андонова  - 1 място  - 2014-2015г. 
Национално  състезание  „Стъпала  на  знанието" 
➢ Йоана  Генкова  класирана  за  финалния  кръг  
➢ Национален  конкурс  „ Огьнят  на  Орфей  " 
Национален  конкурс  „ Великденско  огънче  в  шепите  си  нося" - 2015 г. и  

2016 г  
➢ Йоана  Генкова  - 1 място  
➢ Мария  Пашова  - 3 място  
➢ Росиана  Токмакчиева  - 2 място  
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Националенученически  конкурс: "Куба  - далечна  и  близка" 
➢ Ралица  Чокойска  - II място  - 2015-2016г. 
Общински  конкурс: 

Приемането  на  различното  у  другия  шанс  за  приятелство  и  взаимопомощ" 
➢ Теодора  Андонова  - 1 място  - 2015-2016г. 
„Коледният  дух  в  сърцето  си  нося" 
➢ Йоана  Тодорова  - 2 място  - 2018-2019г. 
Националеи  конкурс  „С  пламъка  на  родолюбието" 
➢ Ралица  Кушева  -1 място  2019-2020г. 

Г-жа  Колева  се  ползва  с  авторитет  и  уважение  сред  ученици, родители  и  колеги. 
Иновативността, всеотдайността  и  любовта  към  професията  и  учениците, 
многобройните  награди  и  постижения  са  основание  да  бъде  удостоена  с  награда  
„ГОРНА  ОРЯХОВИЦА  ЗА  ПРИНОС  В  СФЕРАТА  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  
НАУКАТА". 

Гр. ГОрна  ОрякОвица  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от  инж. Добромир  Стойков  Добрев  — Кмет  на  община  Горна  Оряховица  

ОТНОСНО: Присъждане  на  „Награда  Горна  Оряховица" за  принос  в  развитието  в  сферата  
на  спорта  по  повод  празника  на  Горна  Оряховица  — 29 май  

УВАЖАЕМИ  Г-К  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  и  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

Във  връзка  с  Наредба  за  званията, наградите  и  отличията  на  община  Горна  
Оряховица, приета  с  Решение  №  415 от  протокол  №  27 от  30 март  2017 г., предлагам  на  
Председателя  на  Общински  съвет  Горна  Оряховица  „Награда  Горна  Оряховица" за  принос  в  
развитието  в  сферата  на  спорта  по  повод  Празника  на  Горна  Оряховица  - 29 май, да  бъде  
присъдена  на  Борислав  Тодоров  Иванов. 

Борислав  Тодоров  Иванов  е  роден  в  град  Разград  и  е  на  30 години. Завършил  е  ПГЕЕ  
„М.В.Ломоносов  „ гр. Горна  Оряховица. Към  настоящия  момент  е  студент  I-ви  курс  във  
Великоrьрновския  университет  „Св.св. Кирил  и  Методий" , специалност  „педагогика  на  
обучението  по  физическо  възпитание". 

Борислав  Иванов  се  занимава  със  спорт  от  ранна  детска  възраст, като  първоначално  
тренира  лека  атлетика  и  футбол  в  гр. Разград. 

От  три  години  се  занимава  професионално  със  спорта  бокс  . Борислав  Иванов  е  
помощник  треньор  в  боксов  клуб  „Локомотив" гр. Горна  Оряховица  и  професионален  
състезател  по  бокс  с  личен  треньор  3акари  Мутафчиев. В  боксовият  клуб  тренират  над  20 
деца/ момчета  и  девойки/ до  18 годишна  възраст. През  2021 г. 15 картотекирани  състезатели  
на  клуба  ще  вземат  участие  в  Държавните  първенства  по  бокс. 

3а  изминалите  три  години  боксов  клуб  „Локомотив" гр. Горна  Оряховица  с  треньори  
Захари  Мутафчиев  и  Борислав  Иванов  са  завоювали  5 /пет/ златни, 4 /четири  / сребърни  и  18 
/ осемнадесет  / бронзови  медала. 

Като  професионален  състезател  Борислав  Иванов  има  изиграни  общо  11 боксови  
срещи  , от  които  9 /девет/ са  завършили  с  победа  /5 с  нокаут/ и  2 /две/ загуби. Три  от  срещите  
са  с  международно  участие. 



На  27.10.2018 г. Борислав  Иванов  излиза  за  първата  си  голяма  гала  вечер  в  зала  
„Арена  Армеец" гр. София, където  побеждава  опитния  сърбин  Сладжан  Драгашич  . Главен  
мач  на  боксовото  събитие  е  сблъсъкът  между  Кобрат  Пулев  и  Хюи  Фюри. 

Пред  местна  публика  в  зала  „Никола  Петров" гр. Горна  Оряковица  , Борислав  Иванов  
побеждава  два  пъти  в  боксови  срещи  - Иво  Кръстев  през  2018 г. и  Евгени  Борисов  през  2019 
г. Последната  среща  на  Борислав  Иванов, която  е  и  най-високото  стъпало  в  боксовата  му  
кариера  до  момента  е  професионалната  гала  вечер  в  Нант  Франция, където  на  5 март  2021 г. 
изиграва  изключително  впечатляващ  и  равностоен  мач  срещу  шампиона  на  Франция  в  супер  
средна  категория  Фарад  Саад. Главно  събитие  на  боксовата  гала  вечер  е  срещата  между  
последният  олимпийски  шампион  в  свръх  тежка  категория  от  2016 г. Тони  Йока  и  белгиецът  
Джоел  Джеко  за  европейската  титла  в  свръх  тежка  категория . 

В  момента  Борислав  Иванов  е  на  1-во  място  в  професионалната  ранглиста  от  
българските  боксьори  в  средна  категория. 

Считам, че  постигнатите  резултати  от  състезателя  и  помощник  треньора  Борислав  
Иванов  през  миналата  спортно-състезателна  година, напълно  покриват  критерия  и  отговарят  
на  наредбата  за  присъждане  на  Годишната  награда  в  сферата  на  спорта. 

Във  връзка  с  гореизложеното  и  на  основание  чл. 20, ал. 1, т. 1 във  връзка  с  ал. 2 от  
Наредба  за  званията, наградите  и  отличията  на  община  Горна  Оряховица, предлагам  на  
Общински  съвет  - Горна  Оряковица  да  приеме  следния  проект  за  

РЕШЕНИЕ: 

На  основание  чл.21, ал.1, т.23 и  ал.2 от  3акона  за  местното  самоуправление  и  местната  
администрация  и  чл. 17, т. 4, във  връзка  с  чл.22 от  Наредбата  за  званията, наградите  и  
отличията  на  община  Горна  Оряковица, Общински  съвет  - гр. Горна  Оряковица  присъжда  
„Награда  Горна  Оряховица" за  принос  в  развитието  в  сферата  на  спорта  на  Борислав  Тодоров  
Иванов.  

Внася  предложението, 

инж. Добромир  Добрев  
Кмет  на  Община  Го  •~, .% ~~~ ица  ~ 
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Съгласували  : 

Стефчо  Алипиев  
Зам. Кмет  на  Община  Горна  Оряхов  

~ А  
. f 

~~I ( '' 
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Приложение: 
1. Биографична  справка. 
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ПРЕДЛОЖЕИИЕ  

от  инж. Добромир  Стойков  Добрев, 
Кмет  на  Община  Горна  Оряховица  

ОТИОСИО: Присъждане  на  годишна  награда  на  Община  Горна  Оряховица  за  принос  
в  сферата  на  културата  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТИИЦИ, 

Във  връзка  с  Паредба  за  званията, наградите  и  отличията  на  Община  Горна  
Оряховица, приета  с  Решение  №  415 от  Протокол  №  27/30 март  2017 г. на  Общински  
съвет  Горна  Оряховица, предлагам  Патрада  за  принос  в  сферата  на  културата  да  бъде  
присъдена  на  Ваня  Пиколаева  Йорданова- Николова. 

Във  връзка  с  гореизложеното  и  на  основание  чл. 20, ал. 1, т. 1 във  връзка  с  ал. 2 
от  Наредба  за  званията, натрадите  и  отличията  на  Община  Горна  Оряховица, предлагам  
на  Общински  съвет  Горна  Оряховица  да  вземе  следното  

РЕШЕИИЕ: 

На  основание  чл.21, ал. 1, т.23 и  ал.2 от  Закона  за  местното  самоуправление  и  
местната  администрация  и  чл.17,т.2, във  връзка  с  чл.3,ал.1 и  чл.22 от  Наредбата  за  
званията, натрадите  и  отличията  на  Община  Горна  Оряховица, Общински  съвет  Горна  
Оряховица  присъжда  Паграда  за  принос  в  сферата  на  културата  на  Ваня  Николаева  
Йорданова  - Николова. 



Приложение  1: 

ВАНЯ  НИКОЛАЕВА  ЙОРДАНОВА  — НHКОЛОВА  

Ваня  Ииколова  е  родена  на  11.07.1976 г. в  гр. Горна  Оряховица. 
Завършва  основното  си  образование  в  Средно  училище  „Георги  
Измирлиев". През  1998 г. се  дипломира  като  магисrьр  в  Исторически  
факултет  на  СУ  „Св. Климент  Охридски". От  2001 г. започва  работа  като  
сценарист  в  тв  шоу  „Сблъсък" по  bTV. През  2002 прави  дебют  в  
документалното  кино  като  съсценарист  във  филма  „Млади  сърца" на  
режисьора  Светослав  Драганов. Филмът  е  носител  на  наградата  Prix 

Europa. През  2005 г. е  изпълнителен  продуцент  на  тв  предаване  „Тройка  по  
никое  време" (Тв  7). От  2006 до  2009 оглавява  българската  редакция  на  
италианското  лайфстайл  списание  „Макс". През  2010 г. започва  работа  
като  сценарист  в  първия  сезон  на  криминалната  тв  поредица  „Под  
прикритие" (БНТ) и  става  главен  сценарист  на  втория  й  сезон. Сезонът  е  
отличен  с  награда  за  най-добър  сериал  на  Българската  филмова  академия  и  
е  в  официалната  селекция  на  международния  фестивал  за  тв  продукции  
„3латна  нимфа", Монте  Карло. По-късно  работи  като  главен  сценарист  на  
сериалите  „Четвърта  власт" (БНТ) и „Връзки"(bTV). Дебюrьт  си  като  
сценарист  в  игралното  кино  прави  с  филма  „Голата  истина  за  група  
„Жигули"• 



Внася  предложението, 
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ПРЕДЛОЖЕИИЕ  

от  инж. Добромир  ДОбрев, 
Кмет  на  община  Горна  Оряховица  

ОТИОСИО: Присъждане  на  „Награда  Горна  Оряховица" за  nринос  в  развитието  в  
сферата  на  социалните  дейности  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ  ОБЩИИСКИ  СЪВЕТИИЦИ, 

Във  връзка  с  Наредба  за  званията, натра,дите  и  отли*п3ята  на  Община  Горна  
Оряховица, приета  с  Решение  №  415 от  Протокол  №  27/30 март  2017 г. на  Общински  
съвет  Горна  Оряховица, предлагам  за  принос  в  развитието  в  сферата  на  социалните  
дейности  да  бъде  присъдена  „Награда  Горна  Оряховица", посветена  на  Празника  на  
Горна  Оряховица  - 29 май, на  3оран  Мамучевски. 

Във  връзка  с  гореизложеното  и  на  основание  чл. 20, ал. 1, т. 1 във  връзка  с  ал. 2 от  
Наредба  за  званията, награ,дите  и  отличията  на  Община  Горна  Оряховица, предлагам  на  
Общински  съвет  Горна  Оряховица  да  вземе  следното  

РЕШЕИИЕ: 

На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и  ал. 2 от  3акона  за  местното  самоуправление  и  
местната  администрация  и  чл. 17, т. 6, във  връзка  с  чл. 3, ал. 1 и  чл. 22 от  Наредбата  за  
званията, наградите  и  отличuята  на  Община  Горна  Оряховица, Общински  съвет  Горна  
Оряховица  присъжда  „Награда  Горна  Оряховица" за  npuuoc в  развитието  в  сферата  на  
социалните  дейности  на  Зоран  Мамучевски . 

Приложение: 
1. Биографична  справка. 



Приложение  1 

ЗОРАИ  МАМУЧЕВСКИ  

Зоран  Мамучевски  е  роден  на  26 ноември  1985 г. в  гр. Берово, 
Северна  Македония. Завършва  Духовната  семинария  в  Скопие, след  което  
се  дипломира  в  Православен  богословски  факултет  на  Великоrьрновски  
университет  „Св. св. Кирил  и  Методий". Специализира  магистратура  по  
„Пастирско  богословие" в  Института  за  православни  християнски  
изследвания  в  Кембридж, Великобритания . 

От  2012 до  2014 г. Мамучевски  посещава  Затворническото  
общежитие  във  Велико  Търново  като  капелан  на  доброволни  начала  за  
хора, лишени  от  свобода. От  2010 до  2015 г. е  директор  на  Православния  
център  „Проф. Тотю  Коев" към  Великоrьрновския  университет  „Св. св. 
Кирил  и  Методий", а  в  периода  2017-2018 г. е  изпълнителен  директор  на  
фондация  „Дякония  и  мисия". Предстоятел  на  храмовете  „Св. Три  
Светители" - Горна  Оряховица, „Св. Марина" - Поликрайще, „Св. Иван  
Рилски" - с. Петко  Каравелово. 

През  2012 г. Зоран  Мамучевски  е  ръкоположен  от  Великотърновския  
митрополит  Григорий  за  свещеник  и  назначен  за  предстоятел  на  
новостроящия  се  храм  „Св. Три  Светители" в  квартал  „Пролет", Горна  
Оряховица. За  кратко  време  отец  Зоран  с  дарителска  помощ  успява  да  
довърши  строителството  на  храма. Освен  това  под  негово  ръководство  
започва  да  се  развива  и  успешна  социално-културна  енорийска  дейност. 

През  2016 г. в  ,,Св. Три  Светители" отваря  врати  първата  църковно- 
социална  кухня  в  цялата  Великотърновска  епархия. За  тази  цел  е  
обзаведено  помещение  с  подходящо  куиненско  оборудване, така  всяка  
събота  и  неделя  над  30 социално  слаби  хора  получават  възможността  да  
имат  топъл  обяд. През  2020 г., благодарение  на  благотворители, 
раздаването  на  храна  се  осъществява  шест  дни  от  седмицата, като  топъл  
обяд  получават  около  100 души, в  това  число  възрастни  хора  с  ниски  
пенсии, временно  изпаднали  в  нужда  хора  и  бездомни. 

Отец  Зоран, заедно  с  г-н  Григор  Минков, успешно  организираха  
двудневна  гражданска  благотворителна  инициатива  „Ако  имаш  - остави, 
ако  нямаш, си  вземи" в  периода  5-6 Май, 2020 г., на  която  бяха  събрани  
над  600 кг  хранителни  продукти  от  първа  необходимост. Половината  от  
продуктите  бяха  раздадени  на  нуждаещи  се  граждани, а  останалите  дарени  
за  социалната  кукня  към  храм  "Свети  Три  Светители". 

В  поверения  му  храм  енорийската  дейност  на  отец  Зоран  
Мамучевски  се  допълва  и  чрез  издаване  на  книги  на  църковна  тематика, 
неделно  училище  и  откритата  през  2019 г. арт  работилница  за  деца. Зоран  
Мамучевски  също  така  е  член  на  Управителния  съвет  на  фондация  
„Дякония  и  мисия", съучредител  на  Сдружение  „От  сърца  за  сърца", и  
председател  на  Баскетболен  клуб  „Локомотив" Горна  Оряховица. 



Внася  предложението, 
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ПРЕДЛОЖЕИИЕ  

от  инж. Добромир  Добрев, 
Кмет  на  община  Горна  Оряховица  

ОТИОСИО: Присъждане  на  ,, Награда  Горна  Оряховица" за  принос  в  развитието  в  
сферата  на  здравеопазване  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИИ  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ  ОБЩИИСКИ  СЪВЕТНИIЩ, 

Във  връзка  с  Наредба  за  званията, натрадите  и  отличп3ята  на  Община  Горна  
Оряховица, приета  с  Решение  №  415 от  Протокол  №  27/30 март  2017 г. на  Общински  
съвет  Горна  Оряховица, предлагам  за  принос  в  развитието  в  сферата  на  здравеопазването  
да  бъде  присъдена  „Награда  Горна  Оряховица", посветена  на  Празника  на  Горна  
Оряховица  - 29 май, на  д-р  Ивайло  Димитров  Пашов. 

Във  връзка  с  гореизложеното  и  на  основание  чл. 20, ал. 1, т. 1 във  връзка  с  ал. 2 от  
Наредба  за  званията, наградите  и  отличията  на  Община  Горна  Оряховица, предлагам  на  
Общински  съвет  Горна  Оряховица  да  вземе  следното  

РЕШЕИИЕ: 

На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и  ал. 2 от  Закона  за  местното  самоуправление  и  
местната  администрация  и  чл. 17, т. 3, във  връзка  с  чл. 3, ал. 1 и  чл. 22 от  Наредбата  за  
званията, наградите  и  отлилията  на  Община  Горна  Оряховица, Общински  съвет  Горна  
Оряховица  присъжда  „Награда  Горна  Оряковица" за  принос  в  развитието  в  сферата  на  
здравеопазването  на  д-р  Ивайло  Димитров  Пашов. 

Пряложение: 
1. Биографична  справка. 



Приложение  1 

Д-р  Ивайло  Димитров  Пашов  

Д-р  Ивайло  Димитров  Пашов  е  роден  13.09.1990 г. в  гр. Горна  
Оряховица. 

Основно  образование  завършва  в  СУ  „Вичо  Грънчаров", гр. Горна  
Оряховица, а  след  това  учи  в  Езикова  гимназия  „Проф. д-р  Асен  Златаров", 
гр. Велико  Търново. Тренирал  е  12 години  хандбал  в  ,,Локомотив  и  е  бил  част  
от  националния  отбор  за  своята  възраст. 

През  2015 г. завършва  Дентална  медицина  в  Медицински  Университет, 
гр. София. Притежава  специалност  — Орална  хирургия. 

Следдипломното  образование  на  д-р  Пашов  включва: 
- 2015-2018 г. - Специализация  по  орална  хирургия, „Специализирана  болница  
за  активно  лечение  по  лицево- челюстна  хирургия", гр. София  
- 2017-2018 г. - Дентална  имплантология, Медицински  Университет, гр. Варна  

Д-р  Пашов  притежава  множество  допълнителни  квалификации: 
-"Advanced Hands-On Course "Treatment Guideline for Aesthetic Soft and Hard 
Tissue Results"; 
- Dr. Ka.i Fischer, Dr. Venceslav Stank, Winterthur, Switzerland; 
-"Zero Bone Loss Concepts" - Prof. Thomas Linkevicius; 
- "Microsurgery techniques" - Dr. Venceslav Stankov; 
- "Microsurgical training"- Dr. Venceslav Stankov; 
-"Soft tissue grafts" - Dr. Venceslav Stankov; 
- "Bilaminar technique" - Dr. Martina Stefanini; 
-"Horizontal and Vertical R.idge augmentation" - Dr. Robert Si1va; 
- ,,Предпротетuчен  протокол. Резективна  пародонтална  хирургия. Ниво  1- 

д-р  Венцеслав  Станков; 
- ,,Меки  тъкано  около  зъби  и  импланти- Ниво  3"- Д-р  Венцеслав  Станков; 
-"Sinus-lifft techniques"- Dr. Nabih Nader & Dr. Sami Mouwakdie; 
-"Ossoedensification: Optimize the Site- Optimise the Outcome" - Dr. Sa1ah 
Huwais; 
-"Soft and bone tissue around the implants- the delay and immediate approach" - 
Dr. Venceslav Stankov. 

Професионалните  му  постижения  са: 
- Победител  в  национален  конкурс  „Най-добър  млад  имплантолог" за  2020 г.; 
- Ръководител  на  курс: Мениджмънт  на  импактираните  зъби  - съвременни  
концепции  при  екстракцията  им; 
- Ръководител  на  курс: Анатомия  на  лицево-челюстната  област; 

От  2015 до  2020 година  - работи  в  частната  си  практика, след  което  става  
част  от  екипа  на  Медикъл  Дент. 

Професията  орален  кирург  за  д-р  Пашов  е  съчетание  между  
перфекционизъм, хладнокръвие  и  непрекъснат  стремеж  за  трупане  на  нови  
знания. Той  има  късмета  професията  му  и  най-любимото  му  хоби  да  съвпадат. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от  общинските  съветници  на  ПП  ГЕРБ, гр. Горна  Оряховица  
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  чрез  Савадор  Ганчев  - 

председател  на  представителната  група  на  ГЕРБ  
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  

относно: предложение  за  удостояване  с  нагГада  Горна  Оряховица  за  
принос  в  сферата  на  здравеопазването  на  д-р  ДАРИЯ  НИКОВА  ПУЛОВА  - 
МАКАВЕЕВА  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  
ГОРНА  ОРЯХОВИЦА, 

В  установения  срок  и  на  основание  чл.20, ал.1, т.3 във  вр. с  чл.17, т.3 и  
чл.19 от  Наредбата  за  званията, наградите  и  отличията  на  Община  Горна  
Оряховица, предлагаме  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  принос  
в  сферата  на  ЗДРАВЕОПАЗВАИЕТО  - д-р  Дария  Иикова  Пулова  - 
Макавеева. 

Д-р  Дария  Никова  Пулова  - Макавеева  е  родена  в  гр.Горна  Оряховица  на  
29 май  1959 година. Основното  и  средното  си  образование  завършва  в  гр.Горна  
Оряховица. През  1978 година  е  приета  медицина  във  Висш  Медицински  
институт  гр.Плевен. Висшето  си  образование  завършва  през  1985 година. 

От  01.12.1985 година  е  назначена  на  длъжност  лекар, неонатология  в  
Отделение  по  педиатрия  при  Общинска  болница  гр.Горна  Оряховица. От  
24.08.1990 година  до  01.10.2007 година  е  преназначена  на  длъжност  лекар, 
инфекциозни  болести  в  Отделение  по  инфекциозни  болести  при  Многопрофилна  
болница  за  активно  лечение  „Св.Иван  Рилски  Горна  Оряховица"ЕООД. През  
1997 година  придобива  специалност  по  „инфекциозни  болести". От  01.10.2007 
година  след  спечелен  конкурс  е  началник  на  Отделение  по  инфекциозни  
болести. На  тази  длъжност  продължава  да  работи. 

С  уважение, 
Общинските  съве  ци  от  ПП  ГЕРБ, гр. Горна  Оряховица: 

<~ • с~- о~~ Q ~''-- , . 



ДСЕДАТЕЛЯ   
~ ОБЩИНСКИ  съввт ~ ОБЩИНСКИ  С; ЬВЕТ  : 
ОРнА  ОРЯХОВИЦА ~ ГОРНА  ©РЯКрgціјА  ~ 
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от  общинските  съветници  на  1111 ГЕРБ, гр. Горна  Оряховица  
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  чрез  Савадор  Ганчев  - 

председател  на  представителната  група  на  ГЕРБ  
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  

относно: предложение  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  принос  в  
сферата  на  спорта  на  нИКОЛАЙ  КОНСТАНТИНОВ  МИХАЙЛОВ  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИн  ПРЕДСЕДАТЕЛ  нА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕт  ГОРНА  
ОРЯХОВИЦА, 

в  установения  срок  и  на  основание  чл.20, ал.1, т.3 във  вр. с  чл.17, т.4 и  чл.19 от  
наредбата  за  званията, наградите  и  отличията  на  Община  Горна  Оряховица, 
предлагаме  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  принос  в  сферата  на  
СПОРТА  - нИКОЛАЙ  КОПСТАНТИНОВ  МИХАЙЛОВ. 

николай  Константинов  Михайлов  е  роден  на  19.09.1967 г. в  гр.Горна  Оряховица. 
Завършва  основно  образование  в  3-то  ОУ"Св.св. Кирил  и  Методий" гр.Горна  
Оряховица. 3авършва  средно  образование  в  СПТУ  „Киро  Конаров", сега  ПГЛПИ  
„Атанас  Буров". По  време  на  основното  и  средно  образование  започва  да  се  занимава  
със  Спортна  акробатика  в  Спортно  дружество" ЛОКОМОТИв  при  3МС  и  Зт  Иван  
Стойчев, който  е  и  почетен  гражданин  на  града. През  това  време  участва  и  в  много  
състезания  във  вида  четворка  мъже  и  семейна  двойка. 1983 г. става  Майстор  на  спорта  
по  акробатика. От  1987 до  1992 г. следва  и  завършва  вИФ  „Георги  Димитров" /нАСА  
васил  Левски/ със  специалност  учител  по  физическо  възпитание  и  треньор  по  Спортна  
акробатика, като  в  същото  време  играе  във  вида  четворка  мъже  към  СД"Академик". 

От  1992 до  1996 г. работи  като  треньор  в  СД"Локомотив" Горна  Оряховица. 
След  това  следва  13-годишно  отсъствие, след  което  отново  се  завръща  в  спортна  зала  
„Никола  Петров" и  продължава  да  се  занимава  с  треньорската  работа  в  
СКА"Локомотив". 2014 г. основава  КСА  "Акро  нова" в  Горна  Оряховица, като  клуба  
става  приемник  на  СКА"Локомотив". От  тогава  клуба  всяка  година  приема  
домакинства  на  Държавните  шампионати, турнири  „Млад  Акробат" 'и  лагери  на  
националния  отбор. Всяка  година  състезателите  на  клуба  се  нареждат  на  призови  
места, като  вземат  и  участия  на  Европейския  и  Световен  подиум. 3а  2021 г. след  
проведени  контроли  на  БФСА, от  клуба  са  одобрени  - двойка  жени  и  тройка  жени  във  
възраст  11-16 години, които  да  участват  на  Световното  първенство  през  месец  юни  в  
Женева  - Швейцария. 

С  уважение, 
Общинските  съв  ици  от  ПП  ГЕРБ, гр. Горна  Оряховица: 

С~ ~ гс~  - 



ЕДСЕДАТЕЛЯ  
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  

ГОРНА  ОРЯХОВИЦА  
~
' ОБЩИI-~СКИ  LЬБЕТ  ~ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от  общинските  съветници  на  HH ГЕРБ, гр. Горна  Оряховица  
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  чрез  Савадор  Ганчев  — 

председател  на  представителната  група  на  1 
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  

относно: предложение  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  
принос  в  сферата  на  образованието  и  науката  на  РАДОСЛАВ  ГАТЕВ  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  
ГОРНА  ОРЯХОВИЦА, 

В  установения  срок  и  на  основание  чл.20, ал.1, т.3 във  вр. с  чл.17, т.1 и  
чл.19 от  Наредбата  за  званията, наградите  и  отличията  на  Община  Горна  
Оряховица, предлагаме  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  привос  
в  сферата  на  оsrАзовАниЕто  и  нлцкАтА  - РАдосЛАв  глтЕв. 

Радослав  Гатев°е  роден  през  1994 г. в  гр. Горна  Оряховица. Основното  си  
образование  завършва  в  СУ  „Георги  Измирлиев", а  средното  си  образование  в  
ПГЕЕ  „М.В.Ломоносов" със  специалност  Системно  програмиране . Това  дава  
неговия  начален  тласък  в  развитието  му  като  програмист. Висшето  си  
образование  завършва  във  Факултет  по  Математика  и  Информатика  към  
Софийски  университет. Две  поредни  години  получава  наградата  на  Microsoft — 
MVP (Most Valuable Professional) — Значим  професионалист  според  Microsoft. 
Той  е  и  един  от  най-iкладите  носители  на  тази  награда. Причината  да  я  получи  
всъщност  не  е  само  една. Води  лекции  и  обучения  свързани  с  Cloud технологии. 
Някои  от  тяк  са: 

• Microsoft 365 Developer Bootcamp Bulgaria; 
• AI Bootcamp Bulgaria; 
• js.talks() Bulgaria; 
• IoT Summit Bulgaria; 
• B1oba1 Azure BootCamp Bulgaria; 
• Virtual B1oba1 AI on Tour, Bulgaria; 
• Azure Bootcamp Bulgaria; 
• B1oba1 Power Platform Bootcamp Bulgaria 2021. 

Г-н  Гатев  развива  свой  собствен  блог, публикува  научни  статии  свързани  с  
програмиране  и  нови  технологии, конкретни  ситуации, с  които  се  е  сблъсквал  в  
работата  си. Именно  и  блогьт  му  му  помага  да  получи  предложение  от  



С  уважение, 
Общинските  съветниіи  от  1111 ГЕРБ, гр. Горна  Оряховица~ 

д  ~ 

американско  издателство  за  издаване  на  книга, която  е  написана  от  него. И  така  
Радослав  е  автор  на  първата  си  книга  за  програмиране  и  компютьрни  
технологии . Книгата  се  казва  "Introducing Dapr". Ще  бъде  разпространявана , 
както  в  електронен  формат, така  и  в  хартиен. Книгата  ще  бъде  на  пазара  на  7 
юни  2021 година. 



ДСЕДАТЕЛЯ  
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  

ГОРНА  ОРЯХОВИЦА  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от  общинските  съветници  на  1111 ГЕРБ, гр. Горна  Оряховица  
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  чрез  Савадор  Ганчев  — 

председател  на  представителната  група  на  ГЕРБ  
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  

относно: предложение  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  
принос  в  сферата  на  културата  на  СТЕЛА  ГЕОРГИЕВА  ДОЙКОВА  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  
ГОРНА  ОРЯХОВИЦА, 

В  установения  срок  и  на  основание  чл.20, ал.1, т.3 във  вр. с  чл.17, т.2 и  
чл.19 от  Наредбата  за  званията, наградите  и  отличията  на  Община  Горна  
Оряховица, предлагаме  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  принос  
в  сфеРата  на  КУЛтУРАтА  - стЕЛА  гЕоrгИЕвА  ДойковА. 

Стела  Георгиева  Дойкова  е  родена  на  23 май  1982 г. в  гр. Горна  
Оряховица. От  малка  проявява  музикални  заложби. Още  във  II клас  започва  да  
изучава  акордеон  в  читалище  „Напредък  1869, а  от  IV клас  започва  да  учи  в  
музикалната  паралелка  в  СОУ  "Вичо  Грънчаров" с  инструмент  флейта. От  VIII 
клас  е  част  от  хор  „Славянско  Единство" гр. Горна  Оряховица  с  диригент  
маестро  Донка  Копринкова. 

След  като  завъliшва  средното  си  образование, през  2000 г. е  приета  с  
отличен  успех  в  АМТИИ  „Асен  Диамандиев" гр. Пловдив  със  специалност  
„Педагогика  на  обучението  по  музика", специален  предмет  флейта. От  II kypc 
изучава  втора  специалност  класическо  пеене. По  време  на  обучението  си  е  
избрана  да  бъде  част  от  Дамския  камерен  хор  към  АМТИИ  с  диригент  доц. 
Крикор  Четинян, в  който  натрупва  богат  опит  в  областта  на  хоровото  пеене  и  
вокалното  изкуство  като  цяло. След  завършването  на  бакалавърската  си  степен, 
учи  магистратура, специалност  Класическо  пеене  в  класа  на  проф. Валентина  
Александрова. На  26 май  2006 г. изнася  дипломен  концерт, в  който  изпълнява  
арии  и  песни  от  различни  епохи. 

След  защитаване  на  магистърската  си  степен  през  2006 г. се  премества  да  
живее  в  гр. София, където  е  избрана  за  ученичка  на  оперната  прима  Христина  
Ангелакова. Следват  множество  музикални  проекти  в  различни  жа.нрове  — 
хористика  в  църковния  хор  при  „Свети  Седмочисленици", съосновател  на  
акустично  дуо  „СтелДа", включващо  китара, флейта  и  глас, с  което  има  



концертни  изяви  и  клубни  участия; вокал  в  рок  група  „NeverWind"; участва  в  
международен  workshop "Nightwish week in Kitee", rp. Кити, Финландия  и  др. 

През  2016 г. се  завръща  в  родния  си  град  Горна  Оряховица, където  е  
поканена  от  Аделина  Колева, основател  на  вокална  школа  „Нова  музика", да  
ръководи  детския  вокален  състав  към  читалище  „Напредък  1869. Скоро  след  
това  съставът  е  преименуван  на  „Music sounds". B него  участват  деца  от  5 до  10 
годишна  възраст. Със  състава  и  индивидуалните  му  изпълнители  Стела  печели  
многобройни  награди  и  в  последните  години  става  разпознаваема  част  от  
културния  живот  на  града. 

За  последните  2 години  нейните  изпълнители  и  вокален  състав  печелят  
изключително  много  награди  от  родни  и  международни  конкурси: 2 награди  
Гранд  при, 30 първи  награди, 14 втори  награди, 8 трети  награди  от  български  
конкурси. Само  през  2020 г. изявената  й  участничка  Кристина  Енчева  извоюва  
11 първи, 2 второ  и  1 трето  място  от  онлайн  конкурси  в  чужбина. 

© ` , 1~ С~~'t` 9 b ~  * - -- ~- ^ 
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С  уважение, 
Общинските  съветници  от  1ll1 UEPb, rp. Горна  Орях  ца: 
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НА  оБЩИНСКИ  сЪВЕТ  
ГОРНА  оРЯХОВИЦА  
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с  уважение, 
общинските  съветници  от  HH ГЕРБ, гр. Горна  оряхвица: 

.л~ • ~ 
~~ 

~ ,-.~..-....~...~,.~..~.,...а.а~..а,~ 

~

оs~т~инс~ с  ьв~Г1 
ГОУНА  оРЯХоВЧLуА  і  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от  общинските  съветници  на  1111 ГЕРБ, гр. Горна  оряховица  
в  общински  съвет  Горна  оряховица  чрез  савадор  Ганчев  - 

председател  на  представителната  група  на  ГЕРБ  
в  общински  съвет  Горна  оряховица  

относно: предложение  за  удостояване  с  награда  Горна  оряховица  за  
принос  в  сферата  на  здравеопазването  на  д-р  тОДОР  ДИМИТРОв  мИХНЕв  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  оБЩИНСКИ  СЪВЕТ  
ГОРНА  оРЯХОВИЦА, 

В  установения  срок  и  на  основание  чл.20, ал.1, т.3 във  вр. с  чл.17, т.3 и  
чл.19 от  Наредбата  за  званията, наградите  и  отличията  на  община  Горна  
оряховица, предлагаме  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  принос  
в  сферата  на  здrАвЕопАзвАнЕто  - д-Р  тодоr димитРов  михнЕв. 

Д-р  тодор  Димитров  Михнев  е  роден  на  24.08.1943г. в  гр.Долна  
оряховица. Завършва  средно  образование  в  сПТУ  „Г. Измирлиев" гр. Горна  
оряховица. след  отбиване  на  военната  служба  се  дипломира  като  фелдшер  в  
Медицински  институт  гр. Велико  търново  и  като  такъв  работи  3 години. През  
1975 г. завършва  Висшия  медицински  институт  в  гр. софия  и  по  разпределение  
постъпва  на  работа  като  епидемиолог  в  ХЕИ  гр. Велико  търново. 

от  месец  октомври  1978 г. започва  работа  в  Инфекциозно  отделение  гр. 
Горна  оряховица  - 20 години  като  началник  на  отделението  и  след  
пенсионирането  си  като  ординатор. Има  завършена  субординатура  по  „Заразни  и  
паразитни  болести" и  придобита  специалност  по  „Инфекциозни  болести". През  
1984 Г. му  е  връчена  почетна  значка  „Отличник" на  МНЗ. През  целия  си  трудов  
стаж  като  лекар  е  работил  в  различни  предприятия : 14 г. в  спешна  медицинска  
помощ, а  от  2000 г. - в  системата  на  доболничната  помощ  в  гр.Долна  оряховица. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от  общинските  съветници  на  1lli ГЕРБ, гр. Горна  Оряховица  
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  чрез  Савадор  Ганчев  — 

председател  на  представителната  група  на  ГЕРБ  
в  Общински  съвет  Горна  Оряховица  

относно: предложение  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  
принос  в  сферата  на  икономиката  на  НИКОЛАЙ  ПЕТРОВ  ВЕЛИЧКОВ  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  
ГОРНА  ОРЯХОВИЦА, 

В  установения  срок  и  на  основание  чл.20, ал.1, т.3 във  вр. с  чл.17, т.5 и  
чл.19 от  Наредбата  за  званията, наградите  и  отличията  на  Община  Горна  
Оряховица, предлагаме  за  удостояване  с  награда  Горна  Оряховица  за  принос  
в  сфераТа  на  ИКономиКАтА  - никоЛАй  ПЕтРов  вЕЛичков. 

Николай  Петров  Величков  е  роден  през  1974 г. Основното  cu образование  
завършва  в  Училище  44, гр. Тюмен, Русия, а  средното  си  образование  в  СПТУМ  
К.Конаров  гр. Горна  Оряховица. От  .2006 г. е  управител  на  фирма  „ЗОНИ" 
ЕООД. 2011 г. фирмата  е  регистрирана  в  централния  професионален  регистьр  на  
строителите  в  България, а  от  2015 г. е  редовен  член  на  камарата  на  строителите  в  
България. Във  фирмата  постоянно  заетите  на  трудов  договор  са  'между  30 и  50 
души. Основната  дейност  е  строителство  на  жилищни  и  промишлени  сгради, 
както  и  строежи  от  високо  строителство  и  прилежащата  му  инфраструктура, 
електронни  съобщителни  мрежи  и  съоръжения . 

През  годините  фирмата  е  извършила  множество  обекти, както  в  рамките  
на  гр. Горна  Оряховица, така  и  в  цяла  Великотърновска  област. От  2017 г. 
фирмата  започва  проектирането  и  изiраждането  на  жилищни  сгради  в  кв. 
Пролет, гр. Горна  Оряховица, като  до  момента  има  изградени  и  въведени  в  
експлоатация  над  40 апартамента  и  магазина  с  площ  около  3 500 кв.м. През  
настоящата  година  започва  изграждането  на  нови  жилищни  сгради  с  магазини  и  
гаражи  в  града, с  РЗП  5 360 кв.м., като  в  сградата  ще  бъдат  изградени  36 
апартамента  и  9 тьрговски  обекта. 

С  уважение, 
Общинските  съветници  от  HH ГЕРБ, гр. Горна  Оряховща- 
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