
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нина Симеонова Симеонова 

 

Творческа характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нина Симеонова Симеонова 

 

 

Преподавател по специалност Пиано и Клавирен съпровод. 

 

 

 Образование – Висше музикално с две специалности: 

 1. Музикална педагогика – АМТИИ, гр. Пловдив. 

  2. Специалност – Пиано – Д.М.А., гр. София. 

 

 Педагогическа дейност – високи художествено-творчески резултати на ученици, 

изявили се на национални и международни конкурси, както и персонални награди за 

високи педагогически постижения. 
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 Награди на учениците ми: 

 

 III Национален конкурс за 

ученици-акомпанятори 1997 г. гр. Плевен 

Петя Михнева – 8 клас и Никола 

Вълчанов 12 клас на НУМСИ „Христина 

Морфова” гр. Стара Загора са класирани 

на I-во място; 

 II Национална среща „Стара 

Загора” 2000 г. 

Александрина Тодорова, Зорница 

Дюлгерова и Михаела Петкова са се 

представили „отлично”, Мая Вълчева – 

„много добре”; 

 III Национална среща „Стара 

Загора” 2001 г. 

Михаела Петкова и Петя Михнева са 

наградени за „отличен съпровод”; 

 Конкурс за духови инструменти 

„Класика и съвременност” 2002 г. гр. 

Стара Загора 

Зорница Дюлгерова и Валерия Радилова 

получават „специална награда”; 

 IX Международен конкурс 

„Музиката и Земята” 2001 г. гр. София 

Петя Михнева е отличена с „Грамота за 

художествен съпровод”; 

 XII Международен конкурс 

„Музиката и Земята” 2004 г. гр. София 

Иван Ганчев получава „специална 

награда”, Петър Танев – „поощрение”; 

 

 

 

 

 

Иван Ганчев и Мариса Браун 

 

 

 

 

 

Петър Танев и Иван Ганчев 

 

 

 

 

 

Ния Кондева и Иван Ганчев 
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XV Международен ко

 

„Музиката и Земята” 2007 г. гр офия 

Клавирно дуо Петър Танев и Иван Ганч

получават „специална награда”, също и 

индивидуални награди за „артистично 

изпълнение”; 

 XV 

„Музиката и Земята” 2007 г. гр офия 

Дуо – Иван Ганчев (пиано) и Мари

Браун (флейта), лауреати на XV 

международен конкурс „Му иката и 

Земята”, Трета награда; 

 XVI Междунар
Нина Симеонова, 

Ния чев 

 

Кондева и Иван Ган
„Музиката и Земята” 2008 г. гр офия 

Иван Ганчев – пиано, получа
 

„специална награда за млад талант”; 

 XVI Международен кон

 

„Музиката и Земята” 2008 г. гр офия 

Пиано дуо Ния Кондева и Иван Ганчев

специална награда за най-младо дуо на 

XVI международен конкурс „Музиката и 

Земята” – 2008 г. 

 XVIII Ме

Петя Михнева и Мария Вълчанова 

 

„Музиката и Земята” 2010 г. гр. офия 

Иван Ганчев – пиано, получа

 „специална награда за изпълнение на 

българска творба”, Тереза Караиванов  и 

Анелия Костадинова – поощрение; 

 Четвърти клавирен ко

 

„ н – Брамс” 11 г. гр. Пловдив 

Анелия Костадинова - „трета награда”.

 Конкурс и Международе

майсторски клас Си  Зейнелова – 6-

16.07.2012 г., Бургойн, Франция. 

 
Здравка Димитрова и Никола Вълчанов 

 



Персонални награди: 

 

Грамота за високи творчески и педагогически постижения, 24 май 2001 г. Община 

тара 

 значка” за високи педагогически постижения, 2006 г. София, от Съюз на 

, 2009 г., от Съюз на българските музикални и 

т Международния конкурс „Музиката и Земята”: 

тижения, София, 2007 г.; 

що представяне на 

чениц

ния, София, 2011 г. 

Сертификат на тема „Стрес и психични стратегии за справяне”, гр. Стара Загора, 

икат на тема „Невербална комуникация”, гр. Стара Загора, 27.11.2012 г. 

и в 

чилищ

с ПКС от Тракийски Университет, гр. Стара 

агора

рение за квалификационен курс от Тракийски Университет, гр. Стара 

агора

Н.У.М.С.И. „Христина Морфова”. Почетна грамота за принос в образованието и по 

случай

веност на град Стара Загора ме 

 

С Загора; 

 „Златна

българските музикални и танцови дейци; 

 Награда „Сребърна лира”, София

танцови дейци. 

 

О

 Диплом лауреат за високи педагогически пос

 Диплом за високи педагогически постижения, София, 2008 г.; 

 Диплом за високи педагогически постижения и за блестя

у ите ми на XVII конкурс „Музиката и Земята”, София, 2009 г. 

 Диплом преподавател отличник, 2010 г.; 

 Диплом за високи педагогически постиже

 

 

13.03.2012 г. 

 Сертиф

 Сертификат на тема „Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуаци

у е”, РААБЕ България, 03.06.2016 г. 

 Удостоверение за присъден II кла

З , 1992 г. 

 Удостове

З , 17.06.2017 г. 

 

 40 години от основаването на училището. Стара Загора, 24.04.2014 г. Директор на 

Н.У.М.С.И. „Христина Морфова” – Розета Величкова. 

 Хилядолетната културно-историческа наследст

мотивира, без да жаля време и сили, да моделирам най-ценното в индивида – висшите 

духовни структури на личността. 
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