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ПРОТОКОЛ 
 

от заседание на Постоянно действащата комисия по образование, култура, 
вероизповедания, спорт, читалищна дейност и медии към Областния 

управител на Софийска област 
 

Днес 31.10.2016 г., (понеделник) в заседателната зала на Областна администрация 

на Софийска област се проведе редовно заседание на Постоянно действащата комисия 

по образование, култура, вероизповедания, спорт, читалищна дейност и медии към 

Областния управител на Софийска област. 

Заседанието беше открито от г-жа Росица Иванова - Областен управител на 

Софийска област, която приветства членовете на Комисията и предложи следния 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Обсъждане и одобряване на Културен календар на Софийска област за 2017 г.;  

2. Обсъждане и определяне на критерии за номиниране на изтъкнати деятели в 

областта на образованието, културата, вероизповеданията, спорта, 

читалищната дейност и медиите от Софийска област, отличили се през 2016 г.; 

3. Меморандум за сътрудничество между Областна администрация на Софийска 

област и  Национална спортна академия „Васил Левски“ – План за изпълнение 

на меморандума до края на 2016 г.;  

4. Други. 
 

Г-жа Росица Иванова поздрави членовете на комисията по случай един от 

най-светлите български празници - Деня на народните будители. Тя сравни работата на 

членовете на комисията с работата на народните будители, изтъквайки, че те са 

съвременните будители. Областният управител им пожела и занапред да бъдат все така 

активни в дейността си, да са посветени на културата, просвещението и образованието, 

както за жителите на Софийска област, така и за страната.  

От името на членовете на комисията г-н Христо Йорданов, издател и главен 

редактор на вестник „Софийски вестник“ поднесе поздравления към Областния 

управител за активната й дейност за развитието на културата, образованието и фолклора 
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в региона. Той определи г-жа Росица Иванова като истински радетел за нематериалните 

богатства на Софийска област и й пожела да продължава да работи и занапред със същия 

устрем.  

По точка 1 от дневния ред – Обсъждане и одобряване на Културен календар на 

Софийска област за 2017 г. Г-жа Иванова уведоми членовете на комисията, че в 

Областна администрация на Софийка област са постъпили предложенията от общините 

в Софийска област, които да бъдат включени в Културен календар 2017 г. и в тази връзка 

е изготвен пълен вариант на предложенията на общините за културните мероприятия 

през 2017 г. Тя посочи, че всяка година общините включват всички мероприятия, които 

са заложени за следващата година в културните им календари и поради тази причина те 

са много обширни. С оглед изискванията на Министерство на културата за изготвянето 

на Националния културен календар следва да бъдат отразени събитията, които са с 

национално, регионално и местно значение. Поради тази причина, екипът от Областна 

администрация на Софийска област, предлага на вниманието на комисията и съкратен 

вариант, който да бъде представен в Министерство на културата за включване в 

Националния културен календар 2017 година. Крайният срок за внасяне в 

министерството е 21 ноември 2016 г.  

След това г-жа Росица Иванова даде думата на г-ца Женя Иванова, младши 

експерт в отдел „Регионално развитие и европейски проекти“, която представи 

проекта на Културен календар на Софийска област за 2017 г., който да бъде входиран в 

Министерство на културата. Съгласно постъпило писмо от г-н Вежди Рашидов, 

Министър на културата, Културният календар трябва да включва информация за 

най-значимите културни събития и изяви (фестивали, конкурси, чествания и др.), 

предвидени през предстоящата година на територията на Софийска област, която да 

включва:  

 Културни събития с международно участие;  

 Културни прояви с национално значение;  

 Подбор на най-важните културни събития с регионално и местно значение 

(без включване на официални, национални, църковни и спортни празници); 

 Чествания на кръгли годишнини на изявени творци и на културни институти. 

Бяха разгледани и обсъдени културните събития за всяка община поотделно. 

Освен тях членовете на Комисията направиха и следните допълнителни предложения, 

които да бъдат включени в Културния календар за следващата година: 

1. Събор „Вси Светии“, с. Искрец, община Своге, празник Пресвета (първата 

неделя след Петдесетница) – традиционен събор; 

2. Традиционен великденски празник, празник на с. Искрец, община Своге; 
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3. Фестивал на сиренето – община Сливница; 

4. Фестивал „Я тропнете да тропнем“ – община Сливница. 

След проведените дискусии г-жа Иванова предложи да се пристъпи към режим на 

гласуване и Комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ №1: 
Постоянно действащата комисия по образование, култура, вероизповедания, 

спорт, читалищна дейност и медии към Областния управител на Софийска област 

одобрява Културен календар на Софийска област за 2017 г. 

По точка 2 от дневния ред – Обсъждане и определяне на критерии за 

номиниране на изтъкнати деятели в областта на образованието, културата, 

вероизповеданията, спорта, читалищната дейност и медиите от Софийска област, 

отличили се през 2016 г. 

Г-жа Росица Иванова - По традиция всяка година Областният управител на 

Софийска област връчва награди на най-добре работещи общини, кметове и най-изявени 

дейци в отделните сфери. В тази връзка тя даде думата на членовете на Комисията за 

предложения за категории и критерии за номиниране на изтъкнати дейци в областта на 

образованието, културата, вероизповеданията, спорта, читалищната дейност и медиите. 

Г-н Николай Спасов, главен редактор на вестник „Седмица“ взе думата и 

предложи, поради това, че отличилите се дейци през годината са много на брой, една 

част от тях да бъдат отличени поне с една грамота, за да бъде отчетен техният принос. 

Г-жа Росица Иванова се съгласи с г-н Спасов, но за съжаление това изисква 

допълнителен финансов ресурс, който Областна администрация на Софийска област не 

може да си позволи. 

След обсъждане на предложенията, Комисията взе следните решения: 

РЕШЕНИЕ №2: 
Постоянно действащата комисия по образование, култура, вероизповедания, 

спорт, читалищна дейност и медии към Областния управител на Софийска област 

определя следните шест категории за номиниране на изтъкнати деятели в областта 

на образованието, културата, вероизповеданията, спорта, читалищната дейност и 

медиите от Софийска област, отличили се през 2016 г.:  

1. Най-изявен деец в областта на образованието от Софийска област;  

2. Най-изявен деец в областта на културата;  

3. Най-изявен деец в областта на вероизповеданията; 

4. Най-изявен спортист;  
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5. Най-добро читалище в Софийска област;  

6. Най-добър медиен партньор на Софийска област. 

РЕШЕНИЕ №3: 
Всеки член на комисията да изпрати мотивирано предложение за номинации в 

конкретната категория по електронна поща в Областна администрация на 

Софийска област, в срок до 10 ноември 2016 г. Информацията да бъде 

разпространена сред членовете на комисията преди следващото заседание. 

По точка 3 от дневния ред – Меморандум за сътрудничество между Областна 

администрация на Софийска област и  Национална спортна академия „Васил Левски“ – 

План за изпълнение на меморандума до края на 2016 г. 

Г-жа Мая Цанова, Главен секретар на Софийска област и секретар на 

Постоянно действащата комисия по образование, култура, вероизповедания, 

спорт, читалищна дейност и медии към Областния управител на Софийска област 

сподели, че по идея на Областния управител на Софийска област се сключи Меморандум 

за сътрудничество между Областна администрация на Софийска област и  Национална 

спортна академия „Васил Левски“. Първоначалната идея започна от там, че учителите по 

физическо възпитание правят регулярни срещи и заседания в Национална спортна 

академия. В процеса на работа се стигна до подписването на меморандум и 

конкретизиране на специфични мероприятия, с които да се реализира тази съвместна 

дейност. 

Г-жа Мая Велкова-Нелчинова – началник отдел „Регионално развитие и 

европейски проекти“ в Областна администрация на Софийска област запозна 

членовете на Комисията  с плана за изпълнение на дейностите по Меморандума за 

сътрудничество между Областната администрация на Софийска област и НСА „Васил 

Левски“, който беше подписан на 14 юни 2016 г. Той е насочен към подобряване и 

разширяване на възможностите за развитие на спортния и здравословния начин на живот 

с акцент младото поколение. Изпълнението на спортния меморандум предвижда 

организация на еднодневни спортни празници по общини. До края на годината е 

предвидено да се проведат празници в две общини: 

 26 ноември 2016 г. – община Драгоман; 

 3 декември 2016 г. – община Сливница. 

Идеята е спортните празници да се проведат в спорните зали в общините, които са 

абсолютно подходящи за организиране на такива мероприятия. Договорено е следващия 

празник да се проведе в община Ботевград през месец февруари 2017 г. Предстои 
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уточняване и на други спортни празници с други общини на територията на Софийска 

област – Самоков,  Долна баня и други. 

Г-жа Нелчинова уведоми членовете на Комисията, че се предвижда организиране 

на Областен спортен турнир, който ще бъде по общини, по региони и накрая провеждане 

на финал. По всяка вероятност този турнир ще включва масови спортове – волейбол, 

хандбал и лека атлетика за ученици от 5 до 8 клас. 

След представяне на плана за изпълнение на дейностите по меморандума,  

г-жа Цанова даде думата за коментари по точка 3 от дневния ред. 

Г-н Христо Йорданов сподели, че община Елин Пелин също разполага с голяма 

спортна зала и всяка година в началото на декември се организира детски футболен 

турнир между отбори от няколко общини на територията на Софийска област.  

Г-жа Мая Велкова допълни, че предстои уточняване на следващи общини, в които 

да бъдат организирани други спортни мероприятия в изпълнение на Меморандума за 

сътрудничество. 

По точка 4 от дневния ред – Други не бяха направени коментари. 

След изчерпване на дневния ред г-жа Мая Цанова закри заседанието. 

 
 
 
РОСИЦА ИВАНОВА (П) 
Областен управител 
на Софийска област  
 
Председател на Постоянно действащата комисия 
по образование, култура, вероизповедания, 
спорт, читалищна дейност и медии 
към Областния управител на Софийска област 
 
 
 
Изготвил протокола:  

Женя Иванова, (п) 

младши  експерт, отдел РРЕП, ОА на СО 


