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        УТВЪРДИЛ: (П) 
        РОСИЦА ИВАНОВА 
        Областен управител 
        на Софийска област 

 
ПРОТОКОЛ 

 

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

управител на Софийска област 
 

Днес 10.05.2016 г. във фронт-офиса на 5-ти етаж в Областна администрация на 

Софийска област, се състоя 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 им пожела ползотворна 

работа при нелеката задача за определяне на деятели в областта на образованието, 

културата, вероизповеданията, спорта, читалищната дейност и медиите от 

Софийска област, които да бъдат отличени по случай 24 май – Денят на славянската 

писменост и на българската просвета и култура. Г-жа Иванова отбеляза, че задачата е 

нелека, тъй като в резултат на проведеното открито заседание на 14.04.2016 г. са 

постъпили множество предложения във всички категории, определени от комисията. 

Областният управител обърна внимание на важността на наградите и желанието на 

Областната администрация да продължи установената традицията по връчването им.  

От своя страна, г-н Емил Атанасов, заместник областен управител на 

Софийска област, също приветства членовете на комисията и отправи покана към тях за 

участие на церемонията, която ще се състои на 19 май 2016 г. от 14.00 часа в Областната 

администрация. Г-н Атанасов запозна комисията с предварителния 

ДНЕВЕН  РЕД: 
 

1. Обсъждане на постъпилите предложения в Областна администрация на 

Софийска област на кандидатури на изтъкнати деятели в областта на 

образованието, културата, вероизповеданията, спорта, читалищната 

дейност и медиите от Софийска област, които да бъдат отличени по 
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случай 24 май – Денят на славянската писменост и на българската 

просвета и култура. 

2. Други.    

След приемане на дневния ред, председателят на комисията представи 

постъпилите номинации в различните категории.  

 Образование 

1. „Най-добро училище в Софийска област“: 

− СОУ „Христо Ботев“ – гр. Ихтиман. 

Г-н Христо Андреев, началник на РИО - София регион представи 

номинираното училище на членовете на комисията. Предложеното училище е 

най-голямото в Софийска област. Неговите учениците имат много изяви по олимпиади, 

състезания и са получили множество награди. Комисията одобри единодушно 

предложената кандидатура от РИО – София регион в посочената категория. 

2. „Най-добър учител на Софийска област”: 

− Галя Вукова – учител по химия и опазване на околната среда в 

СОУ „Христо Ботев“ гр. Ихтиман; 

− Венета Терзийска – учител по география и икономика в  

ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ гр. Ботевград; 

− Нина Павлова Илиева – начален учител в НУ „Христо Ботев“ 

гр. Елин Пелин. 

Началникът на РИО - София регион посочи, че от предложените кандидатури 

силно се откроява, тази на г-жа Венета Терзийска – учител по география и икономика в 

ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ гр. Ботевград. Г-жа Терзийска е преподавател с 

дългогодишен стаж, с много участия в проекти по  различни национални и европейски 

програми, изключителен професионалист, много обичан и уважаван учител. Комисията 

одобри единодушно предложената кандидатура от РИО – София регион в посочената 

категория. 

3. „Най-добър директор на училище от Софийска област”: 

− Кирил Славов – директор на Профилирана гимназия 

„Константин Фотинов“ гр. Самоков. 

Предложението е направено от вестник „Седмица“ и от РИО – София регион.  

Г-н Славов заема поста директор от 1988 г. През тези години училището израсна 

значително. Според данните 80% от възпитаниците му са приемани във висши учебни 
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заведения в България и в чужбина. Ученици на ПГ “Константин Фотинов” ежегодно 

печелят олимпиади и национални конкурси в различни сфери. 

4.  „Най-добър директор на детска градина в Софийска област”: 

− Елена Ножарова – директор на ОДЗ „Вяра, надежда и любов“ – 

с. Горна Малина. 

Обединено детско заведение "Вяра, Надежда, Любов" - с. Горна Малина е открито 

през 1976 г., като има и филиали в с. Долно Камарци и с. Априлово. През 2016 г. детската 

градина ще отбележи 40 години от своето създаване. ОДЗ "Вяра, Надежда, Любов" се 

посещава от 175 деца.  Екипът на детското заведение под ръководството на директорката 

се стреми винаги да съчетава традициите и новостите в областта на предучилищното 

възпитание, като този начин детската градина се е утвърдила във важен образователен 

център на територията на община Горна Малина и Софийска област.  

Комисията одобри единодушно предложената кандидатура от РИО – София 

регион в посочената категория. 

5. Най-добър директор за цялостен принос в образованието”: 

− Маргарита Божкова Миланова – директор на СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, гр. Сливница. 

Г-жа Божкова е дългогодишен учител по история с над 34-годишна практика, 

директор на училището от 1993 г. Под нейно ръководство СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, гр. Сливница е изпълнявало много проекти по национални програми и е 

участвало като партньор в трансгранични проекти.  

Комисията одобри единодушно предложената кандидатура от РИО – София 

регион в посочената категория. 

6. „Най-добър експерт от Регионалния инспекторат по образование - 

София регион”: 

− Илонка Славчева, началник отдел „Инспектиране и 

организационно-методическа дейност“ в РИО – София регион. 

Г-н Христо Андреев предложи нейната кандидатура, предвид факта, че отделът, 

който ръководи г-жа Славчева е натоварен с най-тежката задача, а именно инспектиране 

на учебните заведения на територията на областта, както и че г-жа Славчева е експерт с 

дългогодишен стаж. 

Комисията одобри единодушно предложената кандидатура от РИО – София 

регион в посочената категория. 
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 Култура, читалищна и просветна дейност   

1. „Най-изявен деец на културата от Софийска област“: 

− Весела Колешанова – режисьор, от гр. Самоков; 

− Георги Машов, ръководител на школа по акордеон към 

Читалище-паметник „Отец Паисий 1859“, град Самоков; 

− Пенка Боянова – ръководител на школа по изобразително 

изкуство „Захарий Зограф“, Читалище-паметник „Отец Паисий 

1859“, гр. Самоков; 

− Анелия Сотирова Нейкова – хореограф НЧ „Слънце 1859“,  

гр. Ихтиман; 

− Таня Лулчова Илчова – библиотекар в НЧ „Надежда 1900“,  

с. Чавдар. 

Тъй като кандидатурите на предложените дейци на културата са изключително 

ярки личности и комисията беше затруднена в избора на само един от тях, д-р Десислава 

Панайотова, представител от името на Ловчански митрополит Гавриил, предложи да се 

избере чрез жребий най-изявеният деятел. Жребият посочи г-н Георги Машов, 

ръководител на школа по акордеон към Читалище-паметник „Отец Паисий 1859“  

гр. Самоков. 

2. „Читалище с най-богата културна програма и активна дейност от 

Софийска област”: 

− НЧ „Васил Левски - 1937“, с. Алино, община Самоков; 

− НЧ „Слънце 1879“, гр. Ихтиман;  

− НЧ „Никола Ракитин 1890“, с. Трудовец, община Ботевград. 

От постъпилите предложения, комисията реши да бъде наградено НЧ „Слънце 

1879“, гр. Ихтиман. Читалището се е утвърдило със своите успешни практики и е 

пример, както за читалищата в района, така и на областно и държавно ниво и затова е 

отличено за принос в развитието на читалищното дело в България по случай 

130-годишния си юбилей. Създадените традиции през годините се развиват чрез 

активното участие на дейците от съставите на читалището, които обхващат всички 

възрастови групи.     

3. „Най-изявена самодейна формация“: 

− Танцов ансамбъл „Слънце“ към НЧ „Слънце 1879“,  

гр. Ихтиман; 

− Младежки духов оркестър и Мажоретен състав  

гр. Ботевград; 
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− Лина Чалъкова, Гюлка Каназирова, Пенка Бикова – самодейки, 

НЧ „Васил Левски - 1937“, с. Алино, община Самоков; 

− Детски танцов състав „Светлина“ към НЧ „Светлина 1910“,  

с. Душанци, община Пирдоп; 

− Смесен битов хор при НЧ „Напредък 1869“, гр. Пирдоп. 

Членовете на комисията се запознаха с всички предложения, но измежду тях 

най-силно се открои кандидатурата на Младежки духов оркестър и Мажоретен състав от   

град Ботевград. През изминалите 12 годините съставите са взели участие и са получили 

награди от международни и национални фестивали. Канени са за изяви в телевизионни 

предавания, церемонии по откриване на републикански, европейски и световни 

първенства, проведени в София и страната. Комисията единодушно одобри 

предложената кандидатура. 

В категорията „Най-изявена самодейна формация“, комисията реши да бъде 

присъдена специална награда за най-възрастни изпълнители от самодейна формация на 

Лина Чалъкова, Гюлка Каназирова, Пенка Бикова от НЧ „Васил Левски - 1937“,  

с. Алино, община Самоков, за  приноса им в развитието на художествената самодейност 

и читалищното дело в Софийска област. Тази година трите  фолклорни изпълнителки 

отбелязват 85-годишния си юбилей и са основателки на женската група за автентичен 

фолклор към читалището.  

4. „За ползотворна духовно-просветна и култура дейност на църковен 

служител”: 

− Йеромонах Михаил Диловски – Чекотински манастир „Свети 

Архангел Михаил“ с. Калугерово, община Правец. 

− Отец Михаил Колев – Свещеник в Долномахаленската църква в 

гр. Самоков. 

Д-р Десислава Панайотова, представител от името на Ловчански 

митрополит Гавриил обърна внимание, че Йеромонах Михаил Диловски от 

Чекотинския манастир „Свети Архангел Михаил“ е приел и работи със светогорския 

устав. Той работи с деца от детска градина „Индира Ганди“ в гр. Правец, с ученици от 

1-ви до 5-ти клас от ОУ „Васил Левски“ в града, запознавайки ги с православното 

християнство. За тях организира и образователни екскурзии до исторически места и 

православни светини в България. В град Ботевград Йеромонах Михаил организира 

курсове за възрастни, в които курсистите се запознават със събитията и личностите от 

Свещеното писание на Стария и Новия завет. 
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Отец Михаил Колев e свещеник в Долномахаленската църква в Самоков от над 20 

години. Избран е за Архиерейски наместник на Самоков тази година. Отец Колев е 

уважаван свещеник и духовен водач в Самоков, познат е и в селата в общината.  Участва 

в събития с важно социално значение. 

От двете кандидатури, членове избраха тази на Йеромонах Михаил Диловски от 

Чекотински манастир „Свети Архангел Михаил“, село Калугерово, община Правец. 

 Медии 

1. „Награда на журналист от регионална медия за активна гражданска 

позиция”: 

− Любомир Кузев – журналист от гр. Долна баня. 

Г-н Христо Андреев, главен редактор на вестник „Софийска вестник“ 

запозна членовете на комисията, с кандидатурата на г-н Кузев, който е журналист с над 

40-годишна практика, кореспондент на Българското национално радио, кореспондент на 

вестник „Софийска правда“. Дълги години е бил гласът на радио точката в град Долна 

баня. В момента е кореспондент от района на Долна баня и Костенец за „Софийски 

вестник“ и за регионалните вестници от Самоков.  

След проведеното обсъждане комисията  взе следните решения: 

Предлага на Областния управител на Софийска област да номинира следните 

деятели в областта на образованието, културата, вероизповеданията, спорта, 

читалищната дейност и медиите от Софийска област, които да бъдат 

отличени по случай 24 май – Денят на славянската писменост и на 

българската просвета и култура в отделните категории: 

1. „Най-добро училище в Софийска област“: 

− СОУ „Христо Ботев“ – гр. Ихтиман. 

2. „Най-добър учител на Софийска област”: 

− Венета Терзийска – учител по география и икономика в 

ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ гр. Ботевград; 

3.  „Най-добър директор на училище от Софийска област”: 

− Кирил Славов – директор на Профилирана гимназия 

„Константин Фотинов“ гр. Самоков. 

4.  „Най-добър директор на детска градина в Софийска област”: 

− Елена Ножарова – директор на ОДЗ „Вяра, надежда и 

любов“ – с. Горна Малина. 

5. Най-добър директор за цялостен принос в образованието”: 
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− Маргарита Божкова Миланова – директор на СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, гр. Сливница. 

6. „Най-добър експерт от Регионалния инспекторат по образование - 

София регион”: 

− Илонка Славчева, началник отдел „Инспектиране и 

организационно-методическа дейност“ в РИО – София 

регион. 

 Култура, читалищна и просветна дейност   

7. „Най-изявен деец на културата от Софийска област“: 

− Георги Машов, ръководител на школа по акордеон към 

Читалище-паметник „Отец Паисий 1859“, град Самоков. 

8. „Читалище с най-богата културна програма и активна дейност от 

Софийска област”: 

− НЧ „Слънце 1879“, град Ихтиман. 

9.  „Най-изявена самодейна формация“: 

− Младежки духов оркестър и Мажоретен състав  

град Ботевград. 

− Лина Чалъкова, Гюлка Каназирова, Пенка Бикова – 

изпълнители от Група за автентичен фолклор при  

НЧ „Васил Левски - 1937“, с. Алино, община Самоков. 

10.  „За ползотворна духовно-просветна и култура дейност на църковен 

служител”: 

− Йеромонах Михаил Диловски – Чекотински манастир 

„Свети Архангел Михаил“ с. Калугерово, община Правец. 

 Медии 

11. „Награда на журналист от регионална медия за активна гражданска 

позиция”: 

− Любомир Кузев – журналист от град Долна баня. 

След изчерпване на дневния ред г-н Емил Атанасов закри заседанието. 
 
 
 
........................................ 
Заместник 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 
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