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УТВЪРДИЛ: 
        РОСИЦА ИВАНОВА /п/ 
        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 14.04.2016 г., в заседателната зала на Областна администрация на Софийска 

област се състоя Открито 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-н Емил Атанасов, заместник областен 

управител на Софийска област и председател на комисията. Освен членовете на 

комисията, на заседанието присъства и заместник-кметът на Ихтиман г-н Георги Илиев. 

Г-н Атанасов приветства членовете на комисията и ги запозна с проекта на  

 
ДНЕВЕН  РЕД: 
 

1. Обсъждане и определяне на критерии за номиниране на изтъкнати 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. 

2. Представяне на съвместна инициатива на Областния управител на Софийска 

област и Фондация „Подарете книга” във връзка с отбелязването на 

Международния ден на детската книга. 

3. Други.    

Г-н Атанасов уведоми членовете на комисията, че представител на РИО – София 

регион няма да участва в заседанието, поради ангажираност в друго мероприятие, но е 
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получено в Областната администрация предложение за категории по случай 24 май.  

Г-н Атанасов обяви, че екипът на Областната администрация е подготвил примерни 

предложения по т.1 от дневния ред, въз основа на отличията, връчени през 2015 г., които 

г-жа Мая Цанова, Главен секретар на Софийска област ще представи.  

1. В сферата на образованието:  

- „Най-добро училище“ – За издигане авторитета на образователната 

институция;  

- „Най-добър учител на Софийска област“ – За значими педагогически, 

творчески и професионални постижения и по повод юбилейна годишнина  

или за изключителни успехи в педагогическата работа и висок 

професионализъм. 

2. В сферата на културата: 

- „Най-изявен деец на културата“ – За цялостен принос в духовния живот 

на областта и по случай юбилейна годишнина или за високи творчески 

постижения. 

3. В сферата на читалищната дейност – С цел отбелязване и включване в 

Кампанията „160 години Общонародно читалищно дело“ (1856 г. – 2016 г.)  

присъждане на награда на народно читалище от областта за активна дейност, 

съхраняване, популяризиране и развитие на българските традиции.   

Г-жа Цанова отбеляза, че Кампанията „160 години Общонародно читалищно 

дело“ се провежда под патронажа на Президента на Републиката Росен Плевнелиев.  

Категорията се предлага за първи път тази година. 

4. Категория „Най-изявена самодейна формация“ – самодейна танцова 

формация/фолклорна група,  самодейна театрална формация за възрастни или 

детско-юношеска театрална формация, хорова формация. 

Г-жа Петя Мишева, РЕКИЦ Ботевград – Отбеляза, че не могат да бъдат 

определени точни критерии, предвид разнородността на самодейните състави по 

отношение на възраст, брой участници, творчески изяви и спечелени награди. На 

територията на Софийска област във всяко населено място има самодейни състави.  

Г-н Георги Илиев, заместник-кмет на община Ихтиман – Допълни, че трябва 

да бъде отличена самодейна формация, която е най-активна по отношение на изявите си,  

взаимодейства с местните власти и търси възможност да осигури финансиране на 

дейността си.  
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Г-жа Мая Цанова – Посочи, че по време на наскоро провелото се фолклорно 

надиграване под патронажа на Областния управител „Я тропнете, да тропнем”, в град 

Сливница на 2 април 2016 г., са се отличили уникални състави от Софийска област и би 

следвало те да бъдат стимулирани под някаква форма. 

5. В сферата на медиите – Награда за журналист от регионална медия за активна 

гражданска позиция при отразяването на проблеми от обществения живот на 

областта. 

Г-жа Мая Цанова – Представи предложенията на Областния управител на 

Софийска област за две категории в сферата на образованието: „Най-добър директор” и 

„Най-добър експерт от Регионалния инспекторат по образование - София регион”. Г-жа 

Цанова представи и постъпилите предложения от Регионалния инспекторат по 

образование - София регион в същата категория: „Най-добро училище”, „Най-добър 

директор”, „Най-добър учител” и „Най-добър директор на детска градина”. 

Д-р Десислава Панайотова, представител на Негово Високо Преосвещенство 

Ловчански митрополит Гавриил – Изказа мнение, че не бива да се отделя духовната 

дейност от културната и просветната. Има много йеромонаси, които извършват 

просветна дейност в училища и детски градини. Г-жа Панайотова предложи категория  

„За ползотворна духовно-просветна и културна дейност на църковен служител”.  

Г-жа Мая Цанова – Предложи да бъдат наградени ученици от Софийска област с 

отличия от олимпиади и състезания в категорията „Най-високо постижение на ученик от 

Софийска област”. 

Д-р Десислава Панайотова допълни предложението с обособяване на две 

направления: 

- „Най-високо постижение на ученик от Софийска област в сферата на 

хуманитарните и природни науки”; 

- „Най-високо постижение на ученик от Софийска област в областта на 

културата”. 

По т. 2 от дневния ред г-н Атанасов предостави думата на г-жа Благовеста 

Пугьова, председател на Фондация „Подарете книга” да представи дейността на 

фондацията и програмата на инициатива на Областния управител на Софийска област и 

Фондацията, във връзка с отбелязването на Международния ден на книгата. Г-жа 

Пугьова сподели, че идеята за тази инициатива е възникнала след среща с г-жа Иванова. 

От шест години работят с деца от домове и понастоящем броят на доброволците, които 

редовно посещават децата и се занимават с тях, надхвърля 300. Тя подчерта, че книгите 

са символ на мероприятията им и е от особено значение да се покаже на децата колко те 



4 
 

са важни. Идеята е да се съчетае четенето на книги и работата на доброволците с децата, 

като крайната цел е изграждане на приятелски взаимоотношения и трайни връзки. Г-жа 

Пугьова посочи, че програмата на предстоящото събитие и информация за него ще бъде 

популяризирана чрез медиите и социалната мрежа Фейсбук. 

В т. 3 от дневния ред г-н Христо Йорданов, главен редактор на в. „Софийски 

вестник” предложи на комисията да бъде отличен волейболистът Владимир Николов, 

един емблематичен спортист, роден в  с. Горна Малина, във връзка с Деня на българския 

спорт 17 май и 8 май т.г., когато приключва неговата спортна кариера с бенефисен мач. 

След обсъждане на предложенията комисията взе следните решения: 

РЕШЕНИЕ №1: 

Предлага на Областния управител на Софийска област следните категории за 

номиниране на изтъкнати 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: 

 Образование 

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

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

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

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

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

София регион”; 

 Култура, читалищна и просветна дейност   

6. „Най-изявен деец на културата от Софийска област“; 

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

Софийска област”; 

8. „Най-изявена самодейна формация“; 

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

служител”. 

 Медии 

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

позиция”. 

 
РЕШЕНИЕ №2: 

Всеки член на комисията да изпрати мотивирано предложение за номинации  в 
конкретна категория по електронна поща в Областната администрация до 3 май 
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2016 г. Информацията да бъде разпространена сред членовете на комисията преди 
следващото заседание, на което ще се обсъждат конкретните номинации. 

 
РЕШЕНИЕ №3: 

Комисията насрочи следващото си заседание за 10 май 2016 г. от 13.00 часа в 
заседателната зала на Областната администрация на Софийска област. 

След изчерпване на дневния ред г-н Емил Атанасов закри заседанието. 
 
 
 
ЕМИЛ АТАНАСОВ /п/ 
................................ 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съгласувал: Мая Цанова, главен секретар на Софийска област………………………………./………………….. 
Мая Велкова-Нелчинова, началник отдел РРЕП…………………………………………………../…………………… 
Изготвил: Илиана Христова, старши експерт, отдел РРЕП…………………………………../………………….. 
 


	ДНЕВЕН  РЕД:

