Областен съвет за култура и образование-Силистра

ПРОТОКОЛ
от 27 март 2012 г., гр. Силистра
Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна
администрация се проведе заседание на Областния съвет за култура и образование
/ОСКО/ към Областния управител при следния
Дневен ред:
1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОСКО.
2. Предложение за учредяване на постоянни комисии по култура и образование
към ОСКО.
3. Създаване на инициативен комитет за отбелязване на 100 години от Балканската война и освобождаване на част от откъснатите български земи и население.
4. Приемане на Областна програма за отбелязване на 100 годишнината от Балканската война и освобождаване на част от откъснатите български земи и население.
5. Информация на Регионалния инспекторат по образование към МОМН за целите на Националната конференция „Гражданското образова-ние – успехи и провали,
поуки и възможности“, която ще се проведе в гр. Силистра в края на месец март 2012 г.
6. Актуализиране на състава на Инициативния комитет за изгражда-нето на
„Пантеон на славата“ към паметника на 31-ви Силистренски полк в гр. Силистра.
7. Разни.
На заседанието присъстваха 23 от членовете на Областния съвет и то съгласно
чл. 7, ал. 3 от Правилника на съвета се проведе редовно.
Като гости на Областния съвет присъстваха г-н Тодор Дюлгеров – председател
на Областния съюз на ветераните от войните на България, ветерани от войните от различни общини на областта, както и ръководители на културни институции.
Заседанието беше открито от г-н Николай Димов – Областен управител и председател на ОСКО.
По ПЪРВА точка от дневния ред членовете на ОСКО приеха с единодушие
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за култура и образование /ОСКО/ към областния управител.
По ВТОРА точка от дневния ред и на основание чл. 5, ал. 2 от Правилника на
ОСКО също с единодушие на членовете бяха избрани съставите на две постоянни комисии:
1. Постоянна комисия по култура
към Областния съвет за култура и образование /ОСКО/
Николай Димов – Областен управител, председател на Областния съвет за култура и образование /ОСКО/, председател на комисията;
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Тодора Цонева – Заместник-областен управител, заместник-председател на ОСКО, заместник-председател на комисията;
Румен Липков – главен експерт в Областна администрация, секретар на ОСКО,
секретар на комисията
и членове
1. Денка Михайлова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на община Силистра;
2. Цветана Колева – началник-отдел „Култура” на община Силистра;
3. Добри Добрев – председател на Постоянната комисия по култура към Общински съвет-Силистра;
4. Цветана Цанова – секретар на Регионалната комисия на Националния дарителски фонд /НДФ/ „13 века България”;
5. Йорданка Стойчева – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на Община
Дулово;
6. Емилия Кралева – главен специалист „Култура и младежки дейности” на Община Дулово;
7. Бюрхан Шевкед - главен специалист „Култура и младежки дейности” на община Дулово;
8. Петя Князова-Василева – заместник-кмет „Хуманитарни дейности и европроекти” на община Тутракан;
9. Петър Бойчев – директор на Исторически музей-гр. Тутракан;
10. Eлена Маркова – заместник-кмет по хуманитарните въпроси на община Главиница;
11. Елисавета Кърова – заместник-кмет на община Ситово;
12. Розин Георгиев – председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет-Ситово;
13. Радка Илиева – старши специалист „Култура, обредни дейности и спорт” към
община Алфатар;
14. Валентина Токушева – заместник-кмет на община Кайнарджа
и
2. Постоянна комисия по образование
към Областния съвет за култура и образование /ОСКО/
Николай Димов – областен управител, председател на Областния съвет за култура и образование /ОСКО/, председател на комисията;
Алтимир Адамов – заместник-областен управител, заместник-председател на
ОСКО, заместник-председател на комисията;
Румен Липков – главен експерт в Областна администрация, секрeтар на ОСКО,
секретар на комисията
и членове
1. Габриела Миткова – началник на Регионалния инспекторат по образование
към Министерството на образованието, младежта и науката /РИО към МОМН/;
2. Марин Ботев – началник-отдел „Инспектиране и организационно-методическа
дейност“ в РИО към МОМН;
3. Михаил Кирязов – председател на Синдиката на българските учители към
Конфедерацията на независимите синдикати в България /СБУ към КНСБ/;
4. Снежана Давидова – председател на Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда /КТ/ „Подкрепа“.
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5. Денка Михайлова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на община Силистра;
6. Росица Димова – главен експерт „Организация на средното образование” към
отдел „Образование“ на община Силистра;
7. Йорданка Стойчева – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на община
Дулово;
8. Петя Князова-Василева – заместник-кмет „Хуманитарни дейности и европроекти” на община Тутракан;
9. Стефка Станкова –заместник-директор на СОУ „Йордан Йовков”-гр. Тутракан;
10. Eлена Маркова – заместник-кмет по хуманитарните въпроси на община Главиница;
11. Ведиха Юдаим – началник-управление „Образование” на община Главиница;
12. Елисавета Кърова – заместник-кмет на община Ситово;
13. Розин Георгиев – председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет-Ситово;
14. Стефка Жекова – секретар на община Алфатар;
15. Живко Крушаров – секретар на община Кайнарджа.
По ТРЕТА точка от дневния ред ОСКО учреди
Инициативен комитет
за отбелязване на 100 години от Балканската война и освобождаване на част от
откъснатите български земи и население в състав:
Николай Димов – oбластен управител на Област Силистра, председател на комитета;
Николина Николова – член на Общинския съюз на ветераните от войните–
Силистра, експерт в отдел „Култура“ на община Силистра, секретар на комитета и
членове:
1. д-р Тодор Дюлгеров – председател на Областния съюз на ветераните от войните
на България;
2. Стоян Колев - председател на Общинския съюз на ветераните от войните–
Дулово;
3. Деспина Драганова - председател на Общинския съюз на ветераните от войните–Ситово;
4. Кръстьо Тотев - представител на Общинския съюз на ветераните от войнитеГлавиница;
5. Атанас Русев – член на Общинския съюз на ветераните от войните-Силистра;
6. Димитричка Недкова - член на Общинския съюз на ветераните от войнитеСилистра;
7. Тодор Плугаров - член на Общинския съюз на ветераните от войните-Силистра;
8. Славка Йорданова - член на Общинския съюз на ветераните от войнитеСилистра;
9. Д-р Юлиян Найденов – кмет на oбщина Силистра;
10. Йорданка Узунска – кмет на община Алфатар;
11. Петя Василева – зам.- кмет на община Тутракан;
12. Белчо Маринов – директор на исторически музей Дулово;
13. Валентина Токушева – зам.- кмет на община Кайнарджа;
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14. Николай Неделчев – кмет на Община Ситово;
15. Елена Маркова – зам.- кмет на Община Главиница;
16. Йорданка Стойчева – зам.-кмет Община Дулово;
17. подп. Димитър Трендафилов – н-к на Областен военен отдел-Силистра;
18. Стоян Пейчев – председател на Областния съвет на съюза на офицерите, сержантите и войниците от запаса и резерва.
По ЧЕТВЪРТА точка от дневния ред, с единодушие беше одобрена предложената Областна програма за отбелязване на 100 годишнината от Балканската война
1912-1913 г.
Тя беше изготвена въз основа на общинските програми за отбелязване на събитието, като подреди различните прояви на общините тематично и хронологично.
По ПЕТА точка от дневния ред, началникът на Регионалния инспекторат по образование Габриела Миткова обстойно запозна членовете на Областния съвет с целите
и задачите на Националната конференция по гражданско образование, която ще се
проведе на 30 и 31 март в гр. Силистра.
На конференцията ще бъдат изнесени над 80 доклада от дейци на образованието и
ученици от над 30 селища от страната.
Гости на конференцията ще бъдат омбудсмана на страната г-н Константин Пенчев и заместник-министъра на образованието, младежта и науката г-жа Милена Дамянова.
По ШЕСТА точка от дневния ред Областния съвет учреди и
Инициативен комитет
за изграждането на „Мемориална стена на славата“
към паметника на 31-ви Силистренски полк в гр. Силистра
Николай Димов – областен управител на област Силистра, председател на комитета;
Николина Николова – член на Общинския съюз на ветераните от войните–
Силистра, експерт в отдел „Култура“ на община Силистра, секретар на комитета и
членове:
1. д-р Тодор Дюлгеров – председател на Областния съюз на ветераните от войните-Силистра;
2. Стоян Колев - председател на Общинския съюз на ветераните от войните–
Дулово;
3. Деспина Драганова - председател на Общинския съюз на ветераните от войните–Ситово;
4. Кръстьо Тотев - представител на Общинския съюз на ветераните от войнитеГлавиница;
5. Атанас Русев – член на Общинския съюз на ветераните от войните-Силистра;
6. Димитричка Недкова - член на Общинския съюз на ветераните от войнитеСилистра;
7. Тодор Плугаров - член на Общинския съюз на ветераните от войните-Силистра;
8. Славка Йорданова - член на Общинския съюз на ветераните от войнитеСилистра;
9. Тодор Николаев – историк и краевед;
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10. Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра;
11. Николай Неделчев – кмет на Община Ситово;
12. Йорданка Узунска – кмет на Община Алфатар;
13. Петя Василева – заместник-кмет на Община Тутракан;
14. Петър Бойчев - директор на исторически музей-Тутракан;
15. Йорданка Стойчева – заместник-кмет Община Дулово.
16. Белчо Маринов – директор на исторически музей- Дулово;
17. Валентина Токушева – заместник-кмет на Община Кайнарджа;
18. Елена Маркова – заместник-кмет на Община Главиница;
19. подп. Димитър Трендафилов – н-к на Областен военен отдел-Силистра;
20. Стоян Пейчев – председател на Областния съвет на съюза на офицерите, сержантите и войниците от запаса и резерва.
По СЕДМА точка от дневния ред, общините бяха информирани за стартирането
на третата поредна кампания за попълване на Националната система „Живи човешки
съкровища“ за нематериално културно наследство.
С това дневният ред беше изчерпан и г-н Николай Димов закри заседанието.
Секретар на ОСКО:
Румен Липков – главен експерт ……………………………
Председател на ОСКО:
Николай Димов – Областен управител ……………………..
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