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ПРОТОКОЛ ЗМ
№ 1/ 24.10.2019г. ■П

за проведено заседание на обществения съвет - СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” Радомир

Днес, 24.10.2019г. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование се проведе заседание на обществен съвет при СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” гр. Радомир.
Начален час: 18.00 часа; Място: в интерактивна зала на училището.

На заседанието присъстваха всички редовни членове на съвета - 7 човека: 
Антонио Емилов Антонов- представител на финансиращия орган 
Родители: Ангелинка Николова Сичанова; Вяра Петрова Димитрова; Боряна Сашова 
Ангелова- Димитрова; Станислава Федяева Митичева 
Таня Иванова Бегова- представител на работодатели
Мария Христова- Кирилова- председател на Обществен съвет при СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир

Заседанието има необходимия кворум.
На заседанието присъства и г-жа Маргарита Ананиева- Директор на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Радомир.
Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в 
присъствения списък, който е неразделна част от този протокол.
Г-жа Ананиева направи предложение за допълнение на дневния ред:
Предлагам като втора точка от дневния ред да включим: . Запознаване с писмо от РУО 
Перник /изх № РД- 08-03-761/ 11.09.2019г./ и писмо на министъра на образованието и 
науката /№ 9107-157/ 11.09.2019г/. относно събирането на средства от родители на 
децата и учениците в държавните и общински детски градини и училища.

Гласуване за допълнение на дневния ред с нова точка 2. След проведеното гласуване на 
предложението се получи следния резултат:
Гласували: 7;
Брой гласове „за” 7;Брой гласове „против”- няма; Брой гласове „въздържали се”- няма 

Заседанието протече при дневен ред, както следва:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 
трето тримесечие на 2019г.

2. Запознаване с писмо от РУО Перник /изх № РД- 08-03-761/ 11.09.2019г./ и писмо на 
министъра на образованието и науката /№ 9107-157/ 11.09.2019г/. относно събирането 
на средства от родители на децата и учениците в държавните и общински детски

Докладва: Маргарита Ананиева

градини и училища. Докладва: Маргарита Ананиева

3. Обсъждане на Отчет за дейността на Обществения съвет при СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир за 2018-2019 година.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


Докладва: Мария Михайлова Христова- Кирилова 
Председател на Обществен съвет

По точка 1 от дневния ред постъпиха следните изказвания и мнения:
Г-жа Мария Христова- Кирилова: Председател на Обществен съвет при СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” гр. Радомир:
Според чл. 16, ал.1 т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата: ’’Общественият съвет дава 
становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 
разходи, както и за отчета на изпълнението му”.
Материалите за изпълнението на бюджета за трето тримесечие бяха предоставени на 
членовете на Съвета, така че сме запознати с хода на изпълнението.

Маргарита Ананиева:
Както е видно от справката за изпълнение на бюджета, към трето тримесечие той се 
изпълнява съгласно плануваните цифри.
През тази учебна година направихме доста по обогатяване на материалната база вътре в 
класните стаи. Закупихме нови маси и столове, със съвременен цвят и дизайн. С това 
смятаме, че правим крачка към оптимизиране на условията на обучение и възпитание в 
училището ни. Получихме и нови компютри като дарение, което ни помага много, за да 
доведем до край използването на възможностите на електронния дневник в училището 
ни. Колегите имат възможност своевременно да отразят преподадения материал и 
оценките на учениците.

Боряна Сашова:
Смятаме, че направените разходи са целесъобразни. Радваме се заедно с децата си, че 
ще имат възможност да учат при много приятни условия в класните стаи. Предлагам 
ОбС да вземе решение: Приема отчета за изпълнението на бюджета за трето 
тримесечие на 2019 година.
Други предложения, изказвания и мнения не постъпиха.
Мария Михайлова:
Предлагам да обсъдим и приемем следното решение:
Становището на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир е 
приема отчета за изпълнението на бюджета на училището за трето тримесечие на 2019 
година.

Гласуване на предложението.
След проведеното гласуване на предложението се получи следния резултат:
Гласували: 7;
Брой гласове „за” 7;
Брой гласове „против”- няма;
Брой гласове „въздържали се”- няма
На основание резултатите от проведеното гласуване по точка първа от дневния ред, 
общественият съвет към Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир взе 
следното решение:



Становището на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир е: приема отчета за изпълнението на бюджета на Средно училище „Св. 
Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за трето тримесечие на 2019 година.

По точка втора от дневния ред г-жа Ананиева запозна членовете на Съвета е 
писмо от РУО Перник изх. № РД- 08-03-761/ 11.09.2019г. във връзка с писмото на 
министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родители на 
децата и учениците в държавните и общински детски градини и училища

Мерки, които Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” град Радомир 
предприема във връзка с писмото на министъра:

- запознаване е писмото на министъра на членовете на ПС; членовете на Съвета на 
настоятелите на Училищното настоятелство; Обществения съвет при училището

- Обръщане внимание на членовете на училищната комисия по даренията, че 
набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на 
принципа за доброволност и личната воля на дарителя и съблюдаване на доброволния 
характер на дарителството. Да се контролира водената книга за даренията, в която се 
отбелязва видът, количеството, стойността, счетоводния документ за получените 
дарения, както и издаването на свидетелство за дарение.

- На сайта на училището се публикува писмото на министър Вълчев;

- Своевременно запознаване на родителите със съдържанието на писмото. За целта са 
използвани родителските срещи в началото на учебната година, както и срещите на 
родителите на всяка паралелка за излъчване на представители на паралелките за 
участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения 
съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир;. Тези срещи са проведени на 
17.1.2019г. и са във връзса с изтичане срока на действие на настолния обществен съвет.

М. Христова:

Обществения съвет се създава като орган за подпомагане развитието на детската 
градина и училището, както и за упражняване на граждански контрол на управлението 
им. В тази връзка виждам ролята на Съвета за популяризиране сред обществеността, че 
събирането на средства от учениците и родителите им за материали и консумативи за 
материална база и други разходи по издръжката на процеса на обучение и възпитание в 
общинските и държавни училища няма правно основание. Предлагам решение: 
Съветът, в рамките на правомощията си да осъществява контрол върху събирането и 
разходването на средства от училищното настоятелство. Гласуване на предложението. 
След проведеното гласуване на предложението се получи следния резултат:
Гласували: 7; Брой гласове „за” 7; Брой гласове „против”- няма; „въздържали се”- няма 

На основание резултатите от проведеното гласуване по точка втора от дневния 
ред, общественият съвет към Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 
взе следното решение:

Съветът, в рамките на правомощията си, да осъществява контрол върху 
събирането и разходването на средства от училищното настоятелство.



По трета точка от дневния ред:
Мария Христова- Кирилова направи отчет за дейността на Обществения съвет при 
СУ„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за периода 25.10.2018г.- 24.10.2019г.:

ОТЧЕТ

за дейността на Обществен съвет 

към СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 

за периода 25.10.2018г.- 24.10.2019г.

Общественият съвет на СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, е орган за 

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на неговото

управление. Той е учреден на 20.12.2016 г. във връзка с Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от 

Министерство на образованието и науката.

След първоначалния избор на членове и попълването на състава/ м. 09. 2017 г/

Обществен съвет към СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир към 24. 10. 2019 г.

е в следния състав:

Мария Христова Михайлова- Кирилова- родител на ученик от X Б клас и председател 

на Съвета

Станислава Федяева Митичева- родител на ученик от IX А клас 

Ангелинка Николова Сичанова- родител на ученик от XII Б клас 

Вяра Петрова Димитрова- родител на ученик от IX Б клас 

Боряна Сашова Ангелова- Димитрова- родител на ученик от XI А клас 

Таня Иванова Бегова- представител на работодателите

Антонио Емилов Антонов- представител на финансиращия орган-Община гр. Радомир

Резервни членове:



Лидия Здравкова- родител

Кирил Кирилов- представител на работодатели

През учебната 2018-2019 година Общественият съвет се събра и заседава седем 

пъти. Въпросите, които са разглеждани са в съответствие с изискванията на 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата /ДВ брой 75, с.16-20/.

Заседанията се проведоха при следния дневен ред :

25.10.2018г.

На първото заседание, в изпълнение на чл. 16, ал.1, т.4. от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата, общественият съвет даде становище за:

Изпълнение на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за трето 

тримесечие на 2018г.

Актуализиране на Правилник за дейността на СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. 

Радомир- учебна 2018- 2019 година.

02.11.2018г.

Определяне на представител на обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

гр.Радомир и на резервен член, които да бъдат включени като член и резервен член на 

комисията за провеждане на конкурс за длъжността „директор” на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр.Радомир.

03.01.2019г.

Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

четвърто тримесечие на 2018г.и на бюджета за 2018 година.

Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

държавен план - прием на ученици в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

учебната 2019-2020 година.

21.02.2019г



Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

дейности в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” по повод новите регламенти, свързани със 

заниманията по интереси в държавните и общински училища, приети с ПМС 289/ 

12.12.2018г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование.

Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

Проект на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир по реда на ПМС 129 от 

11.07.2000г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните 

средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и 

от бюджетите на общините /Обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г„ в сила от 1.01.2001 г„ изм. 

и доп., бр. 28 от 4.04.2006 г„ в сила от 1.01.2006 г„ изм., бр. 13 от 17.02.2009 г„ бр. 62 от 

12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г„ изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г„ в сила от 

1.01.2019 г./

24.04.2019г.

Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 2018 година.

Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

изпълнение на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за първо 

тримесечие на 2018 година.

15.07.2019г.

Избор на учебници в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 2019-2020г.

Определяне на членове на Обществения съвет, които да участват от името на Съвета в 

работата на училищните комисии за изработване на документи във връзка с началото 

на учебната 2019/ 2020 година, тяхното обсъждане и приемане/ Стратегия за развитие 

на училището; Програмата за превенция на ранното напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи, Етичен кодекс на училищната общност и др./

Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 

второ тримесечие на 2019г.

30.08.2019г



Съгласуване на училищен учебен план на VA, УБ, VIA, VIE, VIIA, VIIB, VIIIA, УШБ, 

IXA, IXB, XA и ХБ класове в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир- 

2019/2020г.

Обсъждане на училищни документи:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир 

2016- 2020г.

Етичен кодекс на училищната общност - Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 

гр. Радомир;

Програма на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за превенция на 

ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2019/ 2020 година ;

Други.

Сред основните докладчици на заседанията на Обществения съвет са: г-жа 

Маргарита Ананиева -  Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир и г-жа 

Мария Михайлова-Кирилова - председател на Обществения съвет.

Общественият съвет взе решения по точките от дневния ред на своите 

заседания, съобразно своите правомощия и задължения, определени от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата.

В работата на Съвета бе наложен стил на прагматизъм, оперативност и 

уважение към училищната институция, в името на която той работи.

Членовете на Съвета проявиха максимална отговорност по отношение на присъствието 

си на заседанията на Обществения съвет. Отсъстващи няма. Освен постоянните членове 

на Обществения съвет, на всички заседания присъства директорът на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Радомир г-жа Маргарита Ананиева. Включваха се и 

представители на Педагогическия съвет, както и на Ученическия съвет на училището.

Отчетът е изготвен в изпълнение на чл.17./1./ от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 

съгласно който „Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната 

учебна година”.



Отчетът е обсъден на заседание на Общественият съвет на 24.10.2019г., 

протокол №1.

Отношение взе Вяра Димитрова:
Изразявам съгласие с посочените данни в отчета и предлагам решението да бъде: 
Общественият съвет приема Отчет за дейността на Съвета през периода месец 
октомври 2018 - месец октомври 2019г.
Антонио Емилов:
Съгласен съм с изводите, че с нашата работа и отговорност се подпомогнали работата и 
развитието на училището, както сме и способствали за изпълнението на задачата за 
граждански контрол върху дейността му. Предстои формиране на нов обществен съвет, 
тъй като времето на нашия изтича, през месец декември се навършват 3 години от 
учредяването му.
Други мнения и предложения не постъпиха.
След проведеното гласуване за приемане на отчета се получи следния резултат: 

Гласували: 7;
Брой гласове „за” 7;
Брой гласове „против”- няма;
Брой гласове „въздържали се”- няма

В резултат на гласуването Общественият съвет прие решение:
Общественият съвет при СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир приема 
Отчет за дейността на Съвета за периода 25.10.2018г. - 24.10. 2019 година.

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет към СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” гр. Радомир бе закрито.

ПРОТОКОЛЧИК,
Диана Банкова 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
Мария Христова- Кирш
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На членовете на Обществения съвет при СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир, 
присъствали на заседанието му на 24. 10. 2019г.

Ангелинка Николова Сичанова 

Антонио Емилов Антонов 

Боряна Сашова Ангелова- Димитров; 

Вяра Петрова Димитрова 

Станислава Федяева Митичева

Таня Бегова(Р)
J

Мария Михайлова Христова-Кирилова 

Председател на обществения съвет 

при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр Радомир

http://www.su-radomir.com
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