
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bu

ПРОТОКОЛ 

№ 1/ 06.11.2019г.

за проведено заседание на обществения съвет 

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

Днес, 06.11.2019г. от 19.15ч., в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование се проведе заседание на новоизбрания 
обществен съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Заседанието се свиква в съответствие със заповед на Директора на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Радомир № 145 / 04.11.2019г. и в изпълнение на чл. 266, ал.4 , чл. 

267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 18, ал. 1 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата.

На заседанието присъстваха всички основни членове на обществения съвет-5 

човека.

Основни членове от страна на родителите:

Вяра Петрова Димитрова 

Доника Михайлова Котева 

Милена Антонова Пешева

Основен член от страна община Радомир:

Николета Чавдарова Стоянчева

Основен член от работодатели:

Таня Иванова Бегова

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


Присъстват и резервни членове на родителите:

Бойка Венциславова Димитрова 

Мирослава Валериева Николова 

Мелиса Павлова Димитрова

Всички присъстващи членове на съвета са регистрирани в присъствения списък, който 

е неразделна част от протокола.

На заседанието присъства и г-жа Маргарита Ананиева -  директор на училището. Тя е 

председател на заседанието.

Протоколчик: Диана Банкова

Дневен ред:

Избор на председател на обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 

Радомир за периода 06.11.2019г.- 06.11.2022г.

Маргарита Ананиева:

Имаме основания да бъдем доволни от съвместната дейност е досегашния обществен 
съвет. Вярвам, че ще продължим традицията. Предлагам за председател на 
обществения съвет да изберем човек, който е участвал в досегашния- г-жа Вяра 
Петрова Димитрова. Трябва да отчетем нейния опит в дейността на съвета, както и 
уважението, което се ползва сред родителите и учителската колегия.

Други предложения за председател на обществения съвет не постъпиха.

След проведеното гласуване относно: Избор на председател на обществения съвет към 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за периода 06.11.2019г,- 06.11.2022г. 

се получиха следните резултати

Гласували: 5.

«за»-5; «против»- няма; «въздържали се»- няма

На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към 
Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир взе следното РЕШЕНИЕ:

Общественият съвет при СУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр. Радомир избира за 
председател г-жа Вяра Петрова Димитрова.

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет към Средно 
училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир се закри.



ПРОТОКОЛЧИК,

Диана Симеонова Банкова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Вяра Петрова Димитрова


