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

Изх. №'7rV.V..10.02.2020r.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ГРАД РАДОМИР 

Относно:
Съгласуване избора от учителите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 

на учебници и учебни комплекти за V и VI клас за учебната 2020-2021 година, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците

УВАЖАЕМА Г ОСПОЖО ДИМИТРОВА,

В изпълнение на чл. 16, ал.1. г.8 от Правилника за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, моля 
общественият съвет да даде становище по:

Съгласуване избора от учителите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 
на учебници и учебни комплекти за V и VI клас за учебната 2020-2021 година, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

Във връзка с гореизложеното, очакваме становището на обществения съвет до 
05. 03. 2020 година.

ДИРЕКТОР НА 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ 

МАРГАРИТА АНАИ

http://www.sou-radomir.com


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

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18,
\vw\y.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912(a abv.bg

Изх. № /20.02.2020г.

До г-жа Милена Антонова Пешева

ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАДОМИР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕШЕВА,

В качеството си на председател на обществения съвет към СУ „ Св. Св. Кирил и 
Методий" гр. Радомир, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се 
проведе на 02.03.2020г. от 17.30ч. в конферентнага зала на училището/ ул. „Райко 
Даскалов" №31, гр. Радомир/.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :
Съгласуване избора от учителите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Радомир 

на учебници и учебни комплекти за V и VI клас за учебната 2020-2021 година, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието. 
Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото 

заседание всеки ден, от 8.00 до 16.30 часа в деловодството на училището.

Моля, в срок до 28.02.2020г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.

С уважение,

ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ



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

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

Изх. № /£ / /20.02.2020г.

До г-жа Доника Михайлова Котева

ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАДОМИР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОТЕВА,

В качеството си на председател на обществения съвет към СУ „ Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир, Ви каня на заседание на общес твения съвет, което ще се 
проведе на 02.03.2020г. от ! 7.30ч. в конферентната зала на училището/ ул. „Райко 
Даскалов” № 31, гр. Радомир/.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :
Съгласуване избора от учителите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Радомир 

на учебници и учебни комплекти за V и VI клас за учебната 2020-2021 година, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието. 
Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото 

заседание всеки ден, от 8.00 до 16.30 часа в деловодството на училището.

Моля. в срок до 28.02.2020г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.

С уважение,

ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

http://www.su-radomir.com


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

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

Изх. Ny/ЗЗ  /20.02.2020г.

До г-жа Николета Чавдарова Стоянчева

ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАДОМИР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНЧЕВА,

В качеството си на председател на обществения съвет към СУ „ Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир. Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се 
проведе на 02.03.2020г. от 17.30ч. в конферентната зала на училището/ ул. „Райко 
Даскалов" №31, гр. Радомир/.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :

Съгласуване избора от учителите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир 
на учебници и учебни комплекти за V и VI клас за учебната 2020-2021 година, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието. 
Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото 

заседание всеки ден, от 8.00 до 16.30 часа в деловодството на училището.

Моля, в срок до 28.02.2020г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.

С уважение,

ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

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


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

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

Изх. W ii/20.02.2020r.

До г-жа Таня Иванова Бегова

ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАДОМИР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕГОВА,

В качеството си на председател на обществения съвет към СУ „ Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се 
проведе на 02.03.2020г. от 17.30ч. в конферентнага зала на училището/ ул. „Райко 
Даскалов” №31, гр. Радомир/.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :
Съгласуване избора от учителите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 

на учебници и учебни комплекти за V и VI клас за учебната 2020-2021 година, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието. 
Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото 

заседание всеки ден, ог 8.00 до 16.30 часа в деловодството на училището.

Моля, в срок до 28.02.2020г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.

С уважение,

ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

http://www.su-radomir.com

