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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. Във връзка с изтичане на тригодишния 

мандат на Съвета от месец октомври до началото на месец ноември 2019г. се проведе 

процедура за излъчване на нов състав на съвета- събрания на родителите по класове, 

общо събрание на родителите, избрани да участват в общоучилищен форум за избор на 

нов състав на съвета. В изпълнение на заповед на Директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир №145 от 04.11.2019г. и в изпълнение н чл. 266, ал.4 и 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 

училищата , на първото заседание на новия обществен съвет на 06.11.2019г.бе избран и 

председател на съвета. Съветът се състои от 5 членове, за разлика от варианта от месец 

декември 2016 година-7.

Обществен съвет към СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир към 29. 10. 

2021г.е в състав, идентичен с този от края на 2019 година:

Основни членове от името на родителите:

Вяра Петрова Димитрова - родител на ученик от XI Б клас и председател на Съвета

Доника Михайлова Котева - родител на ученик от VII А клас

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


Милена Антонова Пешева - родител на ученик от X А клас

Таня Иванова Бегова- представител на работодателите, основен член на Съвета

Николета Чавдарова Стоянчева - представител на финансиращия орган-Община гр. 

Радомир, основен член на Съвета

Резервни членове:

Мирослава Валериева Николаева-родител

Бойка Венциславова Димитрова-родител

Мелиса Павлова- родител

Кирил Кирилов- представител на работодатели

Елисавета Кирилова- представител на финансиращия орган

В началото на мандата на новия обществен съвет бяха определени представители на 

ученическото самоуправление за участие в заседанията на Обществения съвет:

Съгласно чл.23, ал.1 Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към училищата представителите на ученическото самоуправление 

и председателят на училищното настоятелство.

Кристиян Динков Митков от XI Аклас

Мария Венциславова Асенова от ХА клас

Методи Кирилов Методиев 1ХБ клас

През учебната 2020-2021 година Общественият съвет се събра и заседава шест 

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 :

28.10.2020Г.



На 28.10.2020г. /Протокол №1/ 28.10.2020г./, в изпълнение начл. 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:

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

трето тримесечие на 2020г.

Докладва: Маргарита Ананиева - Директор на училището

2. Обсъждане на Отчет за дейността на Обществения съвет при СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир за 2019- 2020 година.

Докладва: Вяра Петрова Димитрова- председател на Съвета

3. Съгласуване на Индивидуални учебни планове на: Денислав Димитров Зеленков -  

ученик от VII А клас през учебната 2020-2021 г. и Виолета Станиславова Георгиева- 

ученичка от VIII А клас, профил „Математически”.

Заседание на Обществения съвет на 15.12.2020г. /протокол № 2/

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

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

Радомир за учебната 2021-2022 година.

Докладва: Маргарита Ананиева-

Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 

Заседание на Обществения съвет на 29.01.2021г.

1. 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 2020г. и на бюджета за 2020 

година.

Докладва: Маргарита Ананиева-Директор на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Радомир

2. Съгласуване на избора на учебници за VII клас /2021-2022г./ за безвъзмездно 

ползване на учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Докладва: Маргарита Ананиева-Директор на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Радомир



Заседание на Обществения съвет на 26.04.2021г. /протокол № 4/

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

бюджет за 2021г. и отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир за първо тримесечие на 2021г.

Докладва : Маргарита Ананиева - Директор на СУ „Св. Св.

Кирил и Методий” гр. Радомир

Заседание на Обществения съвет на 13.07.2021г./протокол № 5/

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

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

второ тримесечие на 2021г.

Докладва : Маргарита Ананиева - Директор на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Радомир

Заседание на Обществения съвет на 10.09.2021г. /протокол № 6/

1. Съгласуване на Училищен учебен план на V A, V Б,У В, VI A, VI Б, VII A, VII Б, 

VIII, IX A, IX Б, X A, X Б, XI A, XI Б, XII А и XII Б класове в СУ „Св. Св. Кирил 

и Методий” гр. Радомир -  2021 - 2022г./ ЗПУО чл.263 /1/ т.З.

2. Съгласуване на индивидуални учебни планове на ученици:

2.1. Денислав Димитров Зеленков-ученик в VIII клас профил Математически през 

учебната 2021-2022г.

2.2. Виолета Станиславова Георгиева-ученичка в IXA клас профил Математически през 

учебната 2021-2022г.

2.3. Даниела Йорданова Станкова-ученичка в XI Б клас през учебната 2021-2022г.- 

професионално образование с придобиване на трета степен на професионална 

квалификация с разширено изучаване на английски език; професионално направление: 

код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 „Приложен програмист”, 

специалност: код 4810301 „Приложно програмиране” .

Докладва: М. Ананиева-Директор



3. Съгласуване и одобряване на училищни документи:

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

2020- 2024г.

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 през 2021-2022г.

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

на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 

учебната 2021/2022 година;

Други документи Докладва: М. Ананиева- Директор

4. Запознаване със списък на учебниците, по които учениците от СУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” гр. Радомир ще се обучават през 2021-2022 учебна година.

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 

Вяра Петрова Димитрова- председател на Обществения съвет. Необходимата 

информация към обществения съвет се поднася в разбираема и достъпна форма. 

Осигурява се достатъчно технологично време за провеждане на процедурите на 

обществения съвет, предвид обстоятелството, че той не заседава постоянно.

Част от заседанията на Съвета се провеждаха онлайн. Тази мярка се наложи в 

резултат на заповед на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

Общественият съвет взе решения по точките от дневния ред на своите 

заседания, съобразно своите правомощия и задължения. Нормативните документи, 

регламентиращи същността, статутът, условията и редът за създаване и дейността на 

Съвата са Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата /издаден он министъра на образованието и 

науката, обн., ДВ, бр.75 от 27.09.2016г./, както и Закон за предучилищното и 

училищното образование /обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г./.



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 29.10.2021г., 

протокол № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩЕСТВЕН

Вяра Петрова Димит^^ч.


