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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир
2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18,

w vvw.su-radomir.com. e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ

№ 1 /28.10.2020Г.

за проведено заседание на обществения съвет

при СУ ”Св. Св. Кирил и Методий" гр. Радомир

Днес, 28.10.2020г. 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: 17.00 часа;
Място: в двора на училището.
На заседанието присъстваха всички редовни членове на съвета - 5 човека: 

Николета Чавдарова Стоянчева - представител на финансиращия орган;
Таня Иванова Бегова- представител на работодатели;
Родители: Доника Михайлова Котева;
Вяра Петрова Димитрова;
Милена Антонова Пешева

Заседанието има необходимия кворум.
На заседанието присъства и г-жа Маргарита Ананиева- Директор училището. 

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в 
присъствения списък, който е неразделна част от този протокол.

Дневен ред:
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
М. Ананиева:
Предлагам в дневния ред на заседанието да включим нова точка- трета:
3. Съгласуване на Индивидуални учебени планове на Денислав Димитров Зеленков -  
ученик от VII А клас и Виолета Станиславова Георгиева -  ученичка от VIII А клас, 
профил „Математически” през учебната 2020-2021г. вт в връзка с преминаване от 
дневна в индивидуална форма на обучение.

Постъпили са заявления до директора на родителите на тези ученици, изразяващо 
желанието им техните деца да преминат в индивидуална форма на обучение. 
Ръководството на училището направи необходимите стъпки за спазване на законовите 
разпоредби по преминаването от дневна в индивидуална форма на обучение, 
изготвихме индивидуални учебни планове и ви ги предлагаме за съгласуване.

Други предложения не постъпиха.След проведеното гласуване на 
предложението се получи следния резултат:

Гласували: 5;
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Брой гласове „за” 5; Брой гласове „против”- няма; Брой гласове „въздържали 
се”- няма.

На основание резултатите от проведеното гласуване Общественият съвет прие 
решение за включване на нова точка от дневния ред: т.З. Съгласуване на 
Индивидуални учебни планове на: Денислав Димитров Зеленков -  ученик от VII А клас 
през учебната 2020-2021г. и Виолета Станиславова Георгиева- ученичка от VIII А клас, 
профил „Математически”.

По точка 1 от дневния ред постъпиха следните изказвания и мнения:
Г-жа Вяра Петрова Димитрова: 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 "ъм трето тримесечие той се 
изпълнява съгласно плануваните цифри.
През тази учебна година работихме активно по обогатяване на материалната база на 
училището. Направи се солиден ремонт на класната стая на сегашния VII А, 
включително дограми на прозорците и гя придоби съвсем друг вид, забележим не само 
за нас, педагозите, а и за учениците. Направиха се значими ремонтни дейности и в 
класни стаи на втория етаж на сградата-боядисване, обновяване. Същото се отнася и за 
всички класни стаи, в които имаше похабяване или олющване. Закупихме нови маси и 
столове, със съвременен цвят и дизайн. За ремонт, нови бюра, устройство „паник” на 
вратите са изхарчени 30 х. лева. Предстои купуване на климатици за корпуса. 
Средствата, които сме вложили утежняват бюджета, но смятаме, че усилията си 
заслужават със съдействието на учениците тези столове и маси, които купихме през 
миналата учебна година, запазихме, а към тях, за наше удовлетворение, добавихме още. 
С това смятаме, че правим крачка към оптимизиране на условията на обучение и 
възпитание в училището ни.
Предизвикателство за училището ни е преминаването на едносменен режим на 
обучение, което е свързано с „въвеждане в експлоатация” на няколко нови стаи, 
предоставени ни от съседната професионална гимназия. Този процес изиска много 
напрежение, тъй като ремонтните дейности там продължиха по-дълго от очакваното, а 
това затрудни плануването на нашите действия по обопудването на т.нар. „нов корпус”. 
Средства от бюджета се вложиха и в оборудването на тези класни стаи. Проблем е 
компютърното обзавеждане, което за момента сме решили единствено с наши усилия. 
Николета Стоянчева::
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 2020 година.
Доника Котева:
Класната стая на моя син е в този нов корпус. Отделян ;то на пети и шести клас от 
останалите има своите положителни страни. Отчитам обаче, че за цялостното 
функциониране на училището като единен организъм, това разделение представлява 
трудност /придвижване на преподавателите от едната до другата сграда, на учениците



до физкултурния салон и канцелариите и т.н./. С този проблем ръководството успешно 
се е справило, създадени са условия за пълноценна работа.
Други предложения, изказвания и мнения не постъпиха.
Вяра Петрова Димитрова:
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 2020 
година.
Гласуване на предложението.
След проведеното гласуване на предложението се получи следния резултат:
Гласували: 5;
Брой гласове „за” 5;
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 2020 година.
По точка втора от дневния ред г-жа Вяра Петрова направи отчет за дейността на 
Обществения съвет при СУ„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за периода 
ноември 2019г,- 28.10.2020г.:

ОТЧЕТ

за дейността на Обществен съвет 

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

за периода ноември 2019г.- 28.10.2020г.

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 06.11,2029г.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 28. 10.
2020г.:



Основни членове от името на родителите:

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

Доника Михайлова Котева - родител на ученик от VI клас

Милена Антонова Пешева - родител на ученик от IX 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

Милена Владимирова- представител на работодатели

В началото на мандата на новия обществен съвет бяха определени представители на 
ученическото самоуправление за участие в заседанията на Обществения съвет:

Алексия Иванова Иванова от XII А клас

Венелин Венциславов Степанов от XII А клас

Кристиян Динков Митков от X Б клас

През учебната 2019-2020 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 ; ■ д :

06.11.2019г.

Избор на председател на Обществения съвет

На 13.01.2020г. /Протокол №2/ 13.01.2020г./, 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 четвърто 
тримесечие на 2019г. и на бюджета за 2019 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 2020-2021 година.

02.03.2020г.



Съгласуване избора от учителите но 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

27.04.2020г.

Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Ки^ил и Методий” гр. Радомир за 
отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 
първо тримесечие на 2020 година.

16.07.2020г.

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 2020 година.

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 2020/ 2021 година, тяхното обсъждане и приемане/ Стратегия за развитие 
на училището; Програма за превенция на ранното напускане на училище и Програма за

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 
уязвими групи, Етичен кодекс на училищната общност и др./

31.08.2020г.

Съгласуване на училищен учебен план на VA, VB, VIA, VIE, VIIA, VIIB, VIIIA, VIIIB, 
IXA, IXB, XA, ХБ, Х1Аи XIB класове в Средно училите „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир- 2020/2021 г.

Обсъждане и съгласуване 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 -  учебна 2020-2021г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 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 
Вяра Петрова Димитрова- председател на Обществения съвет.

Във връзка с решение за обявяване на дни през месец март и последващи за 
неприсъствени в училище, 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 
COVIT-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, също и с



препоръките на Националния оперативен щаб. Преустановени са учебните занятия и 
всички извънкласни мероприятия в училищата, университетите и другите обучителни 
институции и организации. Въведена бе дистанционна форма на обучение в училищата.

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 28.10.2020г., 
протокол № 1.

Отношение взе Милена Пешева:
Изразявам съгласие с посочените данни в отчета и предлагам решението да бъде: 
Общественият съвет приема Отчет за дейността на Съвета през периода месец ноември 
2019-28 октомври 2020г.
Доника Котева:
Съгласна съм с изводите, че с нашата работа и отговорност се подпомогнали работата и 
развитието на училището, както сме и способствали за лзпълнението на задачата за 
граждански контрол върху дейността му.
Други мнения и предложения не постъпиха.
След проведеното гласуване на предложението се получи следния резултат:
Гласували: 5;
Брой гласове „за” 5;
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 месец ноември 2019г,- 28. 10. 2020 
година.

Трета точка от дневния ред: Приемане на: Индивидуален учебен план на 
Денислав Димитров Зеленков -  ученик от VII А клас през учебната 2020-2021г. във 
връзка с преминаване от дневна в индивидуална форма на обучение и Индивидуален 
учебен план на Виолета Станиславова Георгиева -  ученичка от VIII А клас, профил 
„Математически” през учебната 2020-2021г. във връзка с преминаване от дневна в 
индивидуална форма на обучение.



Г-жа Маргарита Ананиева запозна членовете на Съвета с индивидуалните 
учебни планове на горепосочените ученици.

Мнения и събражения по предложените индивидуални учебни планове не 
постъпиха.

След проведеното гласуване за съгласуване на плановете се получи следния резултат: 
Гласували: 5;
Брой гласове „за” 5;
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 съгласува:

Индивидуален учебен план на Денислав Димитров Зеленков -  ученик от VII 
А клас през учебната 2020-2021г. във връзка с преминаване от дневна в 
индивидуална форма на обучение и Индивидуален учебен план на Виолета 
Станиславова Георгиева -  ученичка от VIII А клас, профил „Математически” 
през учебната 2020-2021 г. във връзка с преминаване от дневна в индивидуална 
форма на обучение.

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 СЪВЕТ,
Вяра Петрова Димитрова



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-m ail: sou radomir 1912@abv.bg

ОТЧЕТ

за дейността на Обществен съвет 

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

за периода ноември 2019г,- 28.10.2020г.

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 * а обществените съвети към 
училищата , на първото заседание на новия обществен съвет на 06.11,2029г.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 28. 10.
2020г.:

Основни членове от името на родителите:

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

Доника Михайлова Котева - родител на ученик от VI клас

Милена Антонова Пешева - родител на ученик от IX 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:

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


Мирослава Валериева Николаева-родител

Бойка Венциславова Димитрова-родител

Мелиса Павлова- родител

Кирил Кирилов- представител на работодатели

Милена Владимирова- представител на работодатели

В началото на мандата на новия обществен съвет бяха определени представители на 
ученическото самоуправление за участие в заседанията на Обществения съвет:

Алексия Иванова Иванова от XII А клас

Венелин Венциславов Степанов от XII А клас

Кристиян Динков Митков от X Б клас

През учебната 2019-2020 година Общественият съвет се събра и заседава шест 
пъти. Въпросите, които са разглеждани са в съответстьие 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 :

06.11.2019г.

Избор на председател на Обществения съвет

На 13.01.2020г. /Протокол №2/ 13.01.2020г./, 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 четвърто 
тримесечие на 2019г. и на бюджета за 2019 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 2020-2021 година.

02.03.2020г.

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

27.04.2020г.

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 
първо тримесечие на 2020 година.

16.07.2020г.



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 2020 година.

Определяне на членове на Обществения съвет, които да участват от името на Съвета в 
работата на училищните комисии за изработване на дс кументи във връзка с началото 
на учебната 2020/ 2021 година, тяхното обсъждане и приемане/ Стратегия за развитие 
на училището; Програма за превенция на ранното напускане на училище и Програма за 
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 
уязвими групи, Етичен кодекс на училищната общност и др./

31.08.2020г.

Съгласуване на училищен учебен план на VA, VB, VIA, VIE, VIIA, VIIB, VIIIA, VIIIB, 
IXA, IXB, XA, ХБ, Х1Аи XIB класове в Средно училише „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир- 2020/2021г.

Обсъждане и съгласуване 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 -  учебна 2020-2021г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 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 
Вяра Петрова Димитрова- председател на Обществения съвет.

Във връзка е решение за обявяване на дни през месец март и последващи за 
неприсъствени в училище, 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 е разпространението на 
COVIT-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, също и е 
препоръките на Националния оперативен щаб. Преустановени са учебните занятия и 
всички извънкласни мероприятия в училищата, университетите и другите обучителни 
институции и организации. Въведена бе дистанционна форма на обучение в училищата.

Общественият съвет взе решения по точките от дневния ред на своите 
заседания, съобразно своите правомощия и задължен: 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 28.10.2020г., 
протокол № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ С
Вяра Петрова Димитрова



СРЕДНО УЧИЛИЩА
„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.bg

Изх№4/16.10.2020г.
До г-жа Таня Бегова 
гр. Перник
ул” Райко Даскалов” № 1 Бизнес център: офис № 10

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 общес' вения съвет, което ще се 
проведе на 28. 10. 2020г. от 17.00ч. в двора на училището/ ул. „Райко Даскалов” №31, 
гр. Радомир/.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :
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 
трето тримесечие на 2020г.

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

Кирил и Методий” гр. Радомир

2. 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

Обществения съвет

Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с .' ггериатите за предстоящото 
заседание всеки ден, от 8.00 до 16.30 часа в деловодството на училището.

Моля, в срок до 25. 10. 2020г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.

С уважение,

ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

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


Отчет за бюджета
За месец Септември 2020

СУ "Кирил и Методий"

Приход
План Отчет ДД ДД МД МД Дофин. Дофин.

§ 5  наименование на параграфа^СуМарН0 ^сумарно %  стлан Потчет %  стлан отчет %  стлан оотчет %

6100 Трансфери между бюджети 1 029 739 770 458 74.8 1 016 209 770 458 75.8 -13 530 0 0.0 -  0 0

6109 вътрешни трансфери в 1 029 739 770 458 74.8 1 016 209 770 458 75.8 13 530 0 0.0 0 0

8800 Събрани средства и -14 700 605 -4.1 -14 700 605 -4.1 0 0 0 0

8803 събрани средства и -14 700 605 -4.1 -14 700 605 -4.1 0 0 0 0

9500 Депозити и средства по сметки 0 -103  935 0 - 103 935 0 0 0 0

9507 наличност в левове по сметки 0 - 103 935 0 - 103.935 0 0 0 0

Всичко за 1 015 039 667 128 65.7 1 001 509 667128 66.6 13 530 0 0.0 0 0

3322 Разход Неспециализирани училища, без професионални гимназии

План Отчет ДД ДД МД МД Дофин. Дофин.
§§ наименование на параграфа0СуМарН0 ^сумарно %  стлан Потчет %  стлан Потчет %  стлан Потчет %

0100 Заплати и възнаграждения за 677 697 410 030 60.5 664 167 410 030 61.7 0 0 13 530 0 0.0

0101 заплати и вт .награж . :ния на 677 697 410 А30 60.5 064 167* 410 030 61.7 О 0L 13 530 0 0.0

0200 Други възнаграждения и 24*000 21 823 90.9 24 000 21 823 90.9 0 0 0 0

0205 изплатени суми от СБКО за 22 000 20 854 94.7 22 000 20 854 94.7 0 0 0 0

0209 другиплащания и f  2 000 969 48.4 2 000 969 48.4 0 0 I 0 0

0500 Задължителни осигурителни 142 000 91 176 64.2 142 000 91 176 64.2 0 0 0 0

0551 осигурителни вноски от '\  76 000 46 288 60.9 76 000 46 288 60.9 0 0 0

0552 осигурителни вноски от 21 000 17517 83.4 21 000 17517 83.4 0 • 0 0 0

0560 здравно-осигурителни вноски 32 000 17 688 55.2 32 000 17 688 55.2 0 0 0

0580 вноски за допълнително 13 000 9 683 74.4 13 000 9 683 74.4 0 _ 0
0

0

1000 Издръжка 99 421 82 925 83.4 99 421 82 925 83.4 _а 0 I 0

1013 Постелен инвентар и облекло i 320 1 320 100.0 1 320 1 320 100.0 0 0 0 0

1014 Учебни и 13 545 13 705 101.1 13 545 13 705 101.1 0 0 0 0

1015 материали 9 000 ' 2 0  088 223.2 9 000 20 088 223.2 0 6 0 0
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Отчет за бюджета
За месец Септември 2020

3322 Разход Неспециализирани училища, без професионални гимназии

оо и . План Отчет ДД ДД МД МД Дофин. Дофин.
§§ Наименование на параграфаисумарно []СуМарН0 %  пплан Потчет %  пилен □ отчет %  Пплан Потчет %

1016 вода, горива и енергия 30 000 13 534 45.1 30 000 13 534 45.1 0 . 0 0 0

1020 разходи за външни услуги 35 296 24 156 68.4 35 296 24 156 68.4 0 0 0 0

1030 Текущ ремонт 8 150 8 639 106.0 8 150 8 639 106.0
°

0 0 0

1051 командировки в страната 1 500 874 58.2 1 500 874 58.2 0 0 0 0

1062 разходи за застраховки 610 609 99.8 610 609 99.8 0 0 0 0

4000 Стипендии 18 000 20 195 112.1 18 000 20 195 112.1 0 0 0 0

5200 Придобиване на дълготрайни 1 289 0 1 289 0 0 0 0

5201 придобиване на компютри и 1 289 0 1 289 0 0 0 0

Всичко за 3322 961 118 627 438 65.2 947 588 627 438 66.2 0 0 13 530 0 0.0

3338 Разход Ресурсно подпомагане

RR и . План Отчет ДД ДД МД МД Дофин. Дофин.
§§ именование на параграфаПСуМарН0 цсумзрно %  пплан Оотчет %  пплан Потчет %  Оплан Потчет %

0100 Заплати и възнаграждения за 37 614 28 210| 74.9I 37 614 28 210 74.9 0 0L  J 0 0

10101 заплати и възнаграждения на 37 614 28 210 74.91 37 614 28 210 74.9 0 0 0 0

0500 Задължителни осигурителни 15 320 11 480 74.9 15 320 11 480 74.9 0 0 0 0

0551 осигурителни вноски от f  9 500 7 125 75.0 9 500 7 125 75.0 0 0 0

0552 осигурителни вноски от 1 300 975 • 75.0 1 300 975 75.0 0 0 0 0

0560 здравно-осигурителни вноски 3 320 2 480 74.6 3 320 2 480 74.6 0 0 0 0

0580 вноски за допълнително ■ 1 200 900 75.0 • 1 200 900 75.0 0 0 0

Всичко за 3338 52 934 39 690 74.9 52 934 39 690 74.9 0 0 0 0

7713 Разход Спорт за всички

u , План Отчет ДД ДД МД МД Дофин. Дофин.
§§ аименование на параграфа] СуМарно | СумарН0 %  | план потчет %  Гплан потчет %  I план' I отчет %

1000 Издръжка 987 0 0.0 987 0 0.0 0 0 0 0
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Отчет за бюджета
За месец Септември 2020

7713 Разход Спорт за всички

§§
План

Наименование на параграфаПсуМарН0
Отчет
□сумарно %

ДД
□план

ДД
□отчет

м д
%  стлан

м д
□отчет %

Дофин.
□план

Дофин.
□отчет %

1020 разходи за външни услуги 987 0 0.0 987 0 0.0 0 4 0 - 0 0

Всичко за 7713 987 0 0.0 987 0 0.0 0 0 0 0

СУ "Кирил и Методий" 
Всичко за приходни 1 015 039 667 128 65.7 1 001 509 667 128 66.6 13 530 0 0.0 0 0
Всичко за разходни фДТ5:039 667 128 65.7 1 001 509 667 128 66.6 0 0 13 530 0 0.0

Разлика

Кмет /Дире

13 530

Н-к отдел Бюджет 

Главен счетоводител:

-13 530

Г
/
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