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ПРОТОКОЛ

№2/15.12.2020г.

за проведено заседание на обществения съвет 

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

Днес, 15.12.2020г., 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: 17.30 часа.

Заседанието се проведе онлайн във връзка с необходимост от приемане на мерки за 

ограничаване на разпространението на COVIT-19.

На заседанието присъстваха всички редовни членове на обществения съвет - 5 

човека:

Николета Чавдарова Стоянчева- представител на финансиращия орган

Вяра Петрова Димитрова- председател на Обществен съвет при СУ „Св. Св. Кирил и

Методий” гр. Радомир

Таня Иванова Бегова- представител на работодателите 

Милена Антонова Пешева- родител 

Доника Михайлова Котева- родител 

Заседанието има необходимия кворум.

На заседанието присъства и г-жа Маргарита Ангелова Ананиева - Директор на СУ 

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

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения

съвет дневен ред, както следва:

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


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 /училищен план-прием в V клас и държавен план- 

прием в VIII клас/.

Докладва: Маргарита Ананиева-

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

Вяра Петрова:

Въпросите, които ще разгледаме на днешното заседание на Обществения съвет са в 

изпълнение на чл.16 /1/., т. 10. от Правилника за създаването, устройството и дейността 

на обществените съвети към детските градини и училищата. Съветът трябва да даде 

становището си за училищния план-прием /V клас/ и държавния план-прием на ученици 

/VIII клас/ в училището.

По първа точка от дневния ред докладва г-жа Маргарита Ананиева-Директор на СУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

На 19.10.2020г. и на 09.12.2020 година се проведоха заседания на Педагогическия 

съвет при СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, на които бяха обсъдени 

предложенията на ПС за училищен план-прием на ученици в V клас и за държавен план- 

прием на ученици в VIII клас в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за учебната 

2021-2022 година. Предложенията, които бяха приети от ПС и станаха негови решения, 

почиваха на обстоен анализ на броя на четвъртокласниците и седмокласниците в 

училището и общината, както и на предварителните проучвания за намеренията им за 

избор на учебно заведение за продължаване на образованието в V и VIII клас.

На 30.11.2020г. на сайта на РУО Перник е публикувана покана на регионалното 

управление към работодателите и представителните организации на работодателите от 

областта да изготвят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени 

специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран 

недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени професии и специалности от 

професии. Този факт е причина да искаме становището на Обществения съвет за 

държавния план-прием на ученици в VIII клас по-рано.

Броят на четвъртокласниците от НУ „Архимандрит Зиновий” Радомир, даде основание на 

заседанието си от 19.Х.2020г. във връзка с училищния план прием ние да заложим 3



паралелки в пети клас за учебната 2021 -2022 година, тъй като те в голямата си част се 

записват в нашето училище.

Имайки предвид броят и спецификата на желанията на учениците, завършващи VII клас в 

нашето училище, които на практика са основното ядро, съставляващо бъдещите осми 

класове, Педагогическият съвет прие решения за: 

училищен план-прием :

Училищният план прием в СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир в пети клас за 

учебната 2021-2022г. да бъде три паралелки. 

държавен план-прием:

Държавният план-прием на ученици в осми клас в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 

Радомир за 2021-2022 година да бъде 1 паралелка, профил Математически с интензивно 

изучаване на английски език.

Считаме, че паралелката с разширено изучаване на английски език-професионално 

направление с код 481 „ Компютърни науки „ професия код 481030 ” Приложен 

програмист”, специалност код 4810301 „ Приложно програмиране” с трета степен на 

професионална квалификация от Списъка на професиите на МОН за тази година няма да 

може да бъде съставена поради недостатъчен брой ученици.

Имайки предвид,че обичайния брой на децата, обучавани в ОУ „Христо Смирненски” и 

завършващи VII клас, записали се при нас за VIII клас, е от порядъка на 8 -10, рискуваме 

да „разпилеем” кандидатите между предложенията си, ако са две.

Вяра Димитрова:

Ние, в качеството си родители на ученици в Средно училище „ Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир, имаме „представители” във всички паралелки, съставляващи 

училищния и държавния план-прием. Убедена съм, че имаме достатъчно основания да се 

доверим на решението на Педагогическия съвет, което е обстойно разисквано от 

педагозите.

Милена Пешева:

Съгласна съм с мнението на г-жа Димитрова. Удовлетворена съм от аргументите, 

които изложи пред нас г-жа Ананиева в полза на училищния и държавния план-прием на 

ученици за 2021-2022 година в училището, което ръководи.

Доника Котева:



Също подкрепям решението на педагогическия колегиум. Нужна е гъвкавост и 

отчитане на реалните възможности за съставяне на паралелки и в V, и в VIII клас.

Други изказвания и съображения не постъпиха.

Вяра Димитрова:

Предлагам Обществения съвет да обсъди следното решение:

Становището на Обществения съвет към Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. 

Радомир е: Предложението за план-прием на ученици в Средно училище „ Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир през учебната 2021-2022 година да бъде следното:

1. Училищен план-прием в пети клас-три паралелки.

2. Държавен план-прием след завършен VII клас-една паралелка профил 

Математически с интензивно изучаване на английски език

След проведеното гласуване за становище на Обществия съвет относно 

предложение за план-прием на ученици в Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. 

Радомир през учебната 2021-2022 година 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:

Становището на Обществения съвет към Средно училище „ Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир е: Предложението за план-прием на ученици в Средно 

училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир през учебната 2021-2022 година да 

бъде следното:

Училищен план-прием в V клас:

- три паралелки.

Държавен план - прием след завършен VII клас:

- една паралелка профил Математически с интензивно изучаване на 

английски език.

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



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

Изх№ #/07.12.2020г.

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 
Методий” гр Радомир, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се 
проведе на 15.12.2020г. от 17.30ч. онлайн.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :

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 /училищен план-прием в V клас и държавен план-прием в 
VIII клас/.

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 13.12.2020г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.

С уважение,

ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
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