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^ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, 8  0777 8 24 18, Fax 0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radоmir 1912@.abv.hц

ПРОТОКОЛ
№ 3/ 02.03.2020Г.

за проведено заседание на обществения съвет 
към СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 02.03.2020г., 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.

Място: в конферентната зала на училището.

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.

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения 

съвет дневен ред, както следва:

1. 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.

?

http://www.su-radomir.com


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. 8 от Правилника за създаването, устройството и 

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

съгласува избора на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване на учениците 

от V и VI клас.

По първа точка от дневния ред докладва Маргарита Ананиева-Директор на СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

Тригодишният срок на използване на учебниците за V и VI клас през 2020-2021 

година изтича. В тази връзка съгласно нормативните документи учителите правят нов 

избор па учебници за следващите 3 години. Изборът се прави само от тях, никой не може 

да оказва каквото и да било въздействие върху него. Те могат да продължат да работят по 

учебник, изработен от същия авторски колектив, както до момента, както и могат да 

изберат учебници на друг колектив и издателство. Изборът се прави от всички учители, 

преподаващи учебния предмет в училището. Те се запознават с всички предлагани 

учебници по учебния предмет от всички издателства и правят своя избор. Той се отразява 

в протокол за избор. Изключение прави само учебникът по история и цивилизации за V 

клас, тъй като неговия тригодишен период на използване изтече миналата година, т.е. през 

учебната 2020-2021 година той ще бъде използван за втора поредна година. Колегите 

историци избраха миналата година учебникът на авторски колектив на издателство 

„Просвета-София" АД.

Избрани учебници за V клас:

Английски език. Предложени 8 варианта.

Избран: Просвета-София” АД; Е. Колева, Д. Петкова Hello! Nev edition”

Български език. Предложени 10 варианта.

Избран: Български език. А. Петров и колектив. „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” /правоприемник на 

„Булвест 2000" ООД.

География и икономика. Предложени 6 варианта.



Избран: География и икономика. Л. Цанкова и колектив. „Просвета Плюс” ЕООД.

Изобразително изкуство. Предложени 5 варианта.

Избран: Изобразително изкуство. О. Занков и колектив. „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" 

/правоприемник на ИК „Анубис” ООД.

Информационни технологии. Предложени 6 варианта.

Избран: Информационни технологии. А. Ангелов и колектив. „Просвета-София" АД

Литература. Предложени варианти 7.

Избран: Литература. М. Герджикова и колектив. „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ'7правоприемник на 

„Булвест 2000'" ООД.

Математика. Предложени варианти 7.

Избран: Математика.Здравка Крумова Паскалева и колектив. „Архимед 2" ЕООД.

Музика. Предложени варианти 5.

Избран: Музика. В. Сотирова и колектив. „Просвета-София" АД.

Технологии и предприемачество. Предложени варианти 4.

Избран: Технологии и предприемачество. Т. Николова и колектив. „Бит и техника” ООД.

Човекът и природата. Предложени варианти 6.

Избран: Човекът и природата. М. Шишиньова и колектив.

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” /правоприемник на ИК „Анубис” ООД.

История и цивилизации. Предложени варианти 7.

Избран учебник за първа година на ползване 2019-2020:

История и цивилизации. Т. Леков и колектив. „Просвета-София” АД.

Избрани учебници за VI клас:



Английски език. Предложени 8 варианта.

Избран: Английски език. „Просвета-София” АД; Е. Колева, Д. Петкова Hello! Nev edition” 

Български език. Предложени 10 варианта.

Избран: Български език. А. Петров и колектив. „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”/правоприемник на 

„Булвест 2000” ООД.

География и икономика. Предложени 6 варианта.

Избран: География и икономика. Л. Цанкова и колектив. „Просвета Плюс” ЕООД.

Изобразително изкуство. Предложени 5 варианта.

Избран: Изобразително изкуство. О. Занков и колектив. „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” 

/правоприемник на ИК „Анубис” ООД.

Информационни технологии. Предложени 9 варианта.

Избран: Информационни технологии. А. Ангелов и колектив. „Просвета-София” АД

Литература. Предложени варианти 8.

Избран: Литература. М. Герджикова и колектив. ..КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” /правоприемник на 

„Булвест 2000” ООД.

Математика. Предложени варианти 7.

Избран: Математика.Здравка Крумова Паскалева и колектив. „Архимед 2” ЕООД.

Музика. Предложени варианти 5.

Избран: Музика. В. Сотирова и колектив. „Просвета-София” АД.

Технологии и предприемачество. Предложени варианти 4.

Избран: Технологии и предприемачество. Т. Николова и колектив. „Бит и техника” ООД.

Човекът и природата. Предложени варианти 6.



Избран: Човекът и природата. М. Шишиньова и колектив.„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” 

/правоприемник на ИК „Анубис” ООД.

История и цивилизации. Предложени варианти 6.

Избран учебник: История и цивилизации. П. Павлов и колектив. „Просвета-София” АД.

Постъпиха следните изказвания и мнения:

Вяра Петрова:

Убедени сме, че най-компетентен избор на учебници и учебни комплекти ще направят 

единствено преподавателите по отделните учебни дисциплини.

Предлагам решението, което да подложим на гласуване, да бъде следното:

Общественият съвет съгласува избора на учебници и учебни комплекти за V и VI клас за 

учебната 2020-2021 година в „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

Милена Пешева:

Системата, изработена в училището за колективен избор на учебници, смятам че е добра. 

Практиката показва, че изборът на учителите е правилен и резултатите говорят за това. 

Съгласна съм с предложението за решение.

Друг и мнения и съображения не постъпиха.

След проведеното гласуване за съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за V 

и VI клас за учебната 2020-2021 година в „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, които 

се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците се получиха следните резултати: 

Гласували:5

„за"- 5 „против” -  няма „въздържали се няма

На основание на резултатите от проведеното глрасуване, общественият съвет към 

Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир взе следното решение:

Общественият съвет съгласува избора на учебници и учебни комплекти за V и VI 

клас за учебната 2020-2021 година в „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, които 

се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.



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. Радомири

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18,
wmv.su-radomir.com, e-mail: sou radomir i9t2@ abv.bg

Изх. №<Ш/20.02.2020г.

До г-жа Таня Иванова Бегова

ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

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

УВАЖАЕМА ЕОСПОЖО БЕЕОВА,

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. 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

mailto:sou_radomir_i9t2@abv.bg

