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ПРОТОКОЛ

№ 4/ 27. 04. 2020г.

за проведено заседание на обществения съвет 

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

Днес, 27. 04. 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.

Във връзка с решение за обявяване на дните от 16 март до 29 март, както и 

последващи дни през април 2020 година за неприсъствени в училище, заседанието 

протече онлайн. Решението е в резултат на заповед на министъра на здравеопазването, 

издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COV1D-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно 

положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб. Преустановяват се 

учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени 

училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни 

институции и организации, както и посещенията на децата в детските ясли и детските 

градини. Заповедта предвижда въвеждане на дистанционна форма на обучение в 

училищата.

11ачален час: 17.30 часа.

11а заседанието присъстваха всички редовни членове на обществения съвет- 5 

човека :

Николета Чавдарова Стоянчева- представител на финансиращия орган
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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:

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 2020г.

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

Кирил и Методий” гр. Радомир

Вяра Петрова Димитрова: Въпросите, които ще разгледаме на днешното заседание 

на Обществения съвет, са в изпълнение на чл. 16, ал. i , т. 4. от Правилника за 

създаването, устройството и дейността па обществените съвети към детските градини и 

училищата и касаят нашето становището по:

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

първо тримесечие на 2020г.

Думата бе дадена на г-жа Маргарита Ананиева -  Директор на училището: 

Членовете на Обществения съвет са запознати с отчета за изпълнението на бюджета на 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за първо тримесечие на 2020г. от 

предварително изпратените материали за заседанието.

Трансфери между бюджети 292 242 лв.

По параграфи: За заплати и възнаграждения- 11 460;

СБКО- 16 232.

Задължителни осигурителни вноски 30 060;



здравно осигурителни- 4 851лв; 

издръжка 24 501; 

вода. горива, енергия- 12 384; 

текущ ремонт 164 лв; 

стипендии-6 250лв.

Постъпиха следните изказвания и мнения:

Вяра Петрова Димитрова:

Убедени сме, че предвидените средства са усвоени по предназначение.

Предлагам решението на Общественият съвет да бъде следното:

Становището на Обществения съвет е: приема отчета за изпълнение на бюджета на СУ 

,.Св. Св. Кирил и Методий" гр. Радомир за първо тримесечие на 2020 година 

Други мнения и съображения не постъпиха.

След проведеното гласуване за становище на Обществия съвет относно отчета за 

изпълнение на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Радомир за първо 

тримесечие на 2020 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 е: Приема отчета за изпълнение на бюджета на 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за първо тримесечие на 2020 година.



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 СЬВЕ

Вяра Петрова Димитрова
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Изх. №у/(£$./16.04.2020г.

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 и 
Методий" гр. Радомир, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се 
проведе онлайн на 27.04.2020г.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :

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 2020г.

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

заседание на сайта на училището.

Моля, в срок до 24.04.2020г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.

С уважение,

ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
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