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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ПРОТОКОЛ

№ 5/ 13.07. 2021г.

за проведено заседание на обществения съвет 

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

2<$4г.

Днес, 13. 07. 2021г., 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.

Място: в интерактивния кабинет на училището.

Начален час: 17.30 часа.

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

второ тримесечие на 2021г.

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


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. 1, т. 4. от Правилника 

за създаването, устройството и дейността на 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 

второ тримесечие на 2021г.

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

Членовете на Обществения съвет са запознати с бюджета за 2021г. и отчета за 

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

тримесечие на 2021г. от предварително изпратените материали за заседанието. Отчета 

за изпълнението бюджета за второ тримесечие на 2021г. показва, че към 30.06.2021г. 

имаме около 50% изпълнение. Нашата преценка е, че училището се справя успешно със 

задачите, които стоят пред него. В края на учебната 2020-2021 г. имаме ученици с 

отличен успех, на които като награда за положения труд и успешна учебна дейност, 

връчихме книги. Имахме възможност да наградим и членове на педагогическия 

колегиум, чиято работа през учебната година е от ключово значение за успехите на 

училището ни. Годината се отличаваше, освен със засилените мерки за предпазване от 

епидемията, така и с активно включване на училището ни в проектна дейност. Работим 

по проекти: „Подкрепа за успех” / BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж"/, МИГ /Местна инициативна група 

Радомир-Земен/ и други. По проект „„Подкрепа за приобщаващо образование“ 

/BG05M2OP001-3.018-0001 , финансиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014 -  2020 година, с конкретен бенефициент -  

Министерството на образованието и науката/, по който ще работим две години, имаме 

възможност да осигурим и психолог за работа с учениците. Благодарение на работата 

си по проекти успяваме да закупим нова техника /компютри, проектор, цветен принтер 

и др./, столове, маси, спортни екипи. За наша радост успяхме да закупим и щори за 

класните стаи на учениците от V и VI клас. Работихве и по инсталиране на оборудване 

за видеонаблюдение. Стипендиите на учениците се изплащат в срок. Имаме 

възможност при представяне на заявка от страна на ръководителите на групи да 

закупуваме и други материали за групите по проектите.



Същевременно работим и по повишаване квалификацията на педагогическите кадри по 
Национална програма „Квалификация“.

Постъпиха следните изказвания и мнения:

Вяра Петрова Димитрова:

Нашите деца се обучават в училището и сме свидетели на работата на ръководството по 

отношение на осигуряване на по-добри условия за обучение на учениците.Убедени сме, 

че изразходваните средства са усвоени по предназначение.

Доника Котева:

Виждам положителната страна на включването на децата ни в групи по проектите. 

Смятам, че работата на учителите извън часа, в групи по интереси или затруднения, 

има резултат.

Вяра Димитрова:

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 второ тримесечие на 2021 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 второ 

тримесечие на 2021 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 второ тримесечие на 2021 

година.

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет към Средно 

училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир се закри.
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ПРОТОКОЛЧИК,

Диана Симеонова Банкова

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Вяра Петрова Димитрова


