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П Р О Т О К О Л

№ 2/ 10.12.2021г.

за проведено заседание на обществения съвет 

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

Днес, 10.12.2021г., 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.

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 настоящия протокол.

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения 
съвет дневен ред, както следва:

1. 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 2022-2023 година.

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 във 
връзка с изпълнение на чл.16 /1/, т. 10. от Правилника за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и чл. 143, ал.1 от 
ЗПУО. Съгласно Правилника, Съветът дава становище за училищния план - прием /V 
клас/. Смятаме, че въпросът и за държавния план-прием /в VIII клас/ е от особено голямо 
значение за бъдещето на училището и го поставяме на обсъждане ежегодно. От
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предварителна информация имам представа за визията, която чертае училището за 
бъдещето си - да се развива чрез профилирано и професионално обучение.

По първа точка от дневния ред докладва г-жа Маргарита Ананиева-Директор на СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

На заседание на Педагогическия съвет при СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир бе прието решение на ПС за държавен план-прием на ученици в VIII клас в СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за учебната 2022-2023 година. Предложенията, 
които бяха приети от ПС и станаха негови решения, почиваха на обстоен анализ на броя 
на седмокласниците в училището и общината, както и на предварителните проучвания за 
намеренията им за избор на учебно заведение за продължаване на образованието в VIII 
клас.
Решение на ПС, взето на заседанието му от 10.12.2021 г.относно предложение за държавен 
план-прием на ученици за учебната 2022-2023 година:
Предложението на педагогическия съвет за държавен план-прием на ученици в СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир през 2022/2023 учебна година е:
Една паралелка профил Математически“ с интензивно изучаване на английски език 
/профилиращи предмети: математика и информатика/.
Една паралелка професионално образование с придобиване на трета степен на 
професионална квалификация с разширено изучаване на английски език; 
професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 
„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране” .

Смятаме, че паралелката с профилирано обучение, профил Математически с 
интензивно изучаване на английски език има вече утвърдено име сред обществеността. За 
миналата учебна година преценихме, че е рисковано да правим опити да съставим две 
паралелки, тъй като условията от гледна точка на броя на учениците, завършващи седми 
клас, бе крайно незадоволителен. Тази година педагогическият съвет ечите, 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 има възможност да бъде съставена, както заради по- 
големия брой ученици, така и заради интереса, който родители и деца са показали към 
нея.
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:
Децата ми са учили в това училище. Две от тях завършиха и средното си образование тук, 
третата в момента е десетокласничка. Съгласна съм, че от особена важност за бъдещото 
развитие на училището е избора на вида паралелки, които да се предложат на децата и 
родителите. Децата ми избраха да се обучават в паралелки с профилирано обучение. 
Хубаво е да се даде възможност и за избор на други паралелки. В случая професионалната 
подготовка е алтернатива на профилираната.
Николета Чавдарова:



Впечатлена съм от гъвкавостта, проявена от педагогическия съвет, тъй като си спомням 
как миналата година едната от паралелките не бе предложена за осъществяване на 
държавен план-прием на ученици /VIII клас/ в училището.
Съгласна съм е мнението на г-жа Димитрова. Удовлетворена съм от аргументите, които 
изложи пред нас г-жа Ананиева в полза на държавния план-прием на ученици за 2022- 
2023 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, независимо в кой 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 държавен план-прием на ученици в СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Радомир през 2022/2023 учебна година да бъде следното:
Една паралелка профил Математически с интензивно изучаване на английски език 
/профилиращи предмети: математика и информатика/.
Една паралелка професионално образование е придобиване на трета степен на 
професионална квалификация с разширено изучаване на английски език; 
професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 
„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране” .

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 2022-2023 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 държавен план-прием на ученици в СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир през. 2022/2023 учебна година да бъде 
следното:
Една паралелка профил Математически с интензивно изучаване на английски език 
/профилиращи предмети: математика и информатика/.
Една паралелка професионално образование с придобиване на трета степен на 
професионална квалификация с разширено изучаване на английски език; 
професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 
„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране” .



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
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Вяра Петрова Димитрова
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на присъствалите на заседание на Обществен съвет 
при Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

10.12.2021г.

Николета Чавдарова Стоянчева - представител на ([нюансиращия орган 
Таня Иванова Бегова- представител на работодател!
Родители:
Доника Михайлова Котева дб j Q  
Вяра Петрова Димитрова- председател на Обществен съвет при СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир (J,
Милена Антонова Пешева «5

Маргарита Ангелова Ананиева- Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

/
ПРЕДСЕДАТЕЛ л
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТП /
Вяра Петрова Димитрова у
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Изх. № 39-1 /18.11.2021г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

HA ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,.СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ГРАД РАДОМИР 

Относно:

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 2022- 2023 година.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

В изпълнение на чл. 16, ал.1, т.10 от Правилника за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, моля 
общественият съвет да даде становище по:

Държавен план-прием на ученици в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 
учебната 2022- 2023 година в VIII клас.

Във връзка с гореизложеното, очакваме становището на обществения съвет до 
13. 12. 2021 година.

ДИРЕКТОР НА

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
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И зх.№  47-1/29.11.2021г.

ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

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

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 10.12.2021г. от 17.30ч. в интерактивна зала в СУ „ Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир, ул. „Райко Даскалов“ №31.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :

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 2022- 2023 година в VIII клас.

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

заседание всеки ден, от 8.00 до 16.30 часа в деловодството на училището.

Моля, в срок до 07.12.2021г. 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

