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

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18, Fax 0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ .... .Ш .........

В изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 7, ал. 1,2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата, на основание чл. 7, ал. 3 от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 
детските градини и училищата и чл. 259, ал. 1 от ЗГГУО, и във връзка с изтичане на 
срока на обществения съвет, определен със заповед № 293/ 19.12. 2016г.,

НАРЕЖДАМ:
1. Свиквам срещи на родителите на всяка паралелка за излъчване на представители 

на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир, както следва:

Клас Дата Час Място
VA 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
VB 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
VIA 17.Х.2019Г. 18.00 класна стая
VIE 17.Х.2019Г. 18.00 класна стая
VILA 17.Х.2019Г. 18.00 класна стая
VII Б 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
VIII A 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
VIII Б 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
IX A 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
IX Б 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
ХА 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
ХБ 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
XI А 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
XI Б 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
XII А 17.Х.2019г. 18.00 класна стая
XII Б 17.Х.2019г. 18.00 класна стая

2. Задължавам класните ръководители да информират родителите: електронен 
дневник, лично, съобщения чрез учениците за горепосочените срещи.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и 
изпълнение. / ^ цИл^ "ч.

' • / /  ----------V. V a V\

J k / '  ..
ДИРЕКТОР HA СУ „СВ. СВ. К ^Д Ш Д  МЕТОДИЙ"
МАРГАРИТА АНАНИЕВ
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mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


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

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, в  0777 8 24 18, Fax 0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

ЗАПОВЕД
'i

№ ..... .............1.ж..тт.
В изпълнение на чл. 10, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, на основание чл. 
259, ал. 1 от ЗПУО,

Г \ ОПРЕДЕЛЯМ:

Лица, които да водят протоколите на срещите на родителите на всяка паралелка за 
избиране на представители за събранието на родителите за излъчване на представители 
в обществения съвет на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, както следва:

Група Дата, час, място 
на срещата

Име, презиме, фамилия и длъжност на лицето, 
което да води протокола

VA 17.Х.2019г.; 18.00ч. Венета Иванова Иванова
УБ 17.Х.2019г; 18.00ч. Анелия Христова Миткова
VIA 17.Х.2019г; 18.00ч. Милена Пламенова Асенова
VIE 17.Х.2019г; 18.00ч. Мирослава Василева Русинова - в отпуск за 

отглеждане на дете
VIIA 17.Х.2019г; 18.00ч. Десислава Милчова Рангелова
VII Б 17.Х.2019г; 18.00ч. Марина Георгиева Тикова -  служител
VIII A 17.Х.2019г; 18.00ч. Марлена Богомилова Гьорева - продавач консултант
VIII Б 17.Х.2019г; 18.00ч. Велислава Богомилова Петрова- продавач консултант
IX A 17.Х.2019г; 18.00ч. Ирена Найденова Драганова- учител
IX Б 17.Х.2019г; 18.00ч. Кирилка Асенова Маринкова
X A 17.Х.2019г; 18.00ч. Гергана Божидарова Сотирова
ХБ 17.Х.2019г; 18.00ч. Валентина Борисова Стоянова
X IA 17.Х.2019г; 18.00ч. Виктория Георгиева Симеонова
XI Б 17.Х.2019г; 18.00ч. Красимира Иванова Стоянова - в отп за отгл. на дете
XII A 17.Х.2019г; 18.00ч. Силвия Петрова Иванова
XII Б 17.Х.2019г; 18.00ч. Румяна Любенова Лазарова

Заповедта да се доведе до знанието на гОрепосочените лица за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР НА СУ„ СВ 

МАРГАРИТА АНАНИЕ

горрпос

ИЛИ МЕТОДИЙ
HVW  сг i 

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

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 3 1 , 3  0777 8 24 18, Fax 0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ ....4.1.......

В изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността 
на обществените съвети към детските градини и училищата, на основание чл. 7, ал. 3 от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 
детските градини и училищата и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,

НАРЕЖДАМ:

1. Свиквам събрание за излъчване на представители на родителите в обществения 
съвет към СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир .

2. Събранието да се проведе на 06.Х1.2019г., от 18.00 часа, в интерактивна зала на 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

3. Задължавам учителите да информират родителите на всяка паралелка за 
горепосоченото събрание.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и 
изпълнение.

> ° V 4 И п

ДИРЕКТОР НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
11 I .

о \f\ \Ъ‘г Г ‘
МАРГАРИТА АНАНИЕВА:........... lU..'

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

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, Я  0777 8 24 18, Fax 0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

ЗАПОВЕД

ш .. .Ж .......1 Ж/&Мт.

В изпълнение на чл. 10, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, на основание чл. 
259, ал. 1 от ЗПУО,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Лице, което да води протокола на събранието за излъчване на представители на 
родителите в обществения съвет на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, което 
ще се проведе на 06.Х1.2019г., от 18.00 часа, в интерактивна зала на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир, както следва:

Диана Симеонова Банкова-библиотекар в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир.

Заповедта да се доведе до знанието на горепосоченото лице за сведение и 
изпълнение.

ДИРЕКТОР НА СУ„СВ. СВ. КИРИЛ ВД^Е/ОДИИ“ FP. РАДОМИР, 
МАРЕАРИТА АНАНИЕВА:.. Н п !

Запознат със заповедта:

м Име, презиме, фамилия Длъж ност Подпис
1 Диана Симеонова Банкова библиотекар Qп

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


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

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

ЗАПОВЕД
№ 146/06.11.2019г.

В изпълнение на чл. 266, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 6, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността 
на обществените съвети към детските градини и училищата, на основание чл. 6, ал. 2 от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 
детските градини и училищата и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,

Конкретния брой на членовете на обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир, както следва:

Общ брой на членовете: 5 (пет), в т.ч.:
1 представител на финансиращия орган и 1 резервен член;
1 представител на работодателите и1 резервен член;
3 представители на родителите на децата и 3 резервни членове.

У , ОПРЕДЕЛЯМ:

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


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр, Радомир

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 3.1, S  0777 8 24 18, Fax 0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ 145 / 04.11.2019г.

В изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 18, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата, на основание чл. 259, ал. 1 от 
ЗПУО, свиквам заседание за избор на председател на обществения съвет към СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Заседанието да се проведе на 06.11.2019г., от 19.00 часа, в интерактивна зала на СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и 
изпълнение.

НАРЕЖДАМ

V

\
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ОБЩИНА РАДОМИР

КМЕТ
PAAOMUP

ЗАПОВЕД

№..йъЧ..... ..ААЛ° 'А..
В изпълнение на чл. 266. ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

чл. 4. ал. 2 и ал. 6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 
съвети към детските градини и училищата, и на основание на правомощията ми по чл. чл. 44, ал. 
1. т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА,

ОПРЕДЕЛЯМ

1. За представител на община Радомир в обществения съвет към
СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ -  гр. Радомир, ул. „ Райко Даскалов“ №31

Николета Чавдарова Стоянчева -  гл. специалист „Образование“ - отдел КОСДиС

2. За резервен член на община Радомир в обществения съвет към
СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ -  гр. Радомир, ул. „ Райко Даскалов" №31

Милена Георгиева Владимирова - гл. специалист „Култура“ - отдел КОСДиС

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

инж. димитъ
ЗАМ. КМЕТ НА 
/оправомощен <. 

№743/20.09.20 19

Съгласувал: Елисавета Кирилова началник отдел КОСДиС:

Съгласувал: Аделина Антова - юрист

Изготвил: Николета Стоянчева -  гл. специалист „Образование“ - отдел КОСДи
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ДИРЕКТОР НА СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
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ОТНОСНО: Отговорностите на Областния управител по чл.266, ал.З от Закона за 

предучилищното и училищно образование

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНАНИЕВА,

В отговор на Ваше писмо с наш вх.№28-00-13/03.10.2019 г., Ви уведомявам, 

че за представител на работодателите в Обществения съвет на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий", град Радимор, КРИВ Перник упълномощи Таня Иванова Бегова 

регионален координатор на „КРИБ Перник", адрес -  гр. Перник, ул. „Райко Даскалов" 

№1, Бизнес център Перник, тел. за връзка -  0884/884985, email: office@krib- 

pernik.com.

За резервен член в Обществения съвет на училището, КРИБ Перник 

упълномощи г-н Кирил Кирилов -  член на УС на КРИБ - Перник, ул. „Владайско 

въстание" №1, тел. за връзка - 0879010211, email: k.kirilov@malmuk.com.

С уважение,

ИРЕНА СОКОЛОВА 

ОБЛАСТЕН УПРЕВИТЕЛ

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б 
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755 

e-mail: oblastCalDk.aovernment.ba 
web: www.pk.government.bg

mailto:k.kirilov@malmuk.co
http://www.pk.government.bg


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

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18, Fax 0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@aby;bgy>

СПИСЪК Вк.ж
на лицата, присъстващи на събрание на родителите на ученицителзж......^^ / /
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, за излъчване на представители на 
родителите в обществения съвет, проведено на 06. XI. 2019г._______________

•20 /Sr.

№ Име, презиме, фамилия С право на 
глас: да/не

Подпис

VA
Сия Иванова Евтимова- Христова
Веско Валентинов Венчов

УБ
Доника Михайлова Котева

Анета Геогиева Стойнева

да
да
да
да

VIA Венелин Ангелов Ичев
Бойка Венциславова Димитрова

да
да

У1Б Десислава Валентинова Иванова
Александра Антонова Александрова

да
да

VILA. Ваня Миткова Симеонова
Мелиса Павлова Димитрова

да
да Г

УПБ
Милена Славчева Г еоргиева
Марина Георгиева Тикова

да
да

VIIIA Даниела Бойкова Павлова
Милена Антонова Пешева

УШБ Павлина Кръстанова Кръстанова
Валерия Валериева Богословова

да
да
да
да

IX А
Лидия Георгиева Милачкова
Станислава Федяева Митичева

да
да

1ХБ Вяра Петрова Димитрова
Илияна Тошкова Димитрова

да
да У

ХА Любляна Тошкова Стоянова
Цветелина Кирилова Георгиева

да
да

ХБ Мирослава Валериева Николова
Валентина Борисова Стоянова

да
да

XIA Виктория Георгиева Симеонова
Венка Петрова Димитрова

да
да

Х1Б Нина Георгиева Димитрова
Димитър Иванов Змияров

ХПА Магдалена Пламенова Илиева
Анета Данаилова Кирилова

да
да
да
да

ХПБ Румяна Любенова Лазарова
Ангелинка Николова Сичанова

да
да

http://www.su-radomir.com


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр, Радомир

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, Ш 0777 8 24 18, Fax 0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail; souradom irl 912@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ 147/07.11.2019г.

В изпълнение на чл. 266, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, във връзка с писмено уведомление от Община Радомир с вх. № 316/ 
31.10.2019г. и вх. № 257/ 16.10.2019г. от областна администрация и протокол от 
събрание на родителите с вх. № 334 / 06.11.2019г., на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 
детските градини и училищата и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименния състав на обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, както 
следва:

1. Основни членове:
- Николета Чавдарова Стоянчева -  представител на община Радомир
- Таня Иванова Бегова -  представител на работодателите
- Вяра Петрова Димитрова -  представител на родителите
- Доника Михайлова Котева -  представител на родителите
- Милена Антонова Пешева -  представител на родителите

2. Резервни членове:
- Милена Георгиева Владимирова -  резервен член на община Радомир
- Кирил Кирилова -  резервен член на работодателите
- Бойка Венциславови Димитрова -  резервен член на родителите
- Мирослава Валериева Николова -  резервен член на родителите
- Мелиса Павлова Димитрова -  резервен член на родителите

Определям срок на членовете на обществения съвет към училището СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” гр. Радомир до 06.11.2022г.

/ / <у
//ч

11 О I
Маргарита Ананиева V 
Директор U \ c 6v \

\ \ < ?

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

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

ПОКАНА
до родителите на учениците от всички паралелки на 

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

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Средно училище„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир Ви кани на срещи на 
родителите на всяка паралелка за излъчване на представители на паралелките за 
участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения 
съвет към училището.

Срещите ще се проведат, както следва:

Клас/ паралелка Дата Час Място
VA 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
VB 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
VIA 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
VIB 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
VILA 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
VII В 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
VIII А 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
VIII В 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
IX А 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
IX В 17.Х. 2019г. 18.00 класна стая
ХА 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
ХБ 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
XI А 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
XI В 17. X. 2019г. 18.00 класна стая
XII А 17.Х. 2019г. 18.00 класна стая
XII В 17. X. 2019г. 18.00 класна стая

Дневен ред на срещата на родителите на всяка паралелка:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие 
в събранието на родителите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и 
училище за:

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


S  подпомагане развитието на детската градина и училището;
У граждански контрол на управлението на детската градина и училището.

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е 
публикувана на интернет страницата на училището (su-radom ir.com ) и на 
информационното табло на главния вход на училището.

Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от 
директора и Д. Банкова във всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа.

ДИРЕКТОР НА СУ „СВ. С1 
МАРГАРИТА АНАНИЕВА

Й ” ГР. РАДОМИР



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18,
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СРЬЛНО УЧИЛИЩЬ 
..СВ. СВ. КИРИЛ И МРТПЛИИ’

ПОКАНА
ДО РОДИТЕЛИТЕ, ИЗБРАНИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО НА

РОДИТЕ ЛИТЕ-6.11.2019г.

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир Ви кани да участвате в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет училището.

Събранието ще се проведе на 06.XI.2019г. от 18.00ч. в интерактивната зала на СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Дневен ред:
Избор на членове на Обществен съвет към училището.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДИРЕКТОР НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАДОМИР

МАРГАРИТА AI

http://www.su-radomir.com
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ДО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
ГРАД ПЕРНИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

Предоставям Ви искане за определяне на представител на работодателите и 
резервен член в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

С уважение,

МАРГАРИТА АНАНИ 
ДИРЕКТОР

http://www.su-radomir.com


ЧГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
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ДО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
ГРАД ПЕРНИК

Относно: определяне на представител на работодателите в обществения съвет 
към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

В изпълнение на чл. 265 и чл. 266, ал. 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и поради изтичане на срока на обществения съвет, определен 
със заповед № 293/ 19.12. 2016г., в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир се 
избира нов състав на обществен съвет за подпомагане развитието на училището и 
граждански контрол на управлението на институцията.

В тази връзка, и в изпълнение на чл. 266, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и чл. 4, ал. 5 и ал. 6, чл. 13, ал. 1 от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 
детските градини и училищата, моля с Ваша заповед да определите представител на 
работодателите и резервен член в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир.

Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е 
безвъзмездно.

При определяне на представител и резервен член на работодателите в област 
Перник, моля да вземете предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата.

Във връзка с гореизложеното, очакваме в срок до 30 дни от получаване на 
настоящото искане, да получим в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, ул.

Т\ и ТТ Р  Л Л Т>
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ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА РАДОМИР

Относно: определяне на представител на финансиращия орган в обществения 
съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

В изпълнение на чл. 265 и чл. 266, ал. 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и поради изтичане на срока на обществения съвет, определен 
със заповед № 293/ 19.12. 2016г., в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир се 
избира нов състав на обществен съвет за подпомагане развитието на училището и 
граждански контрол на управлението на институцията.

В тази връзка, и в изпълнение на чл. 266, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл. 4, ал. 2 и ал. 6, чл. 13, ал. 1 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, моля с Ваша заповед да определите представител на община Радомир и 
резервен член в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е 
безвъзмездно.

При определяне на представител и резервен член на община Радомир, моля да 
вземете предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Във връзка с гореизложеното, очакваме в срок до 30 дни от получаване на 
настоящото искане, да получим в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, ул.
Райко Даскалов №31, Вашата заповед.

http://www.su-radomir.com
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СЕЕДНО УЧИЛИЩЕ
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

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

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от VA клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от V А 
клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед №293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 23 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Валентина Димитрова Симеонова - класен ръководител на V А клас 
ръководи срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Валентина Симеонова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Елена Любомирова Методиева:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Сия Иванова Евтимова-Христова
Евелина Петрова Методиева
Предложение за Веско Валентинов Венчов
Направени са общо 2 / предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 23 „За”- 23, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;
За предложение № 2:
Гласували: 23„3а”-23, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Сия Иванова Евтимова-Христова
2. Веско Валентинов Венчов

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от V А клас се 
закри.
Протоколчик, определен със зацрвед №. 84/ 10. X. 2019г.
Венета Иванова И в а н о в а .....

http://www.su-radomir.com
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от проведена среща на родителите на учениците от V Б клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от V Б 
клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка е изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 18 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Александрина Людмилова Николаева- класен ръководител на V Б клас 
ръководи срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Александрина Николаева припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Христо Петров
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Анета Георгиева Стойнева
Мирослава Валериева:
Предложение за Доника Михайлова Котева

Направени са общо 2 предложения за родители, които да участват събранието за 
избор на членове на обществен съвет.

Г ласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 18 „За”- 18, „Против”- няма, „въздържали се”- няма;
За предложение № 2:
Гласували: 18 „За”- 18, „Против”- няма, „въздържали се”- няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Доника Михайлова Котева
2. Анета Георгиева Стойнева

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от V Б клас се 
закри.

Протоколчик, определен със запо 
Анелия Христова Миткова...,

№. 84/ 10. X. 2019г.
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ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от VI А клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от VI А 
клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 19 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Драгомира Георгиева Герасимова - класен ръководител на VI А клас 
ръководи срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Драгомира Герасимова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Теменужка Митева:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Бойка Венциславова Димитрова
Миглена Светославова:
Предложение за Венелина Ангелов Ичев
Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват 

събранието за избор на членове на оваобществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 19 „За”- 19, „Против”- няма, „въздържали се”- няма;
За предложение № 2:
Гласували: 19 „За”- 19, „Против”- няма, „въздържали се”- няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Венелина Ангелов Ичев
2. Бойка Венциславова Димитрова

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от VI А клас се 
закри.

Протоколчик, определен със з 
Милена Пламенова Асенова...

L 84/ 10. X. 2019г.

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


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

УЧЮ.
СРЕДНО

4?, X .

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

2 0 / l ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от VI Б клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от VI Б 
клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 19 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Калина Славчева Станкова - класен ръководител на VI Б клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Калина Станкова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Цветелина Велинова:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Десислава Валентинова Иванова
Елина Кирилова Любенова:
Предложение за Александра Антонова Александрова

Направени са общо 2 предложения за родители, които да участват събранието за 
избор на членове на обществен съвет.

Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 19 За”- 19, „Против”- няма, „въздържали се”- няма;
За предложение № 2:
Гласували: 19 За”- 19, „Против”- няма, „въздържали се”- няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Десислава Валентинова Иванова
2. Александра Антонова Александрова

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от VI Б клас се 
закри.

Протоколчик, определен със заповед №. 84/ 10. X. 2019г. 
Мирослава Василева Русинова...

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


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

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

шит ....7, п р о т о к о л
от проведена'среща на родителите на учениците от VII А клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от VII 
А клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 22 родители. Всички присъстващи на срещата родители 
са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 
протокол.

Г-жа Виолета Петрова Назърска - класен ръководител на VII А клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Виолета Назърска припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Анелия Методиева Павлова:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Мелиса Павлова Димитрова
Диана Красимирова Николова:
Предложение за Ваня Миткова Симеонова
Направени са общо 2 / предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 22 „За”- 22, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;
За предложение № 2:
Гласували: 22 „За”-22, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Ваня Миткова Симеонова
2. Мелиса Павлова Димитрова

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от VII А клас се 
закри. j
Протоколчик, определен със заповед №. 84/ 10. X. 2019г.
Десислава Милчова Рангелова ....
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от проведена среща на родителите на учениците от VII Б клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от VII 
Б клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 25 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Румяна Стоилова Иванова - класен ръководител на VII Б клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Румяна Иванова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Григор Методиев Григоров:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Милена Славчева Георгиева
Силвана Боянова Венкова :
Предложение за Марина Георгиева Тикова
Направени са общо 2 / предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 25 „За”-25, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;
За предложение № 2:
Гласували: 25 „За”-25, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Милена Славчева Георгиева
2. Марина Георгиева Тикова

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от VII Б клас се 
закри.
Протоколчик, определен със здпрвед №, 84/ 10. X. 2019г.
Марина Георгиева Тикова . лМ-Шi Z
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от проведена среща на родителите на учениците от VIII А клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, Ш 0777 8 24 18, Fax 0777 8 24 18 
о www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 19l2@abv.bg 

Чт. ПРОТОКОЛ

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от VIII 
А клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 26 родители. Всички присъстващи на срещата родители 
са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 
протокол.

Г-жа Вера Богданова Диманова - класен ръководител на VIII А клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Диманова припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини 
и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Веселина Йорданова Манова:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Даниела Бойкова Павлова
Надежда Руменова Спасова :
Предложение за Милена Антонова Пешева
Направени са общо 2 / предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 26 „За”-26, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;
За предложение № 2:
Гласували:26 „За”-26, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Даниела Бойкова Павлова
2. Милена Антонова Пешева

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от VIII А клас се 
закри.
Протоколчик, определен със запорел №. 84/ 10. X. 2019г.
Марлена Богомилова Гьорева ..../..у/........
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ПРОТОКОЛ 4
от проведена среща на родителите на учениците от VIII Б клас за излъчваггена /<?г.
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от VIII 
Б клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед №293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 23 родители. Всички присъстващи на срещата родители 
са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 
протокол.

Г-жа Бойка Кирчева Александрова- класен ръководител на VIII Б клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Бойка Александрова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Бойка Кирчева Александрова:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Павлина Кръстанова Кръстанова
Ася Василева Тихомирова :
Предложение за Валерия Валериева Богословова
Направени са общо 2 / предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 23 „3а”-23, „Против”- няма, „въздържали се”- няма;
За предложение № 2:
Гласували: 23 „3а”-23, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Павлина Кръстанова Кръстанова
2. Валерия Валериева Богословова

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от VIII Б клас се
закри. ___
Протоколчик, определен със запо£ед-№.^47 10. X. 2019г.
Велислава Богомилова Петрова
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ПРОТОКОЛ ~ Л(р У
от проведена среща на родителите на учениците от IX А клас за излъчване на (Рл 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от IX А 
клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка е изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 23 родители. Всички присъстващи на срещата родители 
са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 
протокол.

Г-жа Аделина Иванова Вучкова - класен ръководител на IX А клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Аделина Вучкова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Силвия Симеонова Кирилова:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Лидия Георгиева Милачкова
Аделина Иванова Вучкова :
Предложение за Станислава Федяева Митичева
Направени са общо 2 / предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 23„3а”-23, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;
За предложение № 2:
Гласували: 23 „3а”-23, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Лидия Георгиева Милачкова
2. Станислава Федяева Митичева

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от IX А клас се 
закри.
Протоколчик, определен със запр^едЖ5. 84/ 10. X. 2019г.
Ирена Найденова Драганова
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ПРОТОКОЛ Е - J i f f
от проведена среща на родителите на учениците от IX Б клас за излъчване на ■;//• Л 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от IX Б 
клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 15 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Ина Димитрова Боянова - класен ръководител на IX Б клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Ина Боянова припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника 
за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските 
градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Петър Бойков Методиев
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам. Вяра Петрова Димитрова
Боряна Детелинова Стефанова :
Предложение за Илияна Тошкова Димитрова
Направени са общо 2 / предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 15 „За”-15, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;
За предложение № 2:
Гласували: 15 „За”-12, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Вяра Петрова Димитрова
2. Илияна Тошкова Димитрова

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от IX Б клас се 
закри.
Протоколчик, определен със запоййц №. 84/ 10. X. 2019г.
Кирилка Асенова М аринкова...Ж 7.........
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ПРОТОКОЛ ‘ ~ f x  ’
от проведена среща на родителите на учениците от X А клас за излъчванеЛа“ ' -
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от X А 
клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7. ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 20 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Иванка Любомирова Янкова - класен ръководител на ХА клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Иванка Янкова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Гергана Сотирова:

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 
предлагам Любляна Тошкова Стоянова

Любляна Стоянова:
Предложение за Цветелина Кирилова

Направени са общо 2/ предложения за родители, които да участват събранието за 
избор на членове на обществен съвет.

Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 20„За”-20, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;
За предложение № 2:
Гласували: 20„За”-20, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Любляна Тошкова Стоянова
2. Цветелина Кирилова Георгиева

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от X А клас се 
закри.
Протоколчик, определен със запов®г№.^84/10. X. 2019г.
Гергана Божидарова Сотирова

iM s .

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


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

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18, Fax 07 ф £ 2 4  18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg.

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от X Б клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от X Б 
клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка е изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 22 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Евелина Каменова Костова - класен ръководител на X Б клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Евелина Костова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Венета Савова:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Валентина Борисова Стоянова
Виктория Рашева:
Предложение за Мирослава Валериева Николава
Направени са общо 2 предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 22 „За”- 22, „Против”- няма, „въздържали се”- няма;
За предложение № 2:
Гласували: 22 „За”- 22, „Против”- няма, „въздържали се”- няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Мирослава Валериева Николава
2. Валентина Борисова Стоянова

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от X Б клас се 
закри.

Протоколчик, определен със заповед 
Валентина Борисова Стоянова

2019г.
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от проведена среща на родителите на учениците от XI А клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от XI А 
клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 21 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Валентина Симеонова Лазарова - класен ръководител на XI А клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Валентина Лазарова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Виктория Любенова:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Венка Петрова Димитрова
Диляна Кирилова Степанова:
Предложение за Виктория Георгиева Симеонова
Направени са общо 2 предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 21 „За”- 21., „Против”- няма, „въздържали се”- няма;
За предложение № 2:
Гласували: 21 „За”- 21., „Против”- няма, „въздържали се”- няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Виктория Георгиева Симеонова
2. Венка Петрова Димитрова

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от XI А клас се 
закри.

Протоколчик, определен със заповед. 
Виктория Георгиева Симеонова.... .

84/ 10?Х. 2019г.
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
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ui приведена ереща на родителите на учениците от XI Б клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от XI 
Б клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
Ю.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 12 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Цветелина Пламенова Цветанова - класен ръководител на XI Б клас 
ръководи срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Цветелина Пламенова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Димитър Змияров..:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Нина Георгиева Димитрова
Цветелина Пламенова Цветанова:
Предложение за Димитър Змияров
Направени са общо 2 предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 12 „За”- 12, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;
За предложение № 2:
Гласували: 12„3а”- 12, „Против”- няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Нина Георгиева Димитрова
2. Димитър Змияров

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от XI Б клас се 
закри.

www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

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

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от XII 
А клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 25 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Маргарита Владимирова Янева- Велева - класен ръководител на XII А клас 
ръководи срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Маргарита Янева припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Маргарита Янева
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Анета Данаилова Кирилова
Силвия Иванова :
Предложение за Магдалена Пламенова Илиева
Направени са общо 2 предложения за родители, които да участват събранието за 

избор на членове на обществен съвет.
Гласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 25 „За”- 25, „Против”- няма, „въздържали се” - няма.;
За предложение № 2:
Гласували: 25 „За”- 25, „Против”- няма., „въздържали се”- няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Магдалена Пламенова Илиева 
2 Анета Данаилова Кирилова

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

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от XII А клас за излъчване на ' ■ Л - 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от XII А клас се 
закри.

Протоколчик, определен със зап 
Силвия Петрова Иванова

№. 84/ 10. X. 2019г.
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ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от XII Б клас за излъчване на 
представители на паралелките за участие в събранието на родителите за- излъчване нй 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 17.10.2019г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от XII 
Б клас за излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на 
родителите за излъчване на представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №.83/ 
10.Х.2019г. във връзка с изтичане на срока на обществения съвет, определен със 
заповед № 293/ 19.12. 2016г.

На срещата присъстват 13 родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Славка Стоянова Борисова- класен ръководител на XII Б клас ръководи 
срещата.

Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:

1. Избор двама представители на паралелката за представители за участие в 
събранието на родителите.

Г-жа Славка Борисова припомни на присъстващите избрани моменти от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 
детските градини и училищета, касаещи сформирането, дейността и правомощията на 
обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
Ангелинка Николова Сичанова:
За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 

предлагам Румяна Любенова Лазарова
Румяна Любенова Лазарова :
Предложение за Ангелинка Николова Сичанова

Направени са общо 2 / предложения за родители, които да участват събранието за 
избор на членове на обществен съвет.

Г ласуване.
За предложение № 1:
Гласували: 13„3а”-13, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;
За предложение № 2:
Гласували: 13„3а”-13, „Против”-няма, „въздържали се”-няма;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на 
паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Румяна Любенова Лазарова
2. Ангелинка Николова Сичанова

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от XII Б клас се 
закри.
Протоколчик, определен със зап р^д4№</Н/ 10. X. 2019г.
Румяна Любенова Лазарова

http://www.su-radomir.com
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