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ПРОТОКОЛ

№ 4/ 26.04.2022г.

за проведено заседание на обществения съвет 

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

Днес, 26.04.2022г., 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. Заседанието се проведе в интерактивната зала на 
училището-гр. Радомир, ул. „Райко Даскалов“ № 31.

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 дневен ред, както
следва:

1. Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 
за бюджет за 2022г. и отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир за първо тримесечие на 2022г.

2. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците-История и цивилизации -V  
клас.

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

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


Вяра Петрова:
Въпросите, които ще разгледаме на днешното заседание на Обществения съвет, са в 
изпълнение на чл.16 /1/, т. 4. и т.8. от Правилника за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата-отчет за 
изпълнение на бюджета и избора на учебници за безвъзмезно ползване. Съветът трябва да 
даде становището си по отчета за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2022 
година, както и на този за цялата 2022 година. Бюджетът на училището за 2022 година 
сега е предоставен и ще можем да дадем становището си и по него.

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

Бюджет за 2022 година: 1 346 118лв, които са разпределени по тримесечия, както 
следва: за първо тримесечие 407 511, за второ- 335 217, за трето 268 173, за четвърто 
тримесечие 335 217лв.

За заплати и възнаграждения на персонала са предвидени 930 272лв за цялата 
година, съответно по тримесечия: 282 756лв, 231 256лв, 185 004лв, 231 256лв.

За други възнаграждения и плащания /СБКО, облекло и други плащания/- 36 700лв, 
съответно по периоди: 11 010, 9 175, 7 340, 9 175лв.

Задължителните осигурителни вноски от работодателя /задължителни 
осигурителни за ДОО, осигурителни вноски за учителски фонд, здравно-осигурителни, 
вноски за допълнително задължително осигуряване/ за 2022 година възлизат на 227 113лв, 
а по тримесечия - 68 134лв, 56 778лв, 45 423лв, 56 778лв.

Средствата, предвидени за издръжка на училището за 2022 година са 133 769лв, 
като 40 141 са за първо тримесечие, 33 442 - за второ, 26 754лв - за трето и 33 442лв са за 
четвърто тримесечие на годината. Към издръжката на училището са средствата за 
облекло-1750лв, за учебни и научно-изследователски разходи-500, за материали-51 000, за 
вода, горива и енергия -24 00лв, разходи за външни услуги- 44 000лв, за текущ ремонт 
10 239лв, командировки-1000лв, разходи за застраховки- 1 280лв.

За стипендии са отделени 18 264лв за годината.
Отчет за изпълнението на бюджета през първо тримесечие на 2022 година:
За заплати и възнаграждения- 129 104лв.
За други възнаграждения 20 302, като за СБКО 17 965 и други плащания -  2 337лв.
Задължителни осигурителни вноски 30 472лв:

/ ДОО 15 661, осигурителни вноски за Учителския синдикат 4 999; здравно осигурителни 
вноски 6 538лв, вноски за допълнително задължително осигуряване- 3 274лв./
За издръжка са изразходвани 35 305лв /1 750 облекло, материали-1690лв, вода, горива и 
енергия -23 632лв, разходи за външни услуги 6 855лв, застраховки-240лв/.
Раздадените стипендии на ученици за първо тримесечие на 2022 година възлизат на 
8 830лв.
Всичко - 226 383лв.
С настоящето увеличение на цените на горивата пред бюджета има проблем, тъй като 
само за газ за отчетния период има 25 000лв. С разумна политика по отношение на 
изразходването на средствата смятаме, че училището ще направи максималното, за да се 
реализират нашите планове. В скоро време ще започне дългоочаквания ремонт на 
сградата, като се предвижда смяна на дограмата и довършителни дейности в тази връзка, 
както и саниране на сградата.



Постъпиха следните изказвания и мнения:
Вяра Петрова:
Смятам, че възможностите на бюджета ще са използвани рационално в името на 
създаването на здравословни и отговарящи на съвременните изисквания на образователно- 
възпитателния процес условия за нашите ученици и през тази учебна година.
Николета Стоянчева:
Ще подкрепя становището на Обществения съвет да бъде за приемане на бюджета за 

2022 година, както и на отчета за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2022г. 
Изпитвам задоволство, че сградата на едно от най-старите училища в града ни и най- 
старото средно училище в Пернишко, както и училище, което има своите успехи в 
учебната дейност, в извънкласните начинания, в изявите на олимпиади, конкурси и 
състезания в регион Перник ще има сграда, с която да се гордее. Вярно е, че училището се 
прави от учениците и учителите, но съм убедена, че те заслужават да полагат труд в 
условия и външен вид на учебната сграда, адекватни на останалите училища в града и 
региона.
Доника Котева:
Подкрепям мнението да приемем становище за приемане на отчета за изпълнението на 
бюджета за първо тримесечие на 2022г. и на бюджета за 2022 година.
Изпитвам удовлетворение от факта, че ръководството на училището в тази сложна 
обстановка и във финансово-икономически и във всякакъв друг смисъл е успяло да 
изгради стратегия за толкова важна част от обучението на нашите деца, каквато е видът на 
сградата, в която се обучават. И на други заседания сме споделяли задоволството си от 
амбициозните мерки за подобряване на училищната среда чрез закупуване на ново и 
съвременно оборудване за класните стаи и коридорите. Но тъй като сега става въпрос за 
качествена промяна на външния облик на сградата, споделям собствената си радост, както 
и тази на сина ми от това, което се очаква да се промени в училището.
Милена Пешева:
Присъединявам се към поздравленията за очаквания ремонт. Подкрепям мнението, че 
решението ни трябва да бъде, че приема бюджета за 2022 година и отчета за изпълнението 
му за първо тримесечие.И на други заседания съм казвала, че тези промени, свързани с 
външния вид на сградата ще окажат положително влияние и по отношение на решението 
на някои родители и ученици да изберат това училище след приключване на началната 
степен на образование.

Други мнения и съображения не постъпиха.
Вяра Петрова:
Предлагам решението, което да подложим на гласуване, да бъде следното:
Становището на Обществения съвет е: приема бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир за 2022 година и отчета за изпълнението му за първо тримесечие 
на 2022г.

След проведеното гласуване за становище на Обществения съвет по отчета за 
изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за първо 
тримесечие на 2022г. и на бюджета за 2022 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 изпълнението на 
бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за първо тримесечие на 
2022г. и на бюджета за 2022 година.

По втора точка от дневния ред:

Вяра Димитрова:

По силата на т.8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата общественият съвет „съгласува 
избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за 
безвъзмездно ползване на учениците“.

Маргарита Ананиева:

Учителите сами осъществяват избора на учебниците, по които ще работят. Срокът на 
използване на избраните учебници е три години. Обикновено това се отнася до всички 
учебници за съответната година на обучение. В някои случаи /при промяна на учебниците 
в резултат на промяна на учебните планове, при необходимост от допълнение и 
преработка и т.н./ изборът се осъществява и за отделен учебник. В ситуацията на 
учебника по история и цивилизации за пети клас изборът му се направи отделно от 
другите през 2016 и 2019 година. През учебната 2021 -2022 година е изтекла третата 
година на ползване на този учебник /за учебните 2019-2020г., 2020-2021, 2021-2022г./. 
Така за учебната 2022-2023 година може да се избере друг учебник, или същия, чийто 
тригодишен период на ползване ще започне тогава. Учителите по история и цивилизации 
до момента работиха по учебник история и цивилизации в пети клас на издателство 
„Просвета-София“ АД. На 11.03.2022г. учителите по история и цивилизации в СУ „ Св. 
Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир направиха избор на учебник по История и 
цивилизации за V клас за учебната 2022-2023 година. Останалите учебници за пети клас, 
предоставяни за безвъзмездно ползване, ще подлежат на избор през 2024 година - за 2023- 
2024 учебна година, тъй като учебната 2022-2023 година за тях ще бъде трета година на 
ползване. На този етап заявени са само количества при наличие на увеличаване на броя на 
учениците.

2.

4.

5.

Предложени учебници за 2022-2023 учебна година:
История и цивилизации за V клас
ЕТ “Даниела Убенова-Даниела Биланска“; Автор: В. Колев и колектив 
История и цивилизации за V клас
„Клет България“ ООД,
История и цивилизации за V клас 
„Клет България“ ООД,
История и цивилизации за V клас 
„Просвета Плюс“ ЕООД,
История и цивилизации за V клас 
„Просвета - София“ АД,

Автор: X. Матанов и колектив 

Автор: В. Арнаудов и колектив 

Автор: В. Михайлова и колектив 

Автор: Т. Леков и колектив
Срокът на ползване на учебника по История и цивилизации за V клас на Института за 
образователни политики „Архимед и Диоген“, одобрен през 2017 година, е влязъл в сила



от учебната 2020-2021 година, за разлика от учебника на „Просвета-София“ АД, който е 
започна през 2019-2020 година.
Избран учебник:
История и цивилизации за V клас
Издателство „Просвета - София“ АД, Автор: Т. Леков и колектив
Учители по История и цивилизации в СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир:
Вера Богданова Диманова-старши учител по История и цивилизации, преподавател в V 
клас за учебната 2021-2022 година
Кристина Симеонова Александрова-старши учител по История и цивилизации 
Добромир Манолов Боянов- учител по История и цивилизации.
Осигурява се достъп до електронно четими учебници през учебната 2022-2023 година за 
три учебни години: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025г. Учебната 2022-2023г ще бъде първа 
година на ползване.
Учебниците за шести клас ще се използват през 2022-2023 година за трета година. Те, 
както и при седми клас, ще бъдат увеличавани само в случай на повишаване броя на 
учениците. Заявката за учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и 
информационни технологии за пети и шести клас се бъде публикувана след като 
приключи откритата със заповед Заповед № РД09-3563/16.12.2020г. на министъра на 
образованието и науката процедура по оценяване и одобряване на проекти за учебници за 
тези класове по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии 
по новата учебна програма.
Учебниците за седми клас ще се използват през 2022-2023 година за втора година. 
Достъпът до електронночетими учебници е осигурен за същия период.
Вяра Димитрова:
Изборът, който учителите са направили, почива на техния опит и трябва да вярваме, че е 
най-удачен. Предложението ми е: Общественият съвет към Средно училище „ Св. Св. 
Кирил и Методий” гр. Радомир съгласува избора от учителите на учебника по История и 
цивилизации за V клас, който се предоставя за безвъзмездно ползване на учениците за 
учебната 2022-2023 година.
Други мнения и съображения не постъпиха.
След проведеното гласуване за съгласуване избора от учителите на учебника по История и 
цивилизации за V клас, който се предоставя за безвъзмездно ползване на учениците за 
учебната 2022-2023 година 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 към Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 
съгласува избора от учителите на учебника по История и цивилизации за V клас, 
който се предоставя за безвъзмездно ползване на учениците за учебната 2022-2023 
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 СЪВЕТ,

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

26. 04. 2022г.

Николета Чавдарова Стоянчева - представител на финансиращия орган 
Таня Иванова Бегова- представител на работодатели 
Родители: , ~
Доника Михайлова Котева
Вяра Петрова ДимитровдЛ председател на Обществен съвет при СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир / ~ )
Милена Антонова Пешева

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
Вяра Петрова Димитрова
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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 
бюджет за 2022г. и отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир за първо тримесечие на 2022г.

Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците-История и цивилизации -V  клас.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

В изпълнение на чл. 16, ал.1, т.4. и т.8. от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
моля общественият съвет да даде становище по:

1. Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир за бюджет за 2022г. и отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за първо тримесечие на 2022г.

2. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците-История и цивилизации -V  
клас.

Във връзка с гореизложеното, очакваме становището на обществения съвет до 29. 04. 
2022 година.

Докладва: Маргарита Ананиева-

Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

ДИРЕКТОР НА

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И

МАРГАРИТА А Н А Н И Е В

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


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

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.su-radomir.com, e -m a il:  sou radomir 1912@abv.bg

Изх № 204 /11.04. 2022г.

ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. 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 26.04,2022г. от 17.30ч. в интерактивен кабинет на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Радомир, ул. „Райко Даскалов“ №31.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :

1. Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир за бюджет за 2022г. и отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за първо тримесечие на 2022г.

2. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците-История и цивилизации -V  
клас.

Докладва: Маргарита Ананиева- 

Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

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

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

Моля, в срок до 23.04.2022г. 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

