
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
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ПРОТОКОЛ 

№ 6 /29.08.2022г.

за проведено заседание на обществения съвет към

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

Днес, 29. 08. 2022г. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното 

и училищното образование се проведе заседание на обществен съвет при Средно 

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

Начален час: 17.30 часа.

Място: в интерактивния кабинет на училището.

На заседанието присъстваха всички редовни членове на обществия 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.

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


Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет 

дневен ред, както следва:

1 .Съгласуване на Училищен учебен план на: V A, V B,V В, VI A, VI Б, VI В, VII 

A, VII Б, VIIIA, VIIIB, IX A, X A, X Б, XI A, XI Б, XII А и XII Б класове в СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Радомир -  2022 - 2023г./ ЗПУО чл.263 /1/ т.З.

2. Съгласуване на индивидуални учебни планове на ученици:

2.1. Марин Яворов Димитров - ученик в VIА клас през учебната 2022-2023г.

2.2. Денислав Димитров Зеленков - ученик в IX А клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

2.3. Виолета Станиславова Георгиева-ученичка в ХА клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

2.4. Райко Живков Райков- ученик в XIБ клас през учебната 2022-2023г.- 
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”

2.5. Даниела Йорданова Станкова-ученичка в XII Б клас през учебната 2022-2023г.- 
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” .

По точка първа от дневния ред постъпиха следните изказвания и мнения:

Вяра Димитрова:

В изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 6 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, общественият 

съвет съгласува училищния учебен план. Директорът на училището ще ни запознае с 

училищния учебен план за 2022-2023 година.

Думата бе дадена на г-жа Маргарита Ананиева - Директор на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир, която запозна членовете на обществения съвет с училищен 

учебен план на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир -  2022-2023г:

- с училищен учебен план на V А клас;

- с училищен учебен план на V Б клас;



- с училищен учебен план на V В клас;

- с училищен учебен план на VI А клас;

- с училищен учебен план на VI Б клас;

- с училищен учебен план на VI В клас;

- с училищен учебен план за VII А клас;

- с училищен учебен план за VII Б клас;

- с училищен учебен план на VIII А клас профилирана подготовка- 

профил „ Математически”

- с училищен учебен план на VIII Б клас - за 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”

- с училищен учебен план на IXA клас профилирана подготовка -  профил 

„Математически”;

- с училищен учебен план на ХА клас профилирана подготовка -  

профил „ Математически”;

- с училищен учебен план на ХБ клас- за 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”

- с училищен учебен план на XIA клас профилирана подготовка- 

профил „ Математически”;

-с училищен учебен план на Х1Б клас- за 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”;



- с училищен учебен план на ХНА клас профилирана подготовка-

профил „ Математически”;

-с училищен учебен план на ХНБ клас- за професионално образование е придобиване 

на трета степен на професионална квалификация е разширено изучаване на английски 

език; професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 

„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране”.

Милена Пешева:

Въпреки, че имам повече поглед върху обучението в профилираните паралелки и 

трябва да кажа, че съм доволна от нивото на подготовката, не можем да не обърнем 

внимание на факта, че тази година бе първата, в която завърши випуск за 

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”. Отзивите, които чувам от 

младите хора, които контактуват със завършващи тази паралелка, са добри и смятам, че 

учебните програми са способствали за успеха на новите випускници. Предлагам да 

съгласуваме учебните планове.

Вяра Петрова:

Редно е да обърнем внимание на този факт, както и да поздравим учителите и 

ръководството на училището, че завършващите ученици се представиха добре и не 

посрамиха учителите и училището си.

Други мнения и съображения по отношение на училищен учебен план на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Радомир за 2022/ 2023г / на отделните паралелки, както и на тези 

за индивидуална форма на обучение/ не постъпиха от членовете на съвета.

Г-жа Вяра Димитрова:

Предлагам становището на Съвета да бъде : Общественият съвет съгласува училищен 

учебен план на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир -  2022/2023 г.

След проведеното гласуване на предложението за становище на обществения съвет за 

училищен учебен план на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир -  2022/2023 г.



се получиха следните резултати:

Гласували: 5; Брой гласове „за” 5; Брой гласове „против”- няма; Брой гласове 

„въздържали се”- няма

На основание резултатите от проведеното гласуване по точка първа от дневния ред, 

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 училищен учебен план на VA, VB, VB, VIA, VIB, VIB,VIIA, VIIB, 

VIIIA, VIIIB, IXA, XA, ХБ, XIA, Х1Б, XIIA и ХПБ класове.

По втора точка от дневния ред: Съгласуване на индивидуални учебни планове на 

ученици г-жа Ананиева запозна членовете на Съвета с индивидуалните учебни планове 

на следните ученици:

Марин Яворов Димитров - ученик в VI А клас през учебната 2022-2023г.

Денислав Димитров Зеленков - ученик в IX А клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

Виолета Станиславова Георгиева-ученичка в ХА клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

Райко Живков Райков- ученик в XI Б клас през учебната 2022-2023г,- 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”

Даниела Йорданова Станкова-ученичка в XII Б клас през учебната 2022-2023г.- 
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” .

Доника Котева:

Преди всичко, здравословните обстоятелства налагат тези ученици да се обучават по 

индивидуални учебни планове, които, уверена съм, педагогическият колегиум е 

съобразил с нормативните изисквания и състоянието на децата. Предлагам Съвета да 

приеме решение:



Общественият съвет към Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 

съгласува индивидуални учебни планове на учениците:

Марин Яворов Димитров - ученик в VI А клас през учебната 2022-2023г.

Денислав Димитров Зеленков - ученик в IX А клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

Виолета Станиславова Георгиева-ученичка в ХА клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

Райко Живков Райков- ученик в XI Б клас през учебната 2022-2023г.- професионално 
образование е придобиване на трета степен на професионална квалификация е 
разширено изучаване на английски език; професионално направление: код 481 
Компютърни науки, професия: код 481030 „Приложен програмист”, специалност: код 
4810301 „Приложно програмиране”

Даниела Йорданова Станкова-ученичка в XII Б клас през учебната 2022-2023г.- 
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” .

Други мнения и съображения не постъпиха.

След проведеното гласуване на предложението за становище на обществения 

съвет за индивидуални учебни планове на ученици за учебната 2022-2023г.

се получиха следните резултати:

Гласували: 5; Брой гласове „за” 5; Брой гласове „против”- няма; Брой гласове 

„въздържали се”- няма

На основание резултатите от проведеното гласуване по точка втора от дневния ред, 

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 индивидуални учебни планове на учениците:

Марин Яворов Димитров - ученик в VI А клас през учебната 2022-2023г.

Денислав Димитров Зеленков - ученик в IX А клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

Виолета Станиславова Георгиева-ученичка в ХА клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.



Райко Живков Райков- ученик в XI Б клас през учебната 2022-2023г.- 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”.

Даниела Йорданова Станкова-ученичка в XII Б клас през учебната 2022-2023г.- 
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” .

Вяра Петрова:

Членове на общественият съвет вземат участие в изработката на училищни документи 

съгласно Правилника за дейността на обществените съвети. Това са: Стратегия за 

развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир; Етичен кодекс на 

училищната общност; Програма за превенция на ранното напускане на училище и 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи и с други документи, планове и програми, касаещи 

отпочването на новата учебна година. Имаме определени представители, които се 

включват в обсъжданията вътре в училищните комисии. Имаме съгласието си те да 

направят това и за учебната 2022-2023 година. На следващо заседание на съвета ще 

обсъдим тези документи.

М. Ананиева:

Още в края на миналата учебна година започнахме да събираме мнения от 

преподавателите за избора на учебници, който правят те, за настоящата учебна година. 

На сайта на училището учениците и родителите ще имат възможност да се осведомят за 

учебниците, по които през 2022-2023 година учителите от училището ще преподават.

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет към Средно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир бе закрито.

ПРОТОКОЛЧИК .

Диана Банкова

ПРЕДСЕДАТЕЛ \

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Вяра Петрова Димитрова
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

заседание на Обществения съвет 

при СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир 

на 29.08.2022г.

Вяра Петрова Димитрова- председател на Обществен съвет при СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир *

Николета Чавдарова Стоянчева-представител на финансиращия орган 

Таня Иванова Бегова-представител на работодателите/^

Милена Антонова Пешева-родител 

Доника Михайлова Котева-родител

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

гр. Радомир

Вяра Петрова Димитрова 

Председател на обществения съвет

при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр Радомир
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

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

Изх. № 417/ 05.08.2022г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

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

ГРАД РАДОМИР 

Относно:
1. Съгласуване на Училищен учебен план на:

V A, V Б,У В, VI A, VI Б, VI В, VII A, VII Б, VIIIA, VIIIE, IX A, X A, X Б, XI A, XI Б, 
XIIА и XII Б класове в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир -  2022 - 2023г./ 
ЗПУО чл.263 /1/т.З.

2. Съгласуване на индивидуални учебни планове на ученици за учебната 2022-
2023г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

В изпълнение на чл. 16, ал.1, т.6 и чл.19, ал.З от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
моля общественият съвет да даде становище по:
1 .Съгласуване на Училищен учебен план на:

V A, V B,V В, VI A, VI Б, VI В, VII A, VII Б, VIIIA, VIIIE, IX A, X A, X Б, XI A, XI Б, 
XIIА и XII Б класове в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир -  2022 - 2023г./ 
ЗПУО чл.263 /1/т.З.

2. Съгласуване на индивидуални учебни планове на ученици:

2.1. Марин Яворов Димитров - ученик в VIА клас през учебната 2022-2023г.

2.2. Денислав Димитров Зеленков - ученик в IX А клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

2.3. Виолета Станиславова Георгиева-ученичка в ХА клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

2.4. Райко Живков Райков- ученик в XI Б клас през учебната 2022-2023г.- 
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”

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


2.5. Даниела Йорданова Станкова-ученичка в XII Б клас през учебната 2022-2023г,- 
професионално образование с придобиване на трета степен на професионална 
квалификация е разширено изучаване на английски език; професионално направление: 
код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 „Приложен програмист”, 
специалност: код 4810301 „Приложно програмиране” .

Във връзка с гореизложеното, очакваме становището на обществения съвет до 
01.09.2022 година.

ДИРЕКТОР НА

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И М

МАРГАРИТА АНАНИЕВ

I

и 
VV



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

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

Изх. № 424/ 16.08.2022г.
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 29.08.2022г. от 17.30ч. в конферентната зала на училището/ ул. „Райко 
Даскалов” № 31, гр. Радомир/.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:
1 .Съгласуване на Училищен учебен план на: V A, V Б,У В, VI A, VI Б, VI В, VII A, VII 
Б, VIIIA, VIIIB, IX A, X A, X Б, XI A, XI Б, XII А и XII Б класове в СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир -  2022 - 2023г./ ЗПУО чл.263 /1/ т.З.

2. Съгласуване на индивидуални учебни планове на ученици:

2.1. Марин Яворов Димитров - ученик в VI А клас през учебната 2022-2023г.

2.2. Денислав Димитров Зеленков - ученик в IX А клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

2.3. Виолета Станиславова Георгиева-ученичка в ХА клас профил Математически през 
учебната 2022-2023г.

2.4. Райко Живков Райков- ученик в XIБ клас през учебната 2022-2023г.- 
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”

2.5. Даниела Йорданова Станкова-ученичка в XIIБ клас през учебната 2022-2023г,- 
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” .

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 26.08.2022г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.
С уважение,
ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

http://www.su-radomir.com
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