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ПРОТОКОЛ 

№ 10/12.12.2022г. 

от заседание на членовете на Обществения съвет 

на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин 

 

 

Днес, 12.12.2022г., в 17,00 часа, в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин, се проведе 

заседание на Обществения съвет към училището.  

 

На заседанието присъстваха членовете: 

1. Диомил Попов 

2. Цветан Цветанов 

3. Анелия Цанова 

4. Христина Матеева 

5. Силвана Сюлейман 

Отсъстващи: няма 

 

На заседанието присъстваха и директора на училището инж. Бисерка Каменова и 

заместник-директорът по учебната дейност Ралица Ангелова. 

 

Председателят на Обществения съвет господин Диомил Попов предложи следния дневен ред: 

1. Обсъждане държавен план – прием в осми клас за учебната 2023/2024г. и изготвяне на 

становище по държавния план-прием за учебната 2023/2024г. в осми клас. 

 

Предложения за изменения и допълнения нямаше. 

Гласували: 5 

За – 5; против – 0; въздържали – 0. 

 

По т. 1. Председателят на Обществения съвет Диомил Попов даде думата на директора на 

училището инж. Бисерка Каменова. 

Госпожа Каменова запозна членовете на Обществения съвет с предложението на училищното 

ръководство за държавен план-прием в осми клас, както следва: 

 

1.  Една профилирана паралелка с разширено изучаване на чужд език с два профила: 

- 0.5  профил „Изобразително изкуство“ с 13 ученици 

- 0.5 профил „Музика“ с 13 ученици,    

с профилиращи учебни предмети: Изобразително изкуство/Музика, Информационни 

технологии на основание чл.2, ал.7, т.9 и 10 от Наредба№7/11.08.2016г за профилираната 

подготовка и Приложение №5 към чл. 12, ал.2, т.5 от  Рамков учебен план за профилирано 

образование с разширено изучаване на чужд език /Наредба №4 от 30.11.2015г./ 

 

 Госпожа Ралица Ангелова запозна присъстващите с резултатите от проведената анкета за 

проучване на желанията с учениците в седми клас и учебните планове за предлаганите профили. 

Останалите членове на обществения съвет също изказаха мнение, че училището трябва да 

следва добрите традиции и да запази своя уникален облик.  
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Г-н Диомил Попов постави въпроса за броя на учениците в VII клас. Обсъдено беше, че в 

училището има 2 паралелки с 54 ученици, от които 2 с ЦСОП и е реално изпълнение на прием в 

една паралелка.  

 Г-н Диомил Попов подложи на гласуване решение на Обществения съвет да съгласува 

предложението за държавен план – прием в осми клас за 2023/2024 г., както следва: 

1. Една профилирана паралелка с разширено изучаване на чужд език с профилиращи 

предмети  изобразително изкуство / музика и информационни технологии: 

 

- 0.5  профил „Изобразително изкуство“ – 13 ученици;  

Балообразуване: Брой точки от НВО по БЕЛ + брой точки от НВО по математика + удвоен 

резултат от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство + оценки по 

изобразително изкуство и БЕЛ от Свидетелството за основно образование превърнати по 

скала в точки. 

 

- 0.5 профил „Музика“ - – 13 ученици,    

Балообразуване: Брой точки от НВО по БЕЛ + брой точки от НВО по математика + удвоен 

резултат от изпита за проверка на способностите по музика + оценки по музика и БЕЛ от 

Свидетелството за основно образование превърнати по скала в точки. 

 

Гласували: 5 

За – 5; против – 0; въздържали – 0. 

Членовете на обществения съвет оформиха становище, приложено към настоящия 

протокол.   

 

Председателят на Обществения съвет господин Диомил Попов закри заседанието поради 

изчерпване на дневния ред. 

 

 

 

 

 

Председател:                                                                            

                   Д. Попов                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


