
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ 12. СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – СОФИЯ  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. 

 

Общественият съвет на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ – гр. София, е орган за подпомагане 

на развитието на училището и за граждански контрол на неговото управление. Той е 

учреден на 13.12.2016 г. във връзка с Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на 

образованието и науката.   

Общественият съвет на 12. СУ „Цар Иван Асен II“  през учебната 2018- 2019 година 

работи в следния състав: 

1. Нина Иванова – председател и родител на ученик от 7 „б“ клас; 

2. Емил Китанов – родител на ученик от 3 „а“ клас; 

2. Борис Мархолев – родител на ученик от 6 „в“ клас; 

4. Вероника Йоловска – родител на ученик от 4 „г“ клас; 

5. Росен Стоименов – родител на ученик от 10 „а“ клас; 

6. Светослава Банчева – родител на ученик от 12 „г“ клас; 

7. Емил Стефанов – представител на район „Средец“. 

 

Резервни членове: 

2. Радослав Маринов  – родител на ученик от „3“ в клас; 

3. Васил Димитров – родител на ученик от „3“ г клас; 

4. Радка Йосифова – родител на ученик от 11 „б“ клас; 

5. Росица Димитрова – родител на ученик от 12 „б“ клас; 

 

През учебната 2018-2019 година Общественият съвет се събра и заседава осем 

пъти.  

Първото заседание се проведе на 25 октомври 2018 г. На него присъстващите 

одобриха Финансов отчет за изпълнението на бюджета на 12. СУ „Цар Иван Асен II” за 

трето тримесечие на 2018 г., Отчет за дейността на Обществения съвет на 12. СУ „Цар 

Иван Асен II“ за учебната 2017-2018 година и Отчет за дейността на 12. СУ „Цар Иван 

Асен II“ за учебната 2017-2018 година. 

На втората среща, която се проведе на 10 януари 2019 г., участниците обсъдиха и 

приеха план-прием за учебната 2019/ 2020 г. 



Следващото заседание беше на 23 януари 2019 г. Разгледаха се следните теми: 

„Представяне на отчет за изпълнението на бюджета на училището за 2018г.“, 

„Съгласуване на избора на учебни комплекти за първи клас за учебната 2019/2020 

година“ и „Обсъждане на вида на предлаганата в 12. СУ закуска по чл. 13 от Наредбата 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование (изм. с ПМС №289 от 12.12.2019 г.)“. Съветът дискутира и прие и трите 

точки без разногласия. 

За четвърти път Общественият съвет (ОС) се събра на 25 март 2019 г., за да 

утвърди с положително становище проекта на бюджет на училището за 2019 г. и да 

съгласува приема на деца в подготвителна група /6 годишни, полудневна организация/ 

за учебната 2019-2020 година, както и избора на познавателни книжки. Като трета точка 

присъстващите обсъдиха проведена среща на представителите на Обществения съвет 

със зам.-кмета по строителството на Столична община г-жа Ирина Савина и 

впоследствие – с представители на ЖОСТЕ, прегледаха техническия проект за 

енергийна ефективност на 12. СУ, констатираха възможности за оптимизиране на 

проекта и гласува единодушно „за“ изпращане на заявление до район „Средец“. 

На 24 април 2019 г., когато се проведе петото заседание, Общественият съвет 

разгледа и одобри Финансов отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие 

на 2019 г. на 12. СУ „Цар Иван Асен II”. 

Шестото събиране се състоя на 12 юни 2019 г., на което членовете на съвета се 

съгласиха да се редуцира училищният план-прием в първи клас за учебната 2019/2020 

година в 12. СУ „Цар Иван Асен II”. 

На следващия ден – 13 юни 2019 г., се проведе седмото заседание. На него 

Общественият съвет разгледа и съгласува училищните учебни планове на 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 и 10 клас за учебната 2019/ 2020 година. По предложение на резервен член на 

съвета като втора точка се обсъдиха мерки за информиране на учениците за 

потенциалните опасности, които могат да ги застрашат в интернет. 

За осми път Общественият съвет заседава на 18 юли 2019 година, за да приеме  

Финансовия отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2019 г. на 12. 

СУ „Цар Иван Асен II” и да съгласува избора на учебници и учебни комплекти за 

безвъзмездно ползване от учениците в IV клас за учебната 2019/2020 г.  

Освен постоянните членове на Обществения съвет, на всички заседания присъстваха 

директорът на 12. СУ Вера Захариева и председателят на Училищното настоятелство 

Кирил Димитров.  



В някои срещи се включиха представители на Педагогическия съвет, както и на 

Ученическия съвет на 12. СУ.    

В резултат на проведените три срещи на членове на Обществения съвет с 

представители на Столична община бяха осигурени средства и през лятото бе 

подменена / реновирана електрическата инсталация на училището.  

 

30.10.2019 г.  

София 


