
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

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

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 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. Настоящият състав на Обществения съвет бе избран през м. 

декември 2019г. в съответствие 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 2019-

2020 година работи в следния състав: 

1. Нина Иванова – председател 

2. Емил Китанов 

2. Кирил Славов 

4. Вероника Йоловска 

5. Росен Стоименов 

6. Ивайло Илиев 

7. Цветелина Семерджиева – представител на район „Средец“. 

 

Резервни членове: 

2. Стефанка Орева   

3. Станислав Христов  

4. Сергей Герджиков  

5. Мария Цветкова  

 

През учебната 2019-2020 година Общественият съвет се събра и 

заседава осем пъти, като част от заседанията бяха проведени 

дистанционно поради усложнената епидемиологична ситуация във връзка 

с разпространението на вируса COVID-19.  

Първото заседание се проведе на 04 декември 2019г. На него 

присъстващите избраха председател и протоколчик от своите членове.  



На втората среща, която се проведе на 8 януари 2020г., участниците 

обсъдиха и приеха план-прием за учебната 2020/ 2021 г., както и въпроси и 

предложения по предстоящи ремонтни дейности. 

Следващото заседание беше на 30 януари 2020 г. Разгледа се следната 

тема: „Представяне на отчет за изпълнението на бюджета на училището за 

2019г.“. Съветът дискутира и прие отчета без разногласия. 

За четвърти път Общественият съвет (ОС) се събра на 11 февруари 

2020г., когато се обсъдиха следните точки: „Даване на становище по училищния 

план-прием за учебната 2020/2021 година“ и „Съгласуване на избора на учебни 

комплекти за подготвителна група, първи, втори, пети и шести клас за учебната 

2020/2021 година“, както и предложения от членове на Съвета за извършване на 

ремонтни дейности и планирани срещи с представители на Столична община. 

Поставените точки от дневния ред бяха съгласувани и приети с единодушие. 

Първото дистанционно заседание на Съвета бе проведено на 18 март 

2020г., като на него с положително становище бе утвърден проектът на бюджет 

на училището за 2020 г.  

Следващото заседание, осъществено на 26 март 2020г., също бе 

дистанционно. Членовете съгласуваха с единодушие проекта за 

трансформиране на една от паралелките за осми клас, предвидени по 

държавния план-прием на 12. СУ за учебната 2020-2021 г., от езикова паралелка 

в паралелка – STEM профил или професионална. 

На 22 април 2020г., когато се проведе третото дистанционно 

заседание, Общественият съвет разгледа и одобри Финансов отчет за 

изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2020г. на 12. СУ „Цар Иван 

Асен II”. 

Осмото събиране се състоя на 08 юли 2020 г., на което членовете на 

Съвета разгледаха и съгласуваха училищните учебни планове на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 и 11 класове за учебната 2020/ 2021 година, както и приеха Финансовия 

отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2020 г. на 12. СУ „Цар 

Иван Асен II”.  



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.    

26.10.2020 г.  

София 


