
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

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

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 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 2019 г. 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 2021- 

2022 година работи в следния състав: 

1. Нина Иванова – председател и родител; 

2. Емил Китанов – член и родител; 

2. Кирил Славов – член и родител; 

4. Вероника Йоловска – член и родител; 

5. Стефанка Орева – член и родител; 

6. Ивайло Илиев – член и родител; 

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

 

Преди последното заседание на Обществения съвет за календарната 

2022 г., проведено на 26.10.2022 г. Общественият съвет бе уведомен, че Кирил 

Славов няма да може да продължи дейността си като член на съвета, поради 

заминаване за чужбина. 

 

Резервни членове: 

1. Сергей Герджиков – член и родител; 

2. Мария Цветкова – член и родител; 

 

През учебната 2021-2022 година Общественият съвет заседава седем 

пъти, като четири от заседанията бяха проведени от разстояние в електронна 



среда (Майкрософт Тиймс) поради усложнената епидемиологична ситуация във 

връзка с разпространението на вируса COVID-19.  

Първото заседание за учебната 2021-2022 г. се проведе на 27 

октомври 2021 г. Членовете на Обществения съвет, след проведените дискусии 

и обсъждания, приеха Финансовия отчет за изпълнението на бюджета за трето 

тримесечие на 2021 г. на 12. СУ „Цар Иван Асен II”, отчета за дейността на 

Обществения съвет на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ за учебната 2021-2022 година, 

отчета за дейността на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ за учебната 2021-2022 година, 

одобриха Стратегия за развитие на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ за периода 2021-

2025 година и избраха на заместник на член на Обществения съвет от 

резервните членове. 

На 13 януари 2022 г. се състоя първото заседание на Съвета за 

календарната 2022 г. Участниците обсъдиха и приеха становище по държавния 

план-прием след завършено основно образование на 12. СУ за учебната 2022-

2023 година. 

Следващото заседание бе проведено на 27 януари 2022 г. и бе с 

единствена точка от дневния ред, а именно: „Представяне на отчет за 

изпълнението на бюджета на училището за 2021г“. Съветът дискутира и прие 

отчета единодушно. След изчерпване на дневния ред г-н Ивайло Илиев 

представи на останалите членове на Обществения съвет възможността да 

снабди Клуба за дебати с необходимите учебници. Г-жа Цветелина 

Семерджиева запозна Обществения съвет с проведените разговори относно 

ремонта на покрива на сградата на училището и невъзможността към момента 

да бъде финансирана от бюджета на ЖОСТЕ. Г-н Любен Левичаров разказа за 

инициативата на Ученическия съвет да бъде проведена анкета сред учениците 

от пети клас нагоре за предпочитани от тях извънучебни занимания по интереси.  

Четвъртото заседание на Общественият съвет (ОС) от 17 февруари 

2022 г., бе с дневен ред даване на становище по училищния план-прием за 

учебната 2022/2023 година и съгласуване избора на учебници и учебни 

комплекти за учебната 2022/2023 година. Съгласуването се състоя след 

запознаване с всички материали, предоставени на ОС, и предложените план-

прием и избор на учебни материали бяха приети с единодушие. 



На 27 април 2022 г. Общественият съвет разгледа и одобри Финансовия 

отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2022 г. на 12. СУ „Цар 

Иван Асен II“.  След приключване на дневния ред членовете на съвета обсъдиха 

текущи въпроси. 

Общественият съвет се събра на 27 юни 2022 г. и с единодушие съгласува 

проекта на бюджета на 12. СУ „Цар Иван Асен II” за 2022г. и избора на учебници 

по компютърно моделиране за пети и шести клас за учебната 2022/2023 година. 

След приключване на гласуването по точките от дневния ред членовете на 

съвета обсъдиха текущи въпроси: г-жа Захариева представи извършеното 

проучване относно ремонта на бетонните решетки на отводнителни канали в 

училищния двор и отстраняване на образуваните дупки – ориентировъчна 

пазарна цена, видове работа и др., както и запозна членовете на Съвета с 

одобрението на дългоочакваното финансиране на топлоизолацията на покрива 

на училищната сграда, предстоящите процедури и дейности. 

Последното събиране за учебната 2021-2022 година се състоя на 19 

юли 2022 г., на което членовете на Съвета приеха Финансовия отчет за 

изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2022г. на 12. СУ „Цар Иван 

Асен II” и разгледаха и съгласуваха училищните учебни планове на 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 класове за учебната 2022/ 2023 година. 

Освен постоянните членове на Обществения съвет, на всички заседания 

присъстваха директорът на 12. СУ Вера Захариева и председателят на 

Училищното настоятелство Кирил Димитров.  

В част от заседанията се включиха представители на Педагогическия 

съвет, както и на Ученическия съвет на 12. СУ.    

25.10.2022 г.  

София 


