
ПРОТОКОЛ №8/23.01.2018г. 
 
Днес 23.01.2018 г.  в 18.30 ч. в сградата на училището се проведе заседание на 

Обществения съвет (ОбС)  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“. 
 

На заседанието членовете на ОбС присъстват в състав:  

1. г-н Васил Терзийски - родител 

2. г-н Даниел Динев - родител 

3. г-жа Слава Василева - родител 

4. г-жа Марияна Николова - родител 

5. г-н Евгени Цветков - родител 

6. г-н Илия Събев - родител 

7. г-жа Милена Маджирска – представител на СО - район „Витоша“. 

На заседанието на ОбС присъства и д-р Елеонора Лилова - директор на 2 СУ, Орхидея 

Делиева – зам.-директор, Мая Алексиева – председател на Училищното настоятелство, 

заедно с  двама други представители на УН, Мария Димитрова – главен счетоводител, 

Радослава Бочева, Галина Василева и  Росица Василева – мениджърски екип на 

директора. 

Заседанието протече при следния единодушно приет дневен ред:  

1. Запознаване на ОбС с доклада за  изпълнението  на бюджета на 2. СУ за 2017 година. 

2. Представяне на доклад за работата на ОбС през изминалата година от председателя 

Васил Терзийски. 

3.Представяне на дейността на иновативното училище и план-приема за учебната 

2018/2019 година от мениджърския екип на директора. 

4. Организационни въпроси. 

По т. 1 от дневния ред 

Директорът на 2.СУ и г-жа Мария Димитрова – главен счетоводител на училището и 

представиха подробен отчет за изпълнението на бюджета  към 31.12.2017 година. 

 

По т. 2 от дневния ред  
Г-н Терзийски – председател на ОбС представи доклад за работата през изминалата 

една година от създаването си. Анализира всичките седем на брой заседания на ОбС, 

както и съгласуваните предложения на ръководството на училището.  

Стана ясно, че през изминалия период членовете на ОбС са се включили в различни 

мисии и дейности свързани с развитието на училището и винаги с готовност пряко са 

работили с ръководството на 2. СУ. 

По т. 3 от дневния ред  
Мениджърският екип на директора, отговарящи за иновативното училище запознаха 

ОбС със своята дейност  и представиха план-приема за учебната 2018/2019 година 

Директорът представи визията на мениджърският екип за представително облекло на 

учениците, които са включени в проекта. От следващата учебна година бъдещите 

8.класове да имат представително облекло, с което да поставят началото на 

изпълнението на проекта за иновативно училище. 

 

 

 

 



По т. 4 от дневния ред  
Председателят на ОбС даде думата за допълнителни въпроси и предложения. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ: 
 
Даниел Динев…………………… 

Слава Василева…………………. 

Марияна Николова……………… 

Евгени Цветков…………………. 

Илия Събев………………….. …. 

Милена Маджирска……………… 

                                                                      Изготвил протокола:   

                                                                       Марияна  Николова  ………………….. 

 

                                                                      Утвърдил: 

                                                                      Васил Терзийски………………………… 

 

 

 

 
 


