
ПРОТОКОЛ №13/21.12.2018г.

Днес 21.12.2018 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 Марияна Николова - родител

4. г-н Евгени Цветков - родител

5. г-н Илия Събев - родител

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

На заседанието на ОбС присъства и г-жа Лилия Торньова -  директор на 2. СУ. 
Заседанието протече при следния единодушно приет лневен рел:

1. Запознаване с изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС 
№ 219 от 05.09.2017 и изменена с Постановление №289 от 12 декември 2018 .г.

2. Съгласуване на решението на ПС за вид закуска, съгласно горепосочената Наредба 
за учениците от 1. до 4. клас за 2019 година.

3. Организационни въпроси.

По т. 1 от дневния ред
Госпожа Торньова запозна присъстващите с измененията и допълненията на 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, която е в сила от 12 декември 2018 г. Акцентира върху основните 
моменти, кьдето има допълнения и изменения, които касаят настоящата и бъдеща работа на 
училището.

По т. 2 от дневния ред
Госпожа Торньова запозна обстойно с механизма на финансиране на закуската за 

учениците от 1. до 4. клас. Средствата могат да се използват за основна закуска 
/предоставя се сутрин до 9:00 часа/ или подкрепителна закуска /предоставя се голямото 
междучасие сутрин или следобед/. Решението на ПС е учениците от 2. СУ да получават 
подкрепителна закуска.
Обществения съвет подкрепи решението на ПС.



По т. 2 от дневния ред
Председателят на ОбС г-н Терзийски даде думата на членовете на ОбС 

допълнителни организационни въпроси и предложения.
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