
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

към СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин 

ПРОТОКОЛ № 3 / 26.01.2022Г. 

Днес, 26.01.2022 г. в 18:30 часа в изпълнение на чл.269 ал.1се състоя заседание на Обществения 

съвет в учителската стая на СУ „Васил Левски“, град Елин Пелин при спазване на 

противоепидемичните мерки. 

Присъстващи: 

1. Ангел Вълчев - председател на Обществения съвет 

2. Теменужка Зафирова-Малчева - член на Обществения съвет 

3. Владимира Иванова Абу-Ашлам - член на Обществения съвет 

4. Светлана Тодорова - член на Обществена съвет, протоколчик 

5. Даниела Борисова - член на Обществения съвет 

6. Диана Стоянова - член на Обществен съвет 

7. Симеон Йолов - член на Обществения съвет 

8. Марина Байчова - член на Обществения съвет 

Домакин на срещата - Мариета Христова - директор на СУ „Васил Левски“ 

Дневен ред: 

1. Запознаване с идеята за иновация, с която СУ „Васил Левски“ ще кандидатства за 

включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2022/2023 

година. 

2. Запознаване с изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин за четвърто 

тримесечие на 2021г. 

 

По т.1 г-жа Христова запозна членовете на Обществения съвет с обсъжданите възможности за 

кандидатстване на училището за иновативно. Тя представи иновацията, която СУ „Васил Левски“ 

ще подаде в предложението си до 31.01.2022, а именно: иновативна паралелка от 2-ри клас на 

учебната 2022/2023 – „STEAM откриватели“, която ще даде възможност за въвеждане на нов учебен 

предмет във  втори клас, с акцент върху природните науки, математиката и изкуството.. Този нов 

елемент в обучението ще продължи за иновативната паралелка до 4-ми клас, като така ще се осигури 

разширяване на познанията в областта на екологията, климатичните промени, технологичните 

иновации. 

Това ще даде възможност на децата освен да добиват нови, актуални знания и умения, да развиват 

и способностите си за проектна работа в екип, да експериментират, да си сътрудничат. Идеята 

получи единодушно одобрение. 

По т. 2 г-жа Мариета Христова запозна членовете на Обществения съвет с движението на средствата 

по смети на бюджета на училището към 31.12.2021г. 



Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

Дата: 26.01.2022г. 

Протоколчик: Председател: 

Светлана Тодорова Ангел Вълчев 

Присъствали: 

1. Ангел Вълчев .............................................................  

2. Теменужка Зафирова – Малчева………………… 

3. Владимира Иванова - Абу Алшам………………. 

4. Светлана Тодорова ...................................................  

5. Даниела Борисова…………………………………. 

6. Диана Стоянова .........................................................  

7. Симеон Йолов………………………………………. 

8. Марина Байчова…………………………………… 


