
Утре започва от днес 

На 01.10.2020 г. в Туристическия информационен център на гр.Банско се 

проведе събрание на родителите делегати за учредяване на нов Обществен 

съвет към СУ „Неофит Рилски“ 

Събранието протече по предварително обявения дневен ред при спазване 

на Правилника за дейността на обществените съвети в детските градини и 

училищата. Родителите със своята многочисленост и активност дадоха 

заявка за отговорна работа за издигане престижа на училището. Отчетен 

доклад бе представен от досегашния председател на Обществения съвет - 

г-жа Мариела Сугарева, която обобщи направеното през последните три 

години, но не можа да скрие удовлетвореността от грандиозната промяна 

на училището в посока на изграждане на напълно осъвременена и 

модернизирана учебна база, която се превръща в притегателна учебна 

среда за децата на Банско.Трудът и всеотдайността на директора, Елеонора 

Барякова, бяха оценени високо и поставени като пример за работа пред 

всички, отговорни за съдбата на гиманзията в бъдещето. И с думите на 

Вазов, че  „Не камъните правят училището, а учителите“ бе отправена 

голяма благодарност към труда на целия педагогически екип, който   

обновява не само състава, но и визията си за новото модерно училище. 

Г-жа Барякова  изчете Правилника, наблегна на точките, които внимателно 

трябва да бъдат  разбрани преди избора, и остави родителите да изберат 

при явно гласуване новия Обществен съвет. Много емоционално и с 

разбиране за отговорната мисия, която поемат, родителите делегати 

номинираха и избраха своите представители. Бе сформиран вторият в 

историята на СУ „Неофит Рилски“ Обществен съвет с манадат от 2020 до 

2023г. 

От трибуната на събранието г-жа Барякова благодари за помощта, оказана 

пред отчетния период  на министър Красимир Вълчев за отпуснатите 

средства за ремонта на физкултурния салон, на народния представител 

Александър Мацурев за подмяната на отоплителната система на два от 

етажите, на Община Банско за подкрепата при всяко стойностно 

начинание, на ГИК за обновяването на детската площадка, на фирмите 

партньори, помогнали за ремонтите в училището и организиращи 

доставките на учебници, храни и услуги. 

Доволни от избора си, родителите си тръгнаха, убедени, че проблемите 

трябва да се решават в екип, и то в добър екип. 


