
П р о т о к о л 

№ 4/10.10.2011г. 

от заседание на Съвета на настоятелите  

на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

 

 

 Днес, 10 октомври 2011г., в гр.София, на адрес бул. „Патриарх Евтимий” 

№35, от 19.00 часа, се проведе редовно заседание на Съвета на настоятелите на 

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”. 

На заседанието присъстваха четирима от членовете на съвета, а именно: 

 1) Тодор Йорданов Тодоров 

 2) Анжела Благоева Василева  

 3) Рамона Стоянова Стоянова 

4) Юлий Драго Драгов и 

5) Андрей Рангелов Галев. 

 

 На заседанието присъстваха и следните гости членове, кандидат-членове на 

Общото събрание на настоятелството, представители на ръководството на 

гимназията, преподаватели и представители на Ученическия парламент, а 

именно: Емилия Богданова, Бойка Паликарска, Гергана Кръстева, Жени Стайкова, 

Весела Генова, Аделина Иванова, Любомир Янакиев, Николай Гълъбов, Илияна 

Калковска, Донка Николова и Ламбрини Джамджиева. 

 Членовете на Съвета на настоятелите констатираха, че заседанието е 

редовно и може да взима решения, тъй като в съответствие с изискванията на 

чл.21, ал.2 от Устава на настоятелството, присъстват повече от половината от 

неговите членове. 

Заседанието бе председателствано от г-жа Анжела Василева със 

протоколчик (секретар) г-жа Рамона Стоянова и се проведе при следния 

Д н е в е н   р е д: 

1. Информация за финансовото състояние на настоятелството и приемане 

на молби на кандидати за членове на настоятелството (ако има такива); 

2. Информация за дейностите, с които ще бъде отбелязана 50-годишнината 

на гимназията и вземане на решения във връзка с това; 

3. Определяне на предстоящи задачи през учебната 2011/2012 година и 

възможностите на настоятелството за подпомагане на училището. 

4. Разни. 

По точка 1 г-жа А.Василева информира членовете на Съвета за 

извършените дейности за периода от 20.03.2011г. до 10.10.2011г. и наличните 

средства по сметките на настоятелството, а именно: към датата на събранието по 

сметката на настоятелството в „СиБанк” са останали 13 638,00 лева, а по сметките 

на настоятелството в „УникредитБулбанк” – няма движение; осъществени са 

срещи с обслужващите счетоводители за счетоводното приключване на 2010г.; 

годишните финансови отчети са подадени от Аделина Иванова ГФО в НАП на 

31.03.2011г.; изготвени са гражданските договори на преподавателите, участващи в 

подготовката, провеждането и проварката на работите за изпита ДЕЛФ и на 

25.03.2011г. са изплатени всички дължими суми за изпита; на 28.04.2011 е подадена 
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справката за сключените граждански договори; на 04.05.2011г. е проведена 

неофициална среща на настоятелството във връзка с пролетния бал на учениците; 

Председателят на настоятелствово е взел участие в събрание на училищния 

парламент за обсъждане на бала на 11.05.2011г.; Настоятелството е кандидатствало 

с проект финансиране на театрална постановка пред фондация „13 века 

България”; изготвени са и подадени своевременно в Министерство на 

правосъдието отчет за дейността и годишен доклад на настоятелството; проведена 

е среща с наемодателя на жилището за преподавателите-чужденци; 

представители на настоятелството са присъствали на тържественото откриване на 

учебната година и в педагогическите съвети, проведени на 13.09.2011г. и 

05.10.2011г., наемът за жилището на преподавателите е заплатен до края на 2011г., 

като са направени и внесени по сметка на държавния бюджет необходимите 

удръжки за него.  

Не на последно място, г-жа Василева уведоми присъстващите, че в Съвета 

на настоятелите са постъпили още 3 (три) молби на родители, желаещи да станат 

членове на настоятелството, както и че същите отговарят на изискванията и трябва 

да бъдат представени на първото заседание на Общото събрание на 

настоятелството. 

След предоставяне на информацията, без разисквания по същата, както и 

по представените молби, Съвета на настоятелите с единодушие от присъстващите 

членове взе следните 

Р е ш е н и я: 

1.Приема информацията за дейността на настоятелството за периода от 

20.03.2011г. до 10.10.2011г., в т.ч. и информацията за финансовото състояние на 

настоятелството. 

2. На основание чл.24, ал.3 от устава, приема молбите на Илияна Ангелова 

Калковска, Николай Михайлов Гълъбов и Любомир Тодоров Янакиев за приемане на 

членове на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО 

ЛАМАРТИН”, които отговарят на предвидените в чл.24, ал.2 от устава и възлага на 

председателя на съвета на настоятелите Анжела Василева да представи молбите, 

приети с това решение на първото заседание на Общото събрание. 

По точка 2 г-жа А.Василева даде думата на г-жа Б.Паликарска – 

пом.директор, която подробно запозна присъстващите с дейностите, с които 

предстои да бъде отбелязана 50-годишнината на гимназията, а именно: на 21 

октомври ще се проведе среща на випуските, на която ще присъстват бивши и 

настоящи учители и ученици на гимназията; ще бъдат посадени дръвчета на 

подходящо място, определено от общината или в двора на гимназията, ще бъдат 

отпечатани покани за тържествения концерт, както и алманах и юбилеен 

училищен вестник; ще се проведе кръгла маса, на която ще присъстват 

преподаватели от гимназията, директори на столични училища и преподаватели 

от СУ „Св.Кл.Охридски”; ще бъдат изработени значки и плакети с емблемата на 9-

та ФЕГ; ще се проведат мероприятия, свързани с екологията и др. Г-жа Паликарска 

съобщи и че юбилейният концерт ще се проведе на 26 ноември от 18:00 часа в зала 

№1 на НДК, за което е необходимо да бъде дадена широка гласност в медиите. 

Във връзка с поднесената информация г-жа Василева даде думата на 

присъстващите за предложения. Такива бяха направени, както следва: от 
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Л.Янакиев - финансирането на честването да бъде потърсена помощ от спонсори; 

от В.Генова – да уведоми катедрата по романистика в университета за юбилея и 

възможността за снабдяване с покани за концерта; от Р.Стоянова – да се 

осъществят връзки с медии за отразяване на събитието; А.Галев – да се предоставят 

значки на гимназията и покани за концерта срещу заплащане, както и да се вземе 

решение за набиране на средства през учебната 2011/2012г. в размер на по 

30,00лева, предвид необходимостта от финансиране на много от дейностите за 

отбелязване на годишнината и др. 

След приключване на обсъждането, Съвета на настоятелите с единодушие 

от присъстващите членове взе следните 

Р е ш е н и я: 

1.Приема информацията дейностите, с които предстои да бъде отбелязана 50-

годишнината на гимназията; 

2.Настоятелството да окаже съдействие при намирането на спорсори за 50-

годишнината на 9-та ФЕГ; 

3. За учебната 2011/2012г. да бъдат събирани по 30,00 лева от всеки 

родител на ученик, като за родителите на две и повече деца в същото училище ще 

се събират по 20,00 лева за второ и следващо дете, а тези, чиито деца са сираци 

или социално слаби – ще бъдат освободени. 
По точка 3 преди обсъждане и приемане на конкретни решения г-жа 

А.Василева даде думата на присъстващите на събранието преподаватели г-жа 

Д.Николова и г-жа Л.Джамджиева, за да изложат исканията за финансиране на 

дейности, свързани с отбелязване на юбилея на гимназията.  

Г-жа Д.Николова (преподавател по биология) подробно запозна 

присъстващите с организираните проведени и предстоящи прояви, свързани с 

екологията, а именно: със спонсорството на „Екопак” в гимназията са поставени 

контейнери за разделно събиране на отпадъците, предстои да се извърши 

озеленяване на училищния двор от самите ученици, в което могат да се включат и 

родителите и да бъдат изработени еко-торбички с логото на гимназията, за което 

обаче са нужни средства. Тъй като училището не разполага със средства, г-жа 

Николова се обърна към настоятелите с молба да бъде финансирана изработката 

на торбичките, чиято цена е 4,65 лв. за брой при поръчка от 1000 броя. Представен 

бе и проекта за дизайна на торбичките. 

Г-жа Л.Джамджиева (преподавател по музика) уведоми настоятелите, че 

училищния хор, който се състои от 31 деца, ще участва в тържествения концерт в 

НДК и затова е необходимо да бъдат ушито или закупено за облекло за хора. 

Прогнозната стойност на облеклото на един хорист е около 50,00 лева.  

По изложените молби, както и по предстоящите за финансиране дейности, 

въпреки проведените дебати, не се постигна одобрение на конкретни суми. 

Единствено бе одобрен размера на заплащането на лицето, което събира 

средствата от дарения. Съвета на настоятелите с единодушие от присъстващите 

членове взе следните 

Р е ш е н и я: 

1.Да бъде заплатена еднократно сумата от 250,00 лева на г-жа Елена Спасова за 

работата по събиране на средствата от дарения и оформянето на първичните 

счетоводни документи във връзка с тях; 
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2.Да се потърсят оферти на по-ниска цена за филмиране на тържествения 

концерт; 

3.В срок най-късно до 10.11.2011г. да бъдат представени в Настоятелството 

всички искания за финансиране през учебната 2011/2012г.; 

4. Председателят на настоятелството да уведоми писмено Директора на 9-та 

ФЕГ за решението по т.3, като в уведомлението се посочат изискванията на 

Настоятелството по отношение на това какво трябва да съдържат исканията за 

финансиране в съответствие с взетото решение с Протокол №3/22.03.2011г. на СН, 

както и че след тази дата нови искания няма да бъдат разглеждани за учебната 

2011/2012г. 

По точка 4 Съвета на настоятелите разгледа и обсъди различни 

организационни въпроси, след което Съвета на настоятелите с единодушие от 

присъстващите членове взе следните 

 

Р е ш е н и я: 

1.Следващото събрание на съвета на настоятелите да се проведе на 10.11.2011г., 

като на същото да бъдат разгледани исканията за финансиране през учебната 

2011/2012г. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 21:20 

часа. 
 

 П р е д с е д а т е л:     (Анжела Василева) 

 

 С е к р е т а р:     (Рамона Стоянова) 

 

 С ъ в е т   на   н а с т о я т е л и т е: 

 

1) .......................................... (Тодор Йорданов Тодоров) 

 

2) ......................................... (Анжела Благоева Василева) 

 

3).......................................... (Рамона Стоянова Стоянова) 

 

4) ......................................... (Юлий Драго Драгов) 

 

5) ......................................... (Андрей Рангелов Галев ) 


