
П р о т о к о л 

№ 5/10.11.2011г. 

от заседание на Съвета на настоятелите  

на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

 

 

 Днес, 10 ноември 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 чрез Анжела Благоева Василева като 

пълномощник за конкретното заседание; 

4) Юлий Драго Драгов 

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

Общото събрание на настоятелството, представители на ръководството на 

гимназията и преподаватели, а именно: Емилия Богданова, Бойка Паликарска, 

Гергана Кръстева, Весела Генова, Любомир Янакиев, Николай Гълъбов, Красимир 

Владимиров, Марияна Стоянова, Георги Войнов, Габриела Семкова, Николай 

Главинчев, Божидара Тодорова, Лъчезар Малаков, Мариела Михайлова, Аксиния 

Иванова, Христо Кръстанов, както и Димо Тодоров, Александра Димова, Ася 

Даскалова, Владимир Янчев, Анджелина Теодосиева, Богдан Петков, Габриела 

Гаврилова и Пламена Дунчева - представители на Ученическия парламент и 

„Интеракт” към 9-та ФЕГ. 

 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, повече от половината от неговите членове 

са представени на заседанито. 

Заседанието бе председателствано от г-жа Анжела Василева със 

протоколчик г-н Тодор Тодоров и се проведе при следния 

Д н е в е н   р е д: 

1.Разглеждане и одобряване на искания за финансиране на дейности 

на гимназията за учебната 2011/2012г.; 

2.Приемане на молби на кандидати за членове на настоятелството 

(ако има такива); 

3.Разни. 
По точка 1 преди пристъпване към разглеждане на постъпилите искания 

председателят на настоятелството информира членовете на Съвета, че към датата 

на събранието разполагаемата сума на настоятелството е в общ размер 

30 303,37лв., от които: в „Си банк” – 28 584,37лв., в двете сметки в „УниКредит 

Булбанк” 1562,00лв. и 157,00лв. Председателят на настоятелството посочи още и че, 

преди одобрение на исканията за финансиране трябва да бъдат предвидени 

средства за: 250,00 лева за заплащане на касиера Елена Спасова за извършената от 

нея дейност по събиране и заприходяване на даренията към настоятелството, 

300,00лева за заплащане на възнаграждение на Аделина Иванова за извършената 
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от нея дейност консултиране на настоятелството по воденето на счетоводните 

книжа и документи и проверката на същите, 5 867,49 лв. за наем на жилището, 

което се ползва от преподавателите-чужденци по френски език, както че и от така 

събраните суми, около 4 000,00 лева представляват остатък от проведения изпит 

ДЕЛФ и съгласно сключеното споразумение между училището и настоятелството, 

посочената сума трябва да бъде изразходвана само за финансиране на 

франкофонски мероприятия, т.е. разполагаемата сума за учебната година за 

финансиране на други мероприятия и дейности извън посочените е в размер на 

20 000,00лева. 

След това се пристъпи към разглеждане на постъпилите искания за 

финансиране на дейности на 9-та ФЕГ за учебната 2011/2012г. Постъпилите 

искания са, както следва: 

1. Уведомително писмо изх.№784/10.11.2011г. от директора на 

гимназията г-жа Богданова за финансиране на дейности, свързани с отбелязване на 

50 годишнината на 9-та ФЕГ с приложени към същото копия от оферти. Общата 

стойността на заявените средства е 11 889,80лв., от които: 55669,80лв. – доплащане 

за зала 1 на НДК за провеждане на тържествения концерт; 1200 лв. – за наемане на 

допълнителни технически съоръжения за юбилейното честване; 2220,00лв. за 

филмиране на събитието; 1800,00лв. за изработване на 200 бр.плакети с логото на 

гимназията при ед.цена от 9,00лв. и закупуване на бели блузи за хористите – 

1000,00лв.; 

2. Искане от председателя на методическо обединение по френски 

език г-жаВ.Любенова за финансиране на франкофонски мероприятия през 

учебната 2011/2012 година. Заявени за финансиране са следните дейности: за 

участие в международен фестивал на ученическия театър на френски език – 972,00 

лева; жури на младите европейци – Международен фестивал на аудиовизуалните 

програми – по 50,00 евро за разглеждане на кандидатура; за закупуване на нови 

учебници и учебни помагала по френски език за библиотеката и нагледни 

материали – 1500,00лева; срещи с френски писатели – книги за библиотеката и 

цветя – 100,00 лв.; дейности през март (месец на франкофонията) и организиране 

на ден на втори чужди езици – наем на зала – 500,00лв.; вътрешноучилищна 

квалификация – семинар с участието на двама белгийски лектори – 714,00лв.; 

3. Искане изх.№785/10.11.2011г. от г-жа Д.Николова и г-жа М.Шопова 

(преподаватели, работещи по проекта „Гая”) за финансиране на проекта „Гая”, 

който ще се проведе в Германия и в който ученици от 9-та ФЕГ ежегодно участват. 

Общата стойност на заявените средства е в размер на 2000,00лв., предназначени за 

покриване на част от разходите по пътуването; 

4. Заявление от г-ца Цв.Гозе – учител по хореография за одобряване на 

сумата от 770,00лв., представляваща наем за фолклорни костюми и костюми за 

валс, предназначени за танцовия състав на 9-та ФЕГ за юбилейния концерт на 

гимназията. 

5. Искане от г-жа М.Бакърджиева от 07.11.2011г. за финансиране 

отпечатването на юбилеен вестник на гимназията (формат А4 и цветни снимки) 

тираж 500 бр. при единична цена 2,00лв. за брой. Общата стойност е в размер на 

1000,00лв. 
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6. Заявление от г-жа З.Пискулийска от 26.10.2011г. за финансиране на 

участие в международен лагер „Математическо Европейско Кенгуру”, изразяващо 

се в закупуване на 7 бр. самолетни билети за участниците в отбора на обща 

стойност 3500,00лв. 

7. Заявление от г-жа Р.Найденова - Помощник директор за заплащане 

на задължения за парно и топла вода, ел.енергия и вода за различни периоди, 

останали непогасени от преподавателя по френски език Жулиен Конинг по 

сключения договор от 29.12.2010г. за наем от настоятелството. Общата стойност на 

старите задължения е в размер на 556,86лв.  

Преди обсъждането и одобряването на исканията, Председателят на СН, 

напомни на настоятелите, че на предходното събрание не са взети решения 

относно направеното искане за изработване на еко-торбички с логото на 

гимназията на стойност на стойност 4 650,00 лв. без ДДС и това за 

закупуване/ушиване на облекло за хора на стойност 1500,00лева, които също 

трябва да бъдат разгледани на днешното заседание, като се вземе предвид, че 

искането за облеклото на хора е включено в искането на директора на гимназията. 

След това г-жа Василева даде думата за отправяне на допълнителни искания за 

финансиране, извън тези, които вече са депозирани в настоятелството. В тази 

връзка г-жа Б.Паликарска – Помощник директор отправи искане настоятелството, 

както и през предходната учебна година да поеме таксата за участие на учениците 

във международния фестивал на ученическия театър на френски език, която е в 

размер на около 800,00 лева, както и заплащането на сумата за изработка на 

значките на гимназията (приблизително 5000 бр. при ед.цена от около 1,20лв.) – 

6000,00лв., които също трябва да бъдат предвидени при обсъждане и одобряване 

на дейностите, които ще се финансират от настоятелството. 

По направените искания за финансиране, след проведено обсъждане и 

съобразно финансовите възможности и наличните средства, Съвета на 

настоятелите с единодушие от присъстващите членове взе следното 

Р е ш е н и е: 

1.Одобрява за финансиране през учебната 2011/2012г. дейности на обща 

стойност 23 782,86, както следва: 

 Дейностите, свързани с отбелязване на 50 годишнината на 9-та ФЕГ, 

съгласно Уведомително писмо изх.№784/10.11.2011г. от директора на гимназията г-жа 

Богданова – за сумата до 11 000,00лева, като броя на подлежащите за изработване 

плакети бъде намален от 200 на 100; 

 Дейностите, посочени в искане от председателя на методическо 

обединение по френски език г-жаВ.Любенова за финансиране на франкофонски 

мероприятия през учебната 2011/2012 година - за сумата до 4690,00лева; 

 Заплащане на наем по Договор за наем от 29.12.2010г. – за сумата от 

5867,00 лева; 

 Заплащане на възнаграждение на касиера Елена Спасова за извършената 

от нея дейност по събиране и заприходяване на даренията към настоятелството – 

сумата от 250,00 лева; 

 Заплащане на възнаграждение на Аделина Иванова за извършената от нея 

дейност консултиране на настоятелството по воденето на счетоводните книжа и 

документи и проверката на същите – сумата от 300,00 лева 
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 За наем за фолклорни костюми и костюми за валс, предназначени за 

танцовия състав на 9-та ФЕГ за юбилейния концерт на гимназията по Заявление от г-

ца Цв.Гозе(учител по хореография) - за сумата до 770,00лева; 

 Заплащане на задължения за парно и топла вода, ел.енергия и вода за 

различни периоди, останали непогасени от преподавателя по френски език Ж.Конинг по 

сключения договор от 29.12.2010г. за наем от настоятелството, съгласно Заявление от 

г-жа Р.Найденова(Помощник директор) – за сумата от 556,86 лева; 

 Заплащане на такса за участие на учениците във международния 

фестивал на ученическия театър на френски език - за сумата до 800,00 лева. 

2. Одобрява за финансиране през учебната 2011/2012г., в случай, че останат 

средства след финансирането на дейностите по т.1 от това решение, дейности на обща 

стойност 17 150,00лева, както следва: 

 Финансиране на част от разходите по пътуването учениците до 

Германия, участващи в проекта „Гая”, съгласно Искане изх.№785/10.11.2011г. от г-жа 

Д.Николова и г-жа М.Шопова (преподаватели, работещи по проекта „Гая”) – за сумата 

от 2 000,00лева; 

 Закупуване на 7 бр. самолетни билети за участниците в отбора до 

международен лагер „Математическо Европейско Кенгуру”, съгласно Заявление от г-жа 

З.Пискулийска от 26.10.2011г.  – за сумата от 3500,00лева; 

 Отпечатване на юбилеен вестник на гимназията съгласно Искане от г-

жа М.Бакърджиева от 07.11.2011г. – за сумата от 1000,00лв.; 

 Изработка на 1000 бр. еко-торбички с логото на гимназията – за сумата 

от 4650,00 лева без ДДС; 

 Изработка на значки на гимназията (приблизително 5000 бр. при ед.цена 

от около 1,20лв.) – за сумата до 6000,00 лева. 

По точка 2 председателят на съвета г-жа А.Василева съобщи, че след 

проведеното на 10.10.2011г. заседание на Съвета на настоятелите, са 

постъпили още два броя молби на родители, които желаят да бъдат приети 

за членове на настоятелството, както и че молбите отговарят на 

предвидените изисквания и допълни, че постъпилите в съвета молби трябва 

да бъдат представени на първото заседание на Общото събрание на 

настоятелството. 

Без разисквания по съобщението за постъпили молби, на основание 

чл.24, ал.3 от устава, съветът на настоятелите единодушно от присъстващите 

членове взе следните  

Р е ш е н и е: 

Приема молбите на Красимир Любенов Владимиров и Габриела 

Александрова Семкова 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 3 председателят на съвета г-жа А.Василева даде думата на 
Димо Тодоров – представител на Ученическия парламент и „Интеракт” към 9-та 
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ФЕГ, който запозна членовете на съвета и гостите с идеята на учениците за 

извършване на ремонт на училищните тоалетни, за което представи и 

проект и примерна план-сметка за единична стойност за ремонта на една 

тоалетна. Стойността по план-сметката е в размер на 10 000,00 лева. 

Присъстващите родители и членове на съвета на настоятелите обсъдиха 

идеята за извършване на ремонт на училищните тоалетни като общото 

мнение бе, че при така представената цена ще са необходими над 

80 000,00лева, с които настоятелството не разполага. В тази връзка 

Т.Тодоров, Ю.Драгов и Н.Гълъбов изявиха желание да потърсят оферти с 

по-ниска цена, както и евентуално да окажат съдействие за финансиране 

и/или одобрение на ремонта от Столична община. Т.Тодоров предложи да 

бъде открита нарочна сметка от настоятелството, в която да бъдат събирани 

отделно дарения само за ремонта на тоалетните в училището. 

Относно изложената идея на учениците на Съвета на настоятелите не 

прие конкретни решения, но становището на всички присъстващи бе, че 

тоалетните в гимназията са в окаяно състояние, нуждаят се от ремонт и 

трябва да бъдат положени максимални усилия да се потърсят средства с цел 

осъществяването на такъв ремонт. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 21:30 

часа. 
 

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

 

 С е к р е т а р:     (Тодор Тодоров) 

 

 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 ч/з Анжела Благоева 

Василева – като пълномощник) 

 

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

 


