
Протокол № 3/26.05.2010г. 

от заседание на редовното общо събрание на 

„Училищно настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс Дьо Ламартин” 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 3/26.05.2010г. 

от заседание на редовното общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел 

„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 

 ФЕГ „АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

 

 

 

Днес, 26.05.2010г., в 19.00 часа, в гр. София, на адрес: бул. „Патриарх 

Евтимий” № 35, беше открито заседанието на редовното общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към 9-та ФЕГ „Алфонс 

дьо Ламартин”, наричано по-долу за краткост „настоятелството”. 

Събранието е свикано от Съвета на настоятелите с покана с необходимото 

съобразно съдържание, която е обнародвана в „Държавен вестник”, бр.30 от 

20.04.2010г. Времето от обнародването на поканата до откриването на събранието 

е повече от един месец. 

Поради липса на кворум в официално обявения час, съгласно чл.27 от 

ЗЮЛНЦ и в съответствие с поканата, заседанието беше открито 1 (един) час по-

късно.  

Заседанието беше открито от председателя на Съвета на настоятелите на 

настоятелството г-н Евгени Пальов, който, след като констатира, че в съответствие 

с чл.14, предл.2 от Устава на настоятелството няма законни пречки за провеждане 

на събранието и вземане на решения, определи за протоколчик (секретар) г-жа 

Анжела Василева и извърши проверка на присъстващите. 

На събранието присъства членът на настоятелството Евгени Пальов, както и 

кандидатите за нови членове: Юлий Драго Драгов, Мариана Трендафилова 

Станоева, Тодор Иванов Тодоров, Таня Добрева Йорданова-Русинова, Росица 

Неделчева Кюркчиева, Рамона Стоянова Стоянова, Ася Станкова Бончева, Катя 

Иванова Иванова Саджеклиева, Данислав Иванов Шейтанов, Жени Стайкова 

Николова, Драгомир Петров Драгоев, Анжела Благоева Василева, Емилия 

Йорданова Богданова-Иванова, Тодор Йорданов Тодоров, Гергана Антонова 

Генова, Андрей Рангелов Галев, Аксиния Василева Иванова, Мариела Ангелова 

Михайлова, Гергана Антонова Кръстева и Анелия Янчева Янева. 

Събранието се проведе при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Приемане на информация за дейността на училищното настоятелство 

през периода 2005-2009г. 

2. Приемане на нови членове. 

3. Изменения и допълнения в устава на училищното настоятелство. 

4. Освобождаване и избиране на членове на Съвета на настоятелите. 
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По точка 1 председателят на съвета на настоятелите г-н Евгени Пальов 

представи информация за дейността на училищното настоятелство през периода 

2005-2009г. 

Без разисквания по информацията общото събрание взе с единодушие от 

присъстващите членове следното 

Р е ш е н и е: 

Приема Информация за дейността на настоятелството за периода 2005-

2009г., представена от председателя на съвета на настоятелите Евгени Пальов. 

 

Резултати от гласуването: „ЗА" - 1 член, „ПРОТИВ" и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 

няма. 

Общото събрание констатира, че не са направени възражения срещу 

проведеното гласуване и резултатите от него. 

 

По точка 2 председателят на съвета на настоятелите г-н Евгени Пальов 

представи постъпилите и приети общо 20 (двадесет) броя молби от лица, които 

са заявили, че желаят да бъдат приети за членове на настоятелството. 

След като констатира, че съгласно чл.24, ал.2 от Устава на настоятелството в 

в молбите си всички кандидати са заявили, че приемат условията на устава и се 

задължават да го спазват, както и че не са налице законови пречки за приемането 

на кандидатите за членове, Общото събрание взе с единодушие от присъстващите 

членове следното 

Р е ш е н и е: 

Приема за нови членове на настоятелството кандидатите, както следва: 

Юлий Драго Драгов, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Мариана Трендафилова Станоева, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес 

София, XXXXXXX; 

Тодор Иванов Тодоров, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Таня Добрева Йорданова-Русинова, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес 

София, XXXXXXX; 

Росица Неделчева Кюркчиева, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Рамона Стоянова Стоянова, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Ася Станкова Бончева, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Катя Иванова Иванова Саджеклиева, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес 

София, XXXXXXX; 

Данислав Иванов Шейтанов, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Жени Стайкова Николова, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 
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Драгомир Петров Драгоев, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Анжела Благоева Василева, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Емилия Йорданова Богданова-Иванова, ЕГН XXXXXXX, с постоянен 

адрес София, XXXXXXX; 

Тодор Йорданов Тодоров, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Гергана Антонова Генова, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Андрей Рангелов Галев, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Аксиния Василева Иванова, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Мариела Ангелова Михайлова, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Гергана Антонова Кръстева, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX; 

Анелия Янчева Янева, ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес София, 

XXXXXXX. 

 

Резултати от гласуването: „ЗА" - 1 член, „ПРОТИВ" и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 

няма. 

Общото събрание констатира, че не са направени възражения срещу 

проведеното гласуване и резултатите от него. 

 

По точка 3 новият член на настоятелството г-жа Рамона Стоянова 

предложи да се измени разпоредбата на чл.26, ал.3 от Устава, като се предвиди, че 

членството в настоятелството отпада при невнасяне на 6 (Шест) последователни 

имуществени вноски и системно неучастие в дейността на настоятелството. 

След разискванията по предложението, Общото събрание взе с 

единодушие от присъстващите членове следните 

Р е ш е н и я: 

1. В чл.26 от устава на настоятелството алинея 3 се изменя така:  

„(3) Отпадане на членството е налице при невнасяне на 6 (Шест) 

последователни имуществени (членски) вноски и системно неучастие в дейността 

на настоятелството. Отпадането се констатира от Съвета на настоятелите с 

решение, което може да бъде обжалвано пред общото събрание”. 

2. Възлага на Съвета на настоятелите да представи устава с 

изменението, прието с решението по п.1, на членовете на настоятелството за 

подписването му от тях, за да се представи в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел при Софийски градски съд. 
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Резултати от гласуването: „ЗА" - 21 членове, „ПРОТИВ" и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ" - няма. 

Общото събрание констатира, че не са направени възражения срещу 

проведеното гласуване и резултатите от него. 

 

По точка 4  присъстващият на заседанието досегашен председател на 

съвета на настоятелите Евгени Пальов предложи да бъдат освободени членовете 

на съвета от досегашния му състав и на тяхно място да бъдат избрани новоприети 

членове на настоятелството. 

Присъстващите на заседанието нови членове на настоятелите предложиха 

за членове на съвета на настоятелите да бъдат избрани Рамона Стоянова, Анжела 

Василева, Анелия Янева, Аксиния Иванова, Тодор Тодоров, Андрей Галев и Юлий 

Драгов. 

След разискванията по предложенията за освобождаване на досегашния 

състав и за избиране на нови членове на Съвета на настоятелите, Общото 

събрание взе с единодушие от присъстващите членове следните 

Р е ш е н и я: 

  1. Освобождава като членове на Съвет на настоятелите Евгени Стоянов 

Пальов, Румяна Василева Бръшкова, Мария Кирилова Бенова, Емил Асенов 

Евлогиев и Николай Спасов Николов.  

2. Избира за срок от 2 (Две) години за членове на Съвета на настоятелите 

Рамона Стоянова Стоянова, ЕГН XXXXXXX, Тодор Йорданов Тодоров, ЕГН 

XXXXXXX, Анелия Янчева Янева, ЕГН XXXXXXX, Анжела Благоева Василева, ЕГН 

XXXXXXX, Аксиния Василева Иванова, ЕГН XXXXXXX, Андрей Рангелов Галев, 

ЕГН XXXXXXX и Юлий Драго Драгов, ЕГН XXXXXXX. 

3. Задължава Съвета на настоятелите да организира извършването на 

фактическите и правни действия, които са необходими за вписване на 

промените в настоятелството. 

 

Резултати от гласуването: „ЗА" - 21 членове, „ПРОТИВ" и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ" - няма. 

Общото събрание констатира, че не са направени възражения срещу 

проведеното гласуване и резултатите от него. 

Заседанието беше закрито в 20.30 часа. 

 

  

 

 П Р Е Д С Е Д А Т Е Л:          С Е К Р Е Т А Р: 

 

 

       (Евгени Пальов)      (Анжела Василева)  

 

Ч Л Е Н О В Е: 


