
П р о т о к о л 

№ 7/13.11..2012г. 

от заседание на Съвета на настоятелите  

на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

 

 Днес, 13 ноември 2012 г., 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 шестима???? от членовете на съвета, а именно: 

 1) Николай Михайлов Гълъбов 

 2) Данаил Иванов Данаилов 

 3) Нина Тодорова Ангелова 

4) Милена Михайлова Милева 

5) Любомир Янакиев 

6)Аделина Дилянова Иванова 

7)Тихомир Попов???? 

 На заседанието присъстваха и следните гости членове на настоятелството и 

представители на ръководството на гимназията: Бойка Паликарска, представляваща и 

Емилия Богданова, ............. 

 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 

заседанието. 

Заседанието бе председателствано от Николай Гълъбов. Протоколчик бе Милена 

Милева. Събранието се проведе при следния  

 

Д н е в е н   р е д: 

1. Информация за извършената дейност от настоятелството от 25 септември 2012 г. 

до 13 ноември 2012 г.  

2. Обсъждане и приемане на проектобюджета на настоятелството за 2013 г.  

3. Обсъждане и гласуване по искания на учители за подпомогане на дейности 

4. Разни 

 

По точка 1   Г-н Гълъбов, председател на Съвета на настоятелите, благодари на 

досегашния Съвет и на досегашния му председател Анжела Василева за свършената 

работа. Г-жа Василева информира събранието, че са извършени всички необходими 

дейности по пререгистрация на Съвета на настоятелите и прехвърляне на банкови сметки  

на новите титуляри.  

Г-н Гълъбов съобщи, че след предишното събрание, състояло се на 25 септември 

2012 г.,  настоятелството е направило разходи във връзка с концерта по случай училищния 

празник на гимназията, състоял се на  ...... в салона на Университета по архитектура и 

строителство -  1440 лева – за наем на зала, цветя, бомбони.  

 Съветът на настоятелите и присъстващите на събранието членове на 

настоятелството с единодушие взе следното  

 

                                              Решение 

 

Одобрява направените разходи за периода 25 септември 2012 – 13 ноември 2012 г. в 
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размер на 1840 лв., от които 1440 лв. За концерта на училището, 46 лв. за регистрация по 

Булстат, съдебни такси и др.  

 

По точка 2  Аделина Иванова представи проектобюджета на настоятелството. Към  

датата на събранието по сметката на настоятелството в „СиБанк” са налични - ......лева, а 

по другите две сметки в „УникредитБулбанк”: ......... и .............  

От дарения са събрани 12 060 лв. След плащане на наема на учителя чужденец (    ?  

) са похарчени 3 331 лв.-  

След обсъждане на очакваните разходи – заплащане на наема на учителя 

чужденец, плащане такси за участие във франкофонския театрален фестивал, покриване 

на някои разноски на учениците, участващи в национални олимпиади и състезания, 

плащане на такса за участие в театралния фестивал в Тулуза –  бяха взети следните  

                         

                                 Решения  

 

- Съветът на настоятелите и присъстващите членове на настоятелството еднодушно 

одобриха предложения проектобюджет.  

- Съветът на настоятелите упълномощава г-н Данаил Данаилов да предложи 

варианти за оптимизиране на сметките на настоятелството.  

- До 30 дни Съветът да актуализира списъка на членовете на настоятелството чрез 

молби за потвърждаване на членството или молби за освобождаване като член на 

сдружението.  

 

По точка 3 Председателят г-н Гълъбов представи подадените до Съвета на 

настоятелството две молби от учители за финансиране. Самите искания бяха и 

предварително предоставени на членовете на настоятелството.  

Обсъдени бяха молбите на ............ от клуб „Математическа лингвистика”за 

подпомагане на дейността им с 480 лв. и на преподавателите по информационни 

технологии ....... за отпускане на 2000 лв., които да се използват за заплащане на 

годишната такса за участие в Академията на Макрософт и на 3000 лв. за компютърна 

техника.  

При разискването на постъпилите молби г-жа Паликарска, помощник-директор 

на гимназията, разказа подробно за работата на клуба „Математическа лингвистика”, за 

големия интерес сред учениците към възможността да получат сертификати от 

Майкрософт за владеене на определени умения. Към подалите молби бе отправена 

препоръка в бъдеще да присъстват на заседанията на Съвета на настоятелите, за да 

представят в детайли предложенията си и да отговорят на евентуални въпроси.  

Г-жа Паликарска предложи настоятелството да помисли за възможността да бъде 

купена озвучителна техника за нуждите на гимназията, която да се използва при 

тържества на открито в двора като откриване на учебната година, изпращане на 

абитуриенти, спортни празници и други събития. Досега такава техника е била вземана 

под наем – за около 200 лева. Членовете на настоятелството се съгласиха, че ако има 

финансова възможност, закупуването на озвучителна техника е разумна инвестиция, 

която ще спести ежегодни разходи. Г-н Данчо Вакъвчиев изрази готовност да помогне в 

избора на техниката с конкретна оферта и експертно мнение.   
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След разисквания Съвета на настоятелите с единодушие от присъстващите членове 

взе следните 

Р е ш е н и я: 

1. Да се финансира дейността на клуба „Математическа лингвистика” с 480 лв 

2. Да се финансира еднократно плащането на таксака за IT Академията на 

Макрософт. 

3. Да се финансират с до 3000 лв. нуждите от компютри при условие, че Съветът на 

настоятелите получи допълнителна информация от учителите, отправили молбата, за 

какво смятат да бъдат използвани парите, и одобри конкретна оферта.  

4. Да се даде  допълнителен срок – до 14 декември 2012 г. – на учителите от 

гимназията да представят искания за финансиране на дейности от настоятелството. 

Посоченият срок ще се смята за краен.  

5. Съветът на настоятелите възлага на г-н Данчо Вакъвчиев да представи 

предложение за закупуване на озвучителна уредба и да осигури по възможност 

демонстрация.   

 

По точка 4  председателят на Съвета Николай Гълъбов призова всички членове на 

настоятелството да помислят как да се подобни дейността на сдружението, как да се 

активизират родителите, за да се осигурят по-големи финансови възможности, 

включително чрез по-активно търсене на спонсори, за подпомагане на училището.  

Г-жа Таня Йорданова предложи да се помисли как да бъдат стимулирани 

учителите, които водят занятия по СИП и други специални занимания като подготовка ва 

ученици за състезания и олимпиади.  

Г-жа Анжела Василева разказа, че миналата година е имало идея за  тържеството 

по дипломиране на дванайсетокласниците да се осигурят тоги и шапки, които да са 

„оборотни” и да се раздават за самото тържество срещу депозит.  Оформи се мнение, че 

трябва да се проучи какви били били разходите и да се търси спонсор, който би могъл да 

ги поеме – изцяло или частично.  

Г-н Любомир Янакиев каза, че трябва по-добре да се използват възможностите за 

развитие на спортна дейността, да се организират състезания и турнири, за които да се 

търсят спонсори от света на спорта, да се включат в тези събития известни спортисти.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 21:00 часа. 

Следващото заседание бе насрочено на 18 декември от 19.00 ч. 

 

 

 П р е д с е д а т е л:     (Николай Гълъбов) 

 

 С е к р е т а р:     (Милена Милева) 

 

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

 

1) ......................................... (Николай Гълъбов) 

 

2) .......................................... (Данаил Данаилов) 

 

3) ......................................... (Тихомир Попов) 



 

 4 

 

4).......................................... (Нина Ангелова) 

 

5) ......................................... (Аделина Иванова) 

 

6)..........................................(Любомир Янакиев) 
 


