
П р о т о к о л 

№ 3/02.11.2010г. 

от заседание на Съвета на настоятелите  

на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

 

 

 Днес, 02 ноември 2010г., 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) Андрей Рангелов Галев и 

4) Юлий Драго Драгов. 

 

 На заседанието присъстваха и следните гости (членове, кандидат-

членове на Общото събрание на настоятелството и представители на 

Ученическия парламант): 

 Емилия Богданова, Антоанета Балканска, Ася Бончева, Гергана 

Генова, Жени Стайкова, Весела Генова, Юлиана Маринова, Мариела 

Михайлова и Пламена Дунчева. 

 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-н Андрей Галев и се проведе при следния 

Д н е в е н   р е д: 

1. Информация за финансовото състояние на настоятелството и 

набраните до датата на събранието средства; 

2. Приемане на молби на кандидати за членове на настоятелството; 

3. Вземане на решения за финансиране на дейности на гимназията през 

учебната 2010/2011година; 

4. Определяне на предстоящи задачи и обсъждане на организационни 

въпроси. 

 

 По точка 1 г-жа А.Василева уведоми членовете на Съвета, че към 

датата на събранието освен наличните средства по сметките на 

настоятелството допълнително са постъпили суми от дарения на родители, 
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издадени са съответните документи за това, но натовареното със задачата по 

събиране на средствата лице г-жа Елена Спасова е в отпуск по болест, 

поради което точна информация за размера на набраните средства няма. В 

тази връзка бе обсъден и въпросът за заплащане на възнаграждение на г-жа 

Елена Спасова. След дискусия бе предложено, да бъде заплатено на Елена 

Спасова еднократно през 2010г. сумата от 150.00лева. 

Освен това Председателят на настоятелството информира членовете 

на Съвета, че съгласно полученото от НАП Удостоверение № 

220201001546455/01.11.2010г. настоятелството към настоящия момент няма 

данъчни задължения, както и че е уточнен видът на първичните счетоводни 

документи, които следва да се издават при постъпване на суми в касата и 

вече се издават такива документи.  

Г-жа Богданова запозна членовете на съвета на настоятелите с 

обстоятелството, че за осигуряване на преподавател-чужденец по френски 

език за подготвителния клас е необходимо на същия да бъде осигурено 

жилище по време на престоя му страната и че заплащането на наема на 

жилището досега се е поемало от настоятелството, тъй като няма 

предвидени такива средствата в бюджета на училището, а и директорът 

няма право да сключва такива договори без да получи изрично разрешение. 

Освен това Директорът информира членовете на съвета и за 

обстоятелството, че за периода от 01.07.2010г. до настоящия момент не е 

плащан наемът на жилището, което се ползва от преподавателя-чужденец и 

е собственост на Лиляна Исак Крачолова като сумата, която следва да бъде 

платена до края на м.декември 2010г. е в размер на 1500,00 евро. Предвид 

направеното изложение от директора, членовете на съвета на 

настоятелството бяха единодушни, че няма пречка настоятелството да 

продължи да заплаща наема за жилището на преподавателя-чужденец и в 

бъдеще, както и да заплати наемите за периода от 01.07.2010г. до 31.12.2010г. 

и които са останали неплатени поради липса на конкретно решение в тази 

насока от страна на настоятелството, но следва да бъде сключен договор за 

наем между настоятелството и собственика на жилището. 

 

 След разискванията съветът на настоятелите единодушно от 

присъстващите членове взе следните  

Р е ш е н и я: 

 1.Приема предоставената информация. 

2.Указва на касиера г-жа Елена Спасова да внася ежеседмично събраните от 

дарения суми по банковата сметка на настоятелството. 

3.Да бъде заплатена еднократно сумата от 150,00 лева на г-жа Елена 

Спасова за извършената от същата работа по събиране на средствата от дарения 

и оформянето на първичните счетоводни документи във връзка с тях. 
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4.Да бъде сключен договор за наем с Лиляна Исак Крачолова, ЕГН XXXXXXX за 

жилището, което се ползва от преподавателя-чужденец по френски език в 

гимназията. 

5.Договорът за наем да бъде сключен за срок от 1(една)година при месечна 

наемна цена от 250,00(двеста и петдесет) евро, като наемните вноски бъдат 

заплащани от бюджета на настоятелството. 

6.Да бъдат заплатени дължимите наемни вноски в размер на 1500,00 

(хиляда и петстотин)евро за периода от 01.07.2010г. до 31.12.2010г.. 

 

По точка 2 председателят на съвета г-жа А.Василева извърши преглед 

на списъка на регистрираните членове и съобщи, че след проведеното Общо 

събрание на 26.05.2010г., както и след проведеното на 29.09.2010г. заседание 

на Съвета на настоятелите, са постъпили още 2 броя молби на родители, 

които желаят да бъдат приети за членове на настоятелството, както и че 

молбите отговарят на предвидените изисквания. В тази връзка, 

Председателят на настоятелството разясни, 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 Весела Кирчева Генова и Юлиана Савова Маринова 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 информира 

съвета на настоятелите, че е постъпило писмо от Директора на 9ФЕГ, с 

молба да бъде оказана финансова подкрепа на дейности по 

самофинансиращ се проект, свързан с обмен на ученици от гимназията с 

ученици от Франция. С писмото се иска да бъдат възстановени на 

преподавателите М.Чиликова и Светлана Герасимова сумите от 150,00 лева 

– изразходвани за наета зала за изнасяне на театрална постановка и 113,00 

лв. за закупуване на книги за учениците. Към посоченото писмо са 

приложени и 2 (два)броя фактури, издадени на името на настоятелството, 

като същите са оформени по надлежния ред и отговарят на законовите 

изисквания. 

Във връзка с постъпилото искане широко бе обсъден въпросът, 

свързан с това на какъв принцип са избирани учениците, участващи в 
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обмена, а също и че при следващи такива искания е необходимо да се 

информира настоятелството предварително, а не след като вече са 

направени разходите. Членовете на съвета на настоятелите и присъстващите 

гости бяха единодушни, че трябва да има по-голяма прозрачност при 

подбора на учениците, които ще участват в подобен вид мероприятия като 

за целта следва да бъдат уведомявани всички ученици от гимназията не 

само за вида и условията на мероприятието, но и за принципите, по които 

ще бъдат избирани участващите в него. 

 

След приключване на обсъждането и изслушване на разясненията на 

директора на училището и представителя на ученическия съвет, съветът на 

настоятелите единодушно от присъстващите членове взе следното  

Р е ш е н и е: 

1.На преподавателите М.Чиликова и Светлана Герасимова да бъдат 

възстановени от касата на настоятелството следните суми: 150,00 лева – 

изразходвани за наета зала за изнасяне на театрална постановка и 113,00 лв. за 

закупуване на книги за учениците. 

2.Да бъдат уведомени преподавателите в гимназията на учителски съвет, 

че при необходимост от финансиране на конкретни дейности от страна на 

настоятелството, същото трябва да бъде предварително информирано, тъй 

като Училищното настоятелство може да изразходва средства само след 

приемане на съответно решение. 

 

По точка 4 председателят на съвета г-жа А.Василева даде думата на 

Представителя на ученическия съвет Пл.Дунчева, която запозна членовете 

на съвета и гостите с идеите на учениците за извършване на различни 

дейности, както и за подобряване на училищната среда, а именно: да бъде 

възобновен училищния сайт, да се събират на средства чрез продажба на 

билети, да бъдат проведени благотворителни мероприятия от учениците, 

да се проведе пролетен бал като в поредица от няколко месеца учениците 

да извършват благотворителност, а събраните средства да бъдат 

предоставени на дом за деца, лишени от родителска грижа, да се оформи 

алпинеум с пейки на непочистения терен в двора на училището или поне да 

бъде затревен, да се инсталира музикален звънец и др. Присъстващите 

родители и членове на съвета на настоятелите обсъдиха идеята в края на 

учебната година да бъде организиран и проведен фестивал на 

художествената самодейност, на който всека паралелка да може да 

представи свой номер. Обсъдена бе и възможността за се подготви писмо до 

Столичен инспекторат от името на настоятелството, с което да бъде искано 

разрешение за използване на запечатаните от Инспектората средства на 

настоятелството, а също и да се определи ден, в който родители и ученици 

да се включат в почистването на училищния двор и в частност петното, 
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което не е асфалтирано като се потърси съдействие от Столична община за 

озеленяването му. 

Относно изложените идеи на Ученическия съвет и тези обсъдени в 

настоящото заседание на Съвета на настоятелите не бяха приети конкретни 

решения, но членовете на съвета бяха единодушни, че всяка една от 

изброените идеи заслужава внимание и следва да бъде подкрепена от 

настоятелството. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 20:45 

часа. 

 

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

 

 С е к р е т а р:     (Андрей Галев) 

 

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

 

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


