Протокол
№ … /15.06.2010г.
от заседание на Съвета на настоятелите
на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Днес, 15 юни 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 всички членове на съвета, в състава след
промените, извършени с решения на проведеното на 26.05.2010г. редовно
общо събрание на настоятелството, а именно:

1) Рамона Стоянова Стоянова
2) Тодор Йорданов Тодоров
3) Анелия Янчева Янева
4) Анжела Благоева Василева
5) Аксиния Василева Иванова
6) Андрей Рангелов Галев и
7) Юлий Драго Драгов.

Заседанието бе председателствано от г-жа Анелия Янева със
протоколчик (секретар) г-жа Рамона Стоянова и се проведе при следния
Д н е в е н р е д:
1. Избиране на председател на съвета на настоятелите.
2. Избиране на заместник-председател и касиер.
3. Определяне обема на представителната власт (начина на

представителство на настоятелството) на председателя и заместникпредседателя на съвета.
По точка 1 г-жа Анелия Янева, като изложи мненията, изразени от
членовете на настоятелството през време на редовното общо събрание,
предложи за председател да бъде избран членът на съвета Анжела
Василева.
Без разисквания по предложението, на основание чл.19, ал.1 от
устава съветът на настоятелите единодушно взе следното
Р е ш е н и е:

Избира АНЖЕЛА БЛАГОЕВА ВАСИЛЕВА, ЕГН ХХХХХХХХ,
председател на съвета на настоятелите за срок от 2 години.
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По точка 2 новоизбраният председател на съвета г-жа Анжела
Василева предложи да бъдат избрани за срок от 2 години, както следва: за
заместник-председател - Тодор Йорданов Тодоров, ЕГН ХХХХХХХХ и за
касиер - Рамона Стоянова Стоянова, ЕГН ХХХХХХХХ.
Без разисквания по предложението, на основание чл.19, ал.3 от
устава съветът на настоятелите единодушно взе следните
Р е ш е н и я:
1. Избира Тодор Йорданов Тодоров, ЕГН ХХХХХХХХ за заместник-

председател на съвета на настоятелите за срок от 2 години.
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2. Избира Рамона Стоянова Стоянова, ЕГН ХХХХХХХХ за касиер на
настоятелството за срок от 2 години.
По точка 3 председателят на съвета г-жа Анжела Василева, на
основание чл.18, т.1 и 20, ал.1 от Устава на настоятелството, предложи
председателят и заместник-председателят на съвета да бъдат овластени да
представляват настоятелството заедно или поотделно.
Без разисквания по предложението, на основание чл.чл.18, т.1 и 20,
ал.1 от устава съветът на настоятелите единодушно взе следното
Р е ш е н и я:
1. Овластява председателя АНЖЕЛА БЛАГОЕВА ВАСИЛЕВА, ЕГН
ХХХХХХХХ да представлява настоятелството.

2. Овластява заместник-председателя на съвета Тодор Йорданов
Тодоров, ЕГН ХХХХХХХХ да представлява настоятелството.
3. Определя обема на представителната власт на овластените
членове на съвета (начина на представителство) – настоятелството се
представлява от председателя АНЖЕЛА БЛАГОЕВА ВАСИЛЕВА и заместникпредседателя на на съвета на настоятелите Тодор Йорданов Тодоров,заедно
и поотделно.
П р е д с е д а т е л:
С е к р е т а р:

(Анелия Янева)
(Рамона Стоянова)

С ъ в е т на н а с т о я т е л и т е:

1) ......................................... (Рамона Стоянова Стоянова)
2) .......................................... (Тодор Йорданов Тодоров)
3) .......................................... (Анелия Янчева Янева)
4) ......................................... (Анжела Благоева Василева)
5).......................................... (Аксиния Василева Иванова)
6).......................................... (Андрей Рангелов Галев)
7) ......................................... (Юлий Драго Драгов)

