
П р о т о к о л 

№ 2/28.09.2010г. 

от заседание на Съвета на настоятелите  

на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

 

 

 Днес, 28 септември 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 петима от членовете на съвета, а именно: 

 1) Рамона Стоянова Стоянова 

2) Тодор Йорданов Тодоров 

 3) Анжела Благоева Василева  

 4) Андрей Рангелов Галев и 

5) Юлий Драго Драгов. 

 На заседанието присъстваха и следните гости (членове и кандидат-

членове на Общото събрание на настоятелството): 

 Антоанет Балканска, Ася Бончева, Гергана Кръстева, Катя Иванова, 

Мариана Станоева, Мариела Михайлова, Мария Братанова, Евгени Пальов 

и Росица Кюркчиева 

 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-жа Рамона Стоянова и се проведе при следния 

Д н е в е н   р е д: 

1. Информация от председателя адв. Анжела Василева относно 

наследеното състояние на Настоятелството като документи и финанси. 

2. Преглед на списъка с регистрираните членове и приемане на нови молби 

3. Наболели проблеми на гимназията  

4. Идеи за работата на Настоятелството 

 По точка 1 г-жа А.Василева предостави на членовете на Съвета 

следната информация: промените, приети на Общото събрание, проведено 

на 26.05.2010г. вече са вписани в регистъра при Софийски градски съд; 

печатът на настоятелството е бил предаден от г-н Е.Пальов на новия 

председател; депозирани са необходимите документи в регистър БУЛСТАТ 

за отразяване на промените като за това е издадено временно 

удостоверение; старото картонче БУЛСТАТ е изгубено и това би могло да 

доведе до налагане на санкция (глоба) на настоятелството; предстои 

вписване в регистъра на ЮЛНЦ при Министерство на правосъдието, но тъй 
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като от регистрацията на настоятелството в този регистър не са 

публикувани годишните отчети, то това би могло да затрудни 

регистрацията или евентуално също да доведе до санкции; председателят и 

зам.председателят на настоятелството са информирали обслужващата 

банка (Сибанк) за промените по отношение на представителството на 

настоятелството, предоставили са спесимен от подписите си, а салдото по 

наличната сметка към 17.09.2010г. е в размер на 4 234,79 лева; предстои да 

бъде уточнено с какви първични счетоводни документи ще бъдат събирани 

паричните средства, които не постъпват по банков път. 

 Без разисквания съветът на настоятелите единодушно от 

присъстващите членове взе следното 

Р е ш е н и е: 

 Приема предоставената информация. 

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 Съвета на настоятелите на 26.05.2010г. в съвета на настоятелите 

са постъпили 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 Антоанета Иванова Балканска и Мария Димитрова 

Братанова 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 г-

жа Гергана Кръстева в качеството й на представител на ръководството на 

училището.Г-жа Кръстева информира, че в 9-та ФЕГ са налице проблеми с 

дисциплината на учениците особено по време на междучасията, но според 

службата по трудова медицина и ППО дежурствата на учители са 

забранени. В тази връзка от страна на ръководството и преподавателите се 

поставя въпроса дали е възможно настоятелството да финансира наемането 

от охранителна фирма Егида” поне още един или двама човека за охрана. В 

училище се случват инциденти най-вече с осмокласници, които в желанието 

си да изпъкнат правят глупости. Случва се и ученици от други училища 

влизат в сградата, а това също е проблем, който би се ограничил с по-добра 

охрана. С учениците от ХІ и ХІІ клас също има проблеми, тъй като те се 
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смятат за големи и че всичко им е позволено. Някои от тях са и физически 

са по-едри от учителите и за самите учители е трудно в случай на сбиване 

или конфликт да ги разтървават. Направено е проучване каква е практиката 

в други училища и колегията смята, че могат да бъдат събрани средства от 

страна на настоятелството за наемане на допълнителна охрана и при 

възможност от страна на фирма Егида да бъде наета такава. По така 

поставения въпрос членовете на съвета единодушно решиха за учебната 

2010/2011г. да бъдат събирани по 20,00 лева от всеки родител на ученик, като 

от родителите на две и повече деца в същото училище да се събира такса 

само за едно дете и да бъдат освободени тези, чиито деца са сираци или 

социално слаби. Предложено бе след събиране на окончателната сума да 

бъде преценено дали тя е достатъчна за наемане на охрана или същата ще 

бъде използвана за други цели, свързани с подобряване на материално-

техническата база на 9-та ФЕГ. 

 Разискан бе и въпросът за петното в двора на училището, което е 

предвидено за изграждане на физкултурен салон. Членовете на съвета 

единодушно се съгласиха, че първоначално мястото трябва да бъде поне 

почистено и евентуално асфалтирано, за да може да се използва ефективно 

в часовете по физическо възпитание. Предложено бе председателят на 

настоятелството да подготви и изпрати писма до компетентните органи и 

служби за получаване на повече информация или евентуално разрешение 

за асфалтиране на петното, а зам.председателят – да проучи евентуално 

колко би струвало извършването на асфалтиране и евентуално да събере 

предварителни оферти за това. 

След приключване на разискванията съветът на настоятелите 

единодушно от присъстващите членове взе следните 

Р е ш е н и я: 

 1. За учебната 2010/2011г. да бъдат събирани по 20,00 лева от всеки 

родител на ученик, като от родителите на две и повече деца в същото училище 

да се събира такса само за едно дете и да бъдат освободени тези, чиито деца са 

сираци или социално слаби.. 

 2. Председателят на настоятелството г-жа А.Василева да подготви и 

изпрати писма до компетентните органи и служби за получаване на повече 

информация или евентуално разрешение за асфалтиране на петното в двора на 

училището, което е предвидено за изграждане на физкултурен салон, а 

зам.председателят г-н Т.Тодоров да проучи евентуалната стойност за 

асфалтиране и евентуално да събере предварителни оферти за това. 

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

членовете на съвета и гостите за предложения, свързани с бъдещата работа 

на настоятелството. Направени бяха редица предложения, както към 

ръководството на настоятелството, така и към ръководството на училището 

и бяха набелязани задачи за изпълнение в бъдеще.  
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Относно бъдещата си дейност Съветът на настоятелите единодушно 

от присъстващите членове взе следните  

Р е ш е н и я: 

Да се потърси съдействие от ръководството на училището за поставяне в 

сградата на училището на кутия за предложения, похвали, оплаквания и мнения; 

Да бъде направен e-mail на настоятелството, който също да служи за 

получаване на предложения, похвали, оплаквания и мнения, както и чрез него да се 

отправят съобщения до всички настоятели – отговорник г-жа А.Василева; 

Да се потърси съдействие от страна на ръководството на училището за 

осигуряване на лице, което да подпомага дейността на настоятелството; 

На някое от следващите заседания на съвета да бъде обсъден въпросът, 

свързан с предстоящото отбелязване на 50 годишнината на гимназията; 

На следващо заседание да се обсъди въпросът, свързан с осигуряване на 

подкрепа и евентуално спонсорство от страна на Френското посолство, 

Френския културен институт и други институции за отбелязване на 50 

годишнината на гимназията; 

Да се настоява пред училищното ръководство за актуализиране на уеб-

сайта на 9-та ФЕГ и въвеждане на електронен дневник, от който родителите да 

могат да се информират своевременно за успеха и отсъствията на своите деца; 

На следващите заседания на съвета на настоятелите да бъдат поканени 

представителите на ученическия парламент; 

Представители на съвета на настоятелите да присъстват редовно и 

активно на педагогическите съвети, които обичайно се провеждат в сряда в 

часовете между 12:00 и 14:00 часа. 

 

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

часа. 

 

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

 

 С е к р е т а р:     (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) ......................................... (Анжела Благоева Василева) 

 

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

 

5) ......................................... (Юлий Драго Драгов) 


