Протокол
№ 6/29.02.2012г.
от заседание на Съвета на настоятелите
на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Днес, 29 февруари 2012г., 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) Рамона Стоянова Стоянова;
4) Юлий Драго Драгов;
5)Андрей Рангелов Галев;
На заседанието присъстваха и следните гости членове, кандидат-членове на
Общото събрание на настоятелството, представители на ръководството на гимназията и
преподаватели, а именно: Бойка Паликарска, Росица Кюркчиева, Тодор Тодоров,
Антоанета Балканска, Силвана Йорданова, Николай Гълъбов, Любомир Янакиев,
Аделина Иванова, Габриела Семкова, Малинка Шопова и Светлана Герасимова.
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 г-жа Анжела Василева със протоколчик г-жа
Рамона Стоянова и се проведе при следния
Д н е в е н р е д:
1. Информация за извършената дейност от настоятелството през 2011г.;
2.Приемане на молби на кандидати за членове на настоятелството;
3. Текущи въпроси.
По точка 1 г-жа А.Василева представи проект на информацията за дейността на
настоятелството през 2011г. по чл.38 от ЗЮЛНЦ, която ще бъде депозирана в
Министерство на правосъдието, като бе посочено и че към датата на събранието все още
не е завършило годишното счетоводно приключване, поради което не се представя
годишен доклад по см. на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ. Освен това председателят информира
членовете на Съвета и гостите за извършените дейности за периода от 10.10.2011г. до
29.02.2012г. и наличните средства по сметките на настоятелството, а именно: към датата на
събранието по сметката на настоятелството в „СиБанк” са налични - 56 481,63 лева, а по
другите две сметки в „УникредитБулбанк”: 307,05 лв. и 2962,65 лв. Във връзка с
отбелязване на 50-годишнината на 9-та ФЕГ Настоятелството е отправило писма до
различни лица и фирми с молба за даряване на средства, а във връзка с юбилея е
изразходвало общо 14 389,80 лева, от които (без разходите за хора на у-щето): за
отпечатването на юбилеен училищен вестник – 1200,00 лева с вкл.ДДС; за изработката на
значки и плакети с логото на гимназията – 3300,00 лева с вкл.ДДС; за наем за фолклорни
костюми и костюми за валс на танцовия състав на училището за юбилейния концерт –
500,00 лева; за заснемането и излъчването на телевизионен репортаж – 2220,00 лева; за
част от наема на Зала №1 на НДК – 5669,80 лева. „Автомотор корпорация”ЕАД е дарило
на Настоятелството 1 400,00 лева за закупуване на костюми на хора. Тази сума е

изразходвана изцяло съобразно условието на дарителя, тъй като за костюми на хора са
заплатени общо 1500,00 лева (за ушиване на рокли за момичетата с материали на
изпълнителя - 1100,00 лева и за закупуване на ризи за момчетата – 400,00 лева), а
настоятелството е поело разликата между дарената и изразходваната сума. Събраните
суми от дарения за периода ноември-декември 2012г. по с/ката в Си банк са в размер на
31 651,09 лева, а по с/ките в Булбанк – общо 1 640,00 лева, от които от ФЛ – 240,00лв. и
1 400,00лв. от „Автомотор корпорация”. Настоятелството редовно се заплаща наема за
жилището на преподавателя-чужденец и удържа предвидените данъци, които превежда
по сметка на държавния бюджет. Извършено е и финасиране по проекта „Гая”,
изразяващо се в закупуване на самолетни билети за участниците в проекта. От събрани
такси за провеждане на изпита „Делф” в банковата сметка на настоятелството са
постъпили 29 350,00 лева, като очакваните разходи по провеждане на изпита
(възнаграждения, данъци, разходи и др.) са около 25 500,00 лева, а остатъкът е
приблизително около 4 600,00 лв.
След предоставяне на информацията, без разисквания по същата, Съвета на
настоятелите с единодушие от присъстващите членове взе следното
Р е ш е н и е:
Приема информацията за дейността на настоятелството по чл.38 от ЗЮЛНЦ, както
и информацията за периода от 10.10.2012г. до 29.02.2012г.
По точка 2 председателят на съвета г-жа А.Василева съобщи, че след проведеното
на 10.11.2011г. заседание на Съвета на настоятелите, са постъпили още молби на
родители, които желаят да бъдат приети за членове на настоятелството, както и че
молбите отговарят на предвидените изисквания и същите 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 следното
Р е ш е н и е:
Приема молбите на Христо Стоименов Кръстанов, Марияна Иванова Стоянова,
Николай Лев Главинчев, Лъчезар Иванов Малаков, Боряна Гидикова, Габриел Кирилов Христов и
Радост Ангелова Железарова 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 г-жа А.Василева даде думата на г-жа Б.Паликарска,
която подробно запозна родителите с мероприятията, с които бе отбелязана 50
годишнината на гимназията.
Г-жа Василева уведоми присъстващите, че във връзка с участието на ученици от
гимназията в проекта „Гая”, в настоятелството е постъпила молба от ръководителите на
проекта за дофинансиране на същия с пълната стойност на самолетните билети за
участниците и придружаващите ги преподаватели. Председателят уточни, че вече са
закупени 7 бр.самолетни билети на обща стойност 4060,00лева, т.е изразходвани са
2060,00 лева в повече, но има постъпила молба от ръководителите на проекта за
дофинансиране. Изразходването на повече средства се е наложило поради
обстоятелството, че групата, която трябва да пътува е от 7, а не от 5 души, каквото е било
първоначалното искане, а и не е възможно да се купят само част от билетите. След това бе
дадена думата на г-жа М.Шопова и Св.Герасимова, които подробно представиха проекта
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„Гая”, обясниха регламента за участие в него и за причините, наложили
дофинансирането, едни от които са: късно пристигналата в училището информация,
което е довело до оскъпяване на цената на отделните билети и невъзможност групата да
пътува разделено, тъй като е имало вероятност при покупка на билетите поотделно, за
някои от участниците да няма налични такива за конкретния полет.
Преди вземането на решение, Председателят на Настоятелството съобщи на
настоятелите, че голям брой ученици са класирани за участие в национални олимпиади,
които обикновено се провеждат извън София, поради което се налага принципно да се
вземе решение, при наличие на достатъчно средства, настоятелството да поема
нощувките и/или транспорта на учениците от гимназията, които я представят на такива
олимпиади. В тази връзка г-жа Б.Паликарска допълни, че само за националната
олимпиада по френски език, която ще се проведе в гр.Ловеч, са се класирали 33-ма
ученици от гимназията, а още не са готови класиранията за националните олимпиади по
всички предмети, за някои от които също се очаква да има класирани ученици от 9-та
ФЕГ.
След направени разисквания по направените предложения, Съвета на
настоятелите с единодушие от присъстващите членове взе следното
Р е ш е н и е:
1. Да бъде извършено дофинансиране на разходите по пътуването учениците до
Германия за участие в проекта „Гая”, като настоятелството заплати пълната стойност на 7
бр. самолетни билети или общо 4060,00 лева.
2. Настоятелството да финансира разноските за транспорт и/или нощувка на
учениците от гимназията, които са класирани и участват в национални и международни
олимпиади и състезания, провеждащи се извън София.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 21:00часа.
П р е д с е д а т е л:

(Анжела Василева)

С е к р е т а р:

(Рамона Стоянова 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)

3

