Протокол
№ 8/11.09.2012г.
от заседание на Съвета на настоятелите
на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Днес, 11 септември 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 следните членове на съвета:
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, представители на
ръководството на гимназията, а именно: Емилия Богданова, Бойка Паликарска и Гергана
Кръстева.
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. Вземане на решение за одобряване на извършени разходи и за извършване на
допълнителни такива;
2. Текущи въпроси.
По точка 1 г-жа А.Василева запозна настоятелите с направените разходи в периода
от предходното събрание, проведено на 24.04.2012г. до датата на настоящото заседание 11.09.2012г. Същите, извън сумите за наема на жилището за френските преподаватели са
както следва: 452,30 лева – разноски за учениците, участвали в националната

олимпиада по биология, проведена в гр.Русе; 256,70 лева - разноски за учениците,
участвали в националната олимпиада по химия, проведена в гр.Стара Загора;
190,00 лева за участие на ученици в в състезание по математическа лингвистика;
259,20 лева за покриване на пътните разноски на учениците, които са представили
гимназията на международния фестивал на франкофонския ученически театър в
гр.Варна; 117,00лева – разноски за пътуване и нощувка на ученикът, представил
гимназията на националната олимпиада по история в гр.Шумен; 741,82 – такса за
участие в международен театрален фестивал в Тулуза (Франция) през 2012г.;
4539,36 лв. – за закупуване на 7 бр. самолетни билети до Париж (Франция) за
участие в международен лагер „Европейско кенгуру”, 550,49 лв. – за закупуване на
бои и спрейове за деня на отворените врати и 948,00 лева – за закупуване на 5
бр.пейки за училищния двор. Допълнително предстоят да бъдат направени
разходи за закупуване и монтаж на плотове и 20 бр. огледала в тоалетните на
училището и плюшени зайчета за първия учебен ден на осмокласниците, които да
бъдат раздадени на всяка паралелка.

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:
1.Одобрява извършените разходи в периода от 24.04.2012г. до 11.09.2012г. ;
2.Дава съгласие да бъдат закупени и монтирани за тоалетните на 9-ФЕГ плотове и 20
бр.огледала, а също и да бъдат закупени плюшени зайчета за първия учебен ден на осмите
класове.
По точка 2 Бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с подготовката на общото
събрание.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 19:30 часа.
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)
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