ПРОТОКОЛ
№ 4/25.09.2012г.
от заседание на редовното общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ „АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Днес, 25.09.2012г., в 19.00 часа, в гр. София, на адрес: бул. „Патриарх Евтимий” №
35, беше открито заседанието на редовното общо събрание на Сдружение с нестопанска
цел „Училищно настоятелство към 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, наричано по-долу
за краткост „настоятелството”.
Събранието е свикано от Съвета на настоятелите с покана с необходимото
съобразно съдържание, която е обнародвана в „Държавен вестник”, бр.60 от 07.08.2012г.
Времето от обнародването на поканата до откриването на събранието е повече от един
месец.
Поради липса на кворум в официално обявения час, съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ и в
съответствие с поканата, заседанието беше открито 1 (един) час по-късно.
Заседанието беше открито от председателя на Съвета на настоятелите на
настоятелството г-жа Анжела Василева, която, след като констатира, че в съответствие с
чл.14, предл.2 от Устава на настоятелството няма законни пречки за провеждане на
събранието и вземане на решения, определи за протоколчик (секретар) г-жа Рамона
Стоянова и извърши проверка на присъстващите.
На събранието присъстваха следните членове на настоятелството: Анжела Благоева
Василева, Андрей Рангелов Галев, Тодор Йорданов Тодоров, Рамона Стоянова Стоянова, Аксиния
Василева Иванова, Юлий Драго Драгов, Мариела Ангелова Михайлова, Ася Станкова Бончева и
Таня Добрева Йорданова-Русинова, както и кандидатите за нови членове: Антоанета
Евтимова Бояджиева, Антоанета Иванова Балканска, Лъчезар Иванов Малаков, Любомир
Тодоров Янакиев, Йордан Владимиров Вакъвчиев, Евелина Стоянова Йовчева, Мария Спасова
Николова, София Канева Петкова, Божидара Иванова Тодорова, Радост Ангелова Железарова,
Милена Михайлова Милева, Мария Прокопиева Луканова, Биляна Христова Станоева, Мария
Кирилова Мънзова, Тихомир Атанасов Попов, Николай Лев Главинчев, Данаил Иванов Данаилов,
Нина Тодорова Ангелова, Николай Михайлов Гълъбов и Аделина Дилянова Иванова и като гост:
г-жа Бойка Паликарска – помощник-директор на 9-та ФЕГ.
Събранието се проведе при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2010-2012г.;
2. Изменения и допълнения в устава;
3. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството;
4. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.
По точка 1 председателят на съвета на настоятелите г-жа Анжела Василева
представи информация за дейността на училищното настоятелство през периода 20102012г.
Без разисквания по информацията общото събрание взе с единодушие от
присъстващите членове следното
Р е ш е н и е:
Приема Информация за дейността на настоятелството за периода 2010-2012г.,
представена от председателя на съвета на настоятелите Анжела Василева.
Резултати от гласуването: „ЗА" -9 члена, „ПРОТИВ" и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.
Общото събрание констатира, че не са направени възражения срещу проведеното
гласуване и резултатите от него.
Протокол № 4/25.09.201г.
от заседание на редовното общо събрание на
„Училищно настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс Дьо Ламартин”

По точка 2 Председателят на Съвета на настоятелите г-жа Анжела Василева
предложи да се измени разпоредбата на чл.13, ал.3 от Устава, отнасяща се до
публикуването на поканата за свикване на Общо събрание. Председателят на съвета на
настоятелите предложи в бъдеще поканите за свикване на общо събрание да се
публикуват на уеб сайта на гимназията, да се изпращат на електронните пощи на
настоятелите и да бъдат поставяни в сградата, в която се намира управлението на
настоятелството, т.е. на 9-та ФЕГ.
След разисквания по предложението, Общото събрание взе с единодушие от
присъстващите членове следните
Р е ш е н и я:
В чл.13 от устава на настоятелството алинея 3 се изменя така:
„(3) Най-малко един месец преди насрочения ден поканата се поставя на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
настоятелството, публикува се на уеб страницата на 9-та Френска езикова гимназия
„Алфонс дьо Ламартин” и се изпраща по електронен път до електронните пощи на
всички членове на сдружението, а когато членовете нямат или не са посочили
електронна поща – поканата се изпраща по пощата с обратна разписка.”.
Резултати от гласуването: „ЗА"– 9 членове, „ПРОТИВ" и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.
Общото събрание констатира, че не са направени възражения срещу проведеното
гласуване и резултатите от него.
По точка 3 председателят на съвета на настоятелите г-жа Анжела Василева
представи постъпилите и приети общо 31 (тридесет и един) броя молби от лица, които
са заявили, че желаят да бъдат приети за членове на настоятелството.
След като констатира, че съгласно чл.24, ал.2 от Устава на настоятелството в в
молбите си всички кандидати са заявили, че приемат условията на устава и се задължават
да го спазват, както и че не са налице законови пречки за приемането на кандидатите за
членове, Общото събрание взе с единодушие от присъстващите членове следното
Р е ш е н и е:
Приема за нови членове на настоятелството кандидатите, както следва:
МАРИЯ ДИМИТРОВА БРАТАНОВА; АНТОАНЕТА ИВАНОВА БАЛКАНСКА;
ЮЛИАНА САВОВА МАРИНОВА; БОЖИДАРА ИВАНОВА ТОДОРОВА; АДЕЛИНА
ДИЛЯНОВА ИВАНОВА; ЙОЛАНТА СТОИМЕНОВА БУРЕВА-ГАНЧЕВА; ИЛИЯНА
АНГЕЛОВА КАЛКОВСКА; НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ГЪЛЪБОВ; ЛЮБОМИР
ТОДОРОВ ЯНАКИЕВ; ГАБРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СЕМКОВА; КРАСИМИР
ЛЮБЕНОВ ВЛАДИМИРОВ; ХРИСТО СТОИМЕНОВ КРЪСТАНОВ; МАРИЯНА
ИВАНОВА СТОЯНОВА; НИКОЛАЙ ЛЕВ ГЛАВИНЧЕВ; ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ
МАЛАКОВ; ГАБРИЕЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ; РАДОСТ АНГЕЛОВА ЖЕЛЕЗАРОВА;
АНТОАНЕТА ЕВТИМОВА БОЯДЖИЕВА; ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ ВАКЪВЧИЕВ;
ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА; МАРИЯ СПАСОВА НИКОЛОВА; СОФИЯ
КАНЕВА ПЕТКОВА; МИЛЕНА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА; МАРИЯ ПРОКОПИЕВА
ЛУКАНОВА; БИЛЯНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА; МАРИЯ КИРИЛОВА МЪНЗОВА;
ТИХОМИР АТАНАСОВ ПОПОВ; ДАНАИЛ ИВАНОВ ДАНАИЛОВ; НИНА
ТОДОРОВА АНГЕЛОВА; СИЛВИЯ ГЕНОВА КАЛПАКОВА;
Резултати от гласуването: „ЗА" - 9 члена, „ПРОТИВ" и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.
Общото събрание констатира, че не са направени възражения срещу проведеното
гласуване и резултатите от него.
По точка 4 присъстващият на заседанието досегашен председател на съвета на
настоятелите А.Василева предложи да бъдат освободени членовете на съвета от
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досегашния му състав и на тяхно място да бъдат избрани новоприети членове на
настоятелството.
Присъстващите на заседанието членове на настоятелството предложиха за членове
на съвета на настоятелите да бъдат избрани: Аделина Дилянова Иванова, Данаил Иванов
Данаилов, Любомир Тодоров Янакиев, Милена Михайлова Милева, Николай Михайлов
Гълъбов, Нина Тодорова Ангелова и Тихомир Атанасов Попов.
След разискванията по предложенията за освобождаване на досегашния състав и
за избиране на нови членове на Съвета на настоятелите, Общото събрание взе с
единодушие от присъстващите членове следните
Р е ш е н и я:
1. Освобождава като членове на Съвета на настоятелите Рамона Стоянова
Стоянова, Тодор Йорданов Тодоров, Анелия Янчева Янева, Анжела Благоева Василева,
Аксиния Василева Иванова, Андрей Рангелов Галев и Юлий Драго Драгов.
2. Избира за срок от 2 (Две) години за членове на Съвета на настоятелите
Аделина Дилянова Иванова, ЕГН XXXXXXX; Данаил Иванов Данаилов, ЕГН XXXXXXX;
Любомир Тодоров Янакиев, ЕГН XXXXXXX; Милена Михайлова Милева, ЕГН XXXXXXX;
Николай Михайлов Гълъбов, ЕГН XXXXXXX; Нина Тодорова Ангелова, ЕГН XXXXXXX и
Тихомир Атанасов Попов, ЕГН XXXXXXX.
3. Задължава Съвета на настоятелите да организира извършването на
фактическите и правни действия, които са необходими за вписване на промените в
настоятелството.
Резултати от гласуването: „ЗА" - 29 членове, „ПРОТИВ" и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.
Общото събрание констатира, че не са направени възражения срещу проведеното
гласуване и резултатите от него.
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)
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