
П р о т о к о л 

№ 8/18.11.2012г. 

от заседание на Съвета на настоятелите  

на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

 

 Днес, 18 декември 2012 г., в гр.София, на адрес бул. „Патриарх Евтимий” №35, от 

18.00 часа, се проведе редовно заседание на Съвета на настоятелите на “УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”. 

На заседанието присъстваха членовете на Съвета: 

 1) Николай Гълъбов 

 2) Данаил Данаилов 

 3) Милена Милева 

4)Аделина Иванова 

5)Тихомир Попов 

 На заседанието присъстваха също директорът на гимназията Емилия Богданова, 

помощник-директорът Бойка Паликарска, преподавателят по информационни 

технологии Иван Гьонов, учителката по история Силвия Калпакова. Присъстваха и 

членовете на настоятелството София Петкова, Антоанета Балканска, Мария Луканова, 

Ралица Ковачева.   

 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 членовете на Съвета на настоателите са 

представени на заседанието. 

Заседанието бе председателствано от Николай Гълъбов. Протоколчик бе Милена 

Милева. Събранието се проведе при следния  

 

Д н е в е н   р е д: 

1. Информация за работата на настоятелството от 13 ноември до 18 декември 2012 

г.  

2. Обсъждане и гласуване по искания на учители за подпомагане на дейности 

3. Оптимизиране на сметките на настоятелството 

4. Разни 

 

По точка 1 г-н Гълъбов, председател на Съвета на настоятелите, съобщи, че на 

родителските срещи, проведени през ноември и началото на декември, родителите са 

били запознати с писмо на Съвета на настоятелството, в което Съветът благодари на 

всички родителите, направили дарения за училището, и ги приканва активно да участват 

в работата на настоятелството.  

 Г-н Гълъбов съобщи, че след постъпили нови дарения към датата на 

събранието в сметката на настоятелството има към 35 600 лева.  

По точка 2  г-н Гьонов подробно разказа за участието през миналата учебна година 

на ученици от гимназията в IT Академията на „Майкрософт“ и съобщи, че  тази година са 



купени права за участие на всички желаещи ученици. Членовете на настоятелството бяха 

информирани, че има възможност в различните форми на обучение, които предлага 

„Майкрософт“, да бъдат включени и родители, и други лица, ако има желаещи.  

Г-н Гьонов подробно обоснова искането на учителите по информационни 

технологии настоятелството да финансира осъвременяването на техниката в 

компютърните кабинети. Конкретно бяха обсъдени възможности за обновяване на един 

от кабинетите с 15 работни места,  различни варианти за закупуване на техника – нова 

или „втора ръка“. По тази точка единодушно с гласуване бяха взети следните                         

                                 Решения  

-  Да се предвидят до 5000 лева за оборудване на работни места в кабинетите по 

информационни технологии.  

- Председателят на Съвета на настоятелите Николай Гълъбов и членът на Съвета 

Тихомир Попов да се срещнат с фирми, които биха могли да доставят необходимата 

техника, и представят предложение на Съвета.    

 

Г-жа Богданова представи молбата на Димитър Арсов, родител на ученик от 

гимназията, да бъдат покрити разходи от 730 лева, направени от него за поставяне на 

решетки на физкултурния салон. Тъй като в приложените от г-н Арсов документи имаше 

фактури за материали само на стойност 79,53 лева участниците в събранието единодушно 

гласуваха настоятелството да покрие само този разходи с изричното уточнение, че и тези 

разходи се одобряват по изключение, тъй като ремонтните дейности, извършени от г-н 

Арсов, не са били съгласувани със Съвета на настоятелите.   

Обсъдена бе и молбата на г-жа Надежда Антонова, преподавател по физика, за 

отпускане на средства за осъвременяване на оборудването на кабинета по физица с 

комплекти за онагледяване на учебния процес. По тази молба бе взето следното  

 

                            Решение 

- Да се отпуснат до 2000 лева за закупуването на необходимите комплекти. 

 

Учителката по история Силвия Калпакова разказа за големия интерес, който е 

имало сред учениците към олимпиадата по история и предложи около националния 

празник 3 март да се организира вътрешно състезание по история и да се предвиди 

награден фонд за най-добре представилите се.  

По това предложение единодушно бе гласувано да се предвидят в бюджета до 600 

лева за 12 награди.  

 

Мария Луканова, член на училищното настоятелство от 8 В клас, предаде молбата 

на родителите на учениците от класа да се осигурят щори за тяхната класна стая. При 

обсъждането бе изтъкнато, че целта на настоятелството е да финансира дейности, които 

засягат по-голям брой ученици. Средствата, с които разполага настоятелството, имайки 

предвид одобрения вече бюджет за учебната 2012-2013 г., не позволяват изпълнение на 

подобни молби. Директорът г-жа Богданова отбеляза, че по принцип подобни въпроси, 

свързани с материалната база, се отправят първо към ръководството на гимназията, което 



досега не е било информирано за проблема. Г-жа Богданова обеща, че ръководството на 

училището ще обсъди молбата на родителите на учениците от 8 В.  

 

По точка 3 бе изслушана информацията на Данаил Данаилов за възможностите за 

оптимизиране на сметките на настоятелството и единодушно бе гласувано следното        

  

     Решение 

 

- Парите от сметките на настоятелството да се прехвърлят в Първа 

инвестиционна банка на Открит депозит.  

 

По точка 4  на събранието отново бе обсъден въпросът за купуване на озвучителна 

техника, която да се използва при тържества и други масови мероприятия в гимназията. 

Както и на събранието от 13 ноември, бе изразена готовност да се отпуснат до 1500 лева за 

тази цел, но само след разглеждане на конкретни оферти. Решено бе да се потърси 

експертната оценка на г-н Данчо Вакъвчиев, член на настоятелството, и след това въпросът 

да се обсъди отново.  

Г-жа Ралица Ковачева препоръча да се провери какви възможности има за канене 

на преподавател от чужбина по програма „Коменски“ на Европейския съюз.  

Обсъдена бе и идеята Ученическият съвет да организира продажба на торбички с 

логото на гимназията. Засега решение по този въпрос не бе взето, препоръчано бе 

въпросът да се отнесе от учениците първо към дирекцията.  

Разисквана бе отново и идеята за завършващите да се купят тоги и шапки, които да 

се използват за церемонията по дипломирането и които да са оборотни. Антоанета 

Балканска се ангажира да проучи колко би струвало купуването на 200 комплекта.   

След като бе изслушана информация на Николай Гълъбов за състоянието на 

документацията, свързана с плановете за изграждане на физкултурен салон на 

територията на гимназията, единодушно бе гласувано да се отпуснат до 500 лв. за 

актуализиране на визата за строителство. Задачата се възлага на председателя на Съвета.  

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

Решено бе, че следващото заседание ще се състои в началото на март 2013 г.  

 

 П р е д с е д а т е л:     (Николай Гълъбов) 

 С е к р е т а р:     (Милена Милева) 

 

 С ъ в е т   на   н а с т о я т е л и т е: 

 

             Данаил Данаилов 

 Аделина Иванова 

Тихомир Попов 
       Любомир Янакиев  

 Нина Иванова 


