Протокол
От 09.06.2016 г.
от заседание на Съвета на настоятелите
на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Днес, 9 юни 2016 г., в гр. София, на адрес бул. „Патриарх Евтимий” № 35 в стая
№ 21, 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) Тихомир Атанасов Попов;
2) Биляна Емилова Христова-Петрова;
3) Нина Тодорова Ангелова;
4) Светослав Огнянов Василев;
5) Цвети Иванов Лазаров.
На заседанието присъстваха и следните гости членове, представители на
ръководството на гимназията, а именно: Емилия Богданова - директор, както и следните
ученици – Весела Карапетрова и Лилияна Александрова.
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-н Тихомир Попов със протоколчик г-жа
Биляна Петрова и се проведе при следния
Д н е в е н р е д:
1. Обсъждане провеждането на юбилеен концерта по случай 55 години от създаване
на 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” и вземане на решение за извършване на разходи
по провеждането му;
2. Обсъждане на въвеждане на система за контрол на достъпа в сграда на гимназията
и извършване на разходи от УН.
3. Обсъждане на искане на съдействие и средства за ремонт на кабинет по биология.
По точка 1 г-жа Е. Богданова, директор на 9 ФЕГ, предостави на настоятелите
информация за тържественото честване на 55-годишния юбилей на гимназията.
Тържеството, което е под патронажа на Председателя на 43. Народно събрание – г-жа
Цецка Цачева, ще се състои на 21.06.2016 г. от 19.00 часа в зала „Света София“ – в сградата
на Народното събрание на Република България (площад „Княз Александър I“ № 1).
Учениците ще могат да получат поканите си от своите класни ръководители. Над 60
от поканените официални лица са потвърдили присъствието си и на тях са им изпратени
покани. Всички други гости на юбилейното тържество могат да получат покани лично от
касиер-домакина на 9. ФЕГ (тел. за справка: 02/930 8026; 02/987 6402), като ще бъдат
помолени да направят дарение за настоятелството в размер на 10.00 (десет) лева.
Друга съществуваща традиция е при кръгли годишнини, 9 ФЕГ да издава вестник, в
който се отбелязват постиженията на училището през изминалите 5 години.

Г-жа Богданова изтъкна необходимостта от дофинансиране на част от дейностите
по организиране на юбилейния концерт, както следва:
таблица 1 Искане за финансиране на разходи за концерта по случай 55 годишния
юбилей
Разход
сума - лв.
Заснемане на концерта и изготвяне на филм от БНТ
1 100 лв.
Озвучаване
700 лв.
Осветление и специални ефекти
200 лв.
Изработване на пана и мултимедия
400 лв.
Отпечатване на вестник - тираж 1000 бр
1 000 лв.
Общо
3 400 лв.
Г-жа Нина Ангелова направи предложение след концерта да бъде организиран
коктейл за учителите и официалните лица. След обсъждане, като взе пред вид краткия
срок до концерта и факта, че сграда като част от Народното събрание, е със специален
пропускателен режим, Съветът на настоятелите отхвърли тази идея.
След приключване на обсъждането, Съветът на настоятелите с единодушие от
присъстващите членове взе следните
Р е ш е н и я:
1. Дава съгласие да бъдат извършени разходите, описани по вид и размер в таблица 1;
2. Лицата, които направят дарение в размер на 10 (десет) лева ще получат покана за
концерта, а при дарение от 2 (два) лева ще се предоставя и брой от вестника. Всички събрани
приходи от дарения ще бъдат внесени в банковите сметки на УН;
По точка 2 най-напред г-жа Е. Богданова предостави информация за въвеждането
на нова система за контрол на достъпа в сграда на гимназията. Г-жа Богданова изтъкна, че
сигурността на децата е една от основните цели на ръководството на гимназията и
родителите. Темата се дискутира активно през последните няколко години, като общото
мнение на ръководството на 9 ФЕГ и родителското настоятелство е, че трябва да се
повишава сигурността, като се започне с подобряване на системата за видеонаблюдение и
на следващ етап да се въведе нова (електронна) система за контрол на достъпа в сграда на
гимназията.
Системата за видео наблюдение е подобрена със средства от бюджета на
гимназията и затова се работи по втория етап, а именно монтиране на система за контрол
на достъпа.
Направено е проучване на потенциалните доставчици и е избрана оферта, според
която изграждането на системата ще струва 18 000 лв. бе ДДС или 21 600 лв. (двадесет и
една хиляди и шестстотин) лв. с ДДС.
Избраната система ще има две възможности за достъп: 1. Магнитна карта или 2.
Безконтактни дебитни карти. (те ще могат да се ползват и за получаване на стипендии. До
момента стипендиите се изплащат в брой, но поради съществуващите рискове,
ръководството планира да предложи промяна, като даде възможност стипендиите да се
плащат и по банков път).
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Финансиране: Първа инвестиционна банка (ПИБ) е предложила да направи
дарение в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева). Училището на този етап не би могло да
финансира от бюджета си останалата сума, а само част от нея. Затова въководството
предлага финансирането да стане по следния начин:
Дарение от ПИБ в размер на
10 000 лв.
От делегирания бюджет на училището
5 600 лв.
От УН
до 6 000 лв.
Желанието на ръководството е системата да бъде въведена и реално да започне да
функционира през следващата учебна година (т.е. от 15.09.2016 г.), затова изграждането й е
необходимо да стартира още през месец юни 2016 г.
По време на дискусията Г-жа Биляна Петрова изтъкна, че подкрепя подобряването
на системата за достъп, защото смята, че 9 ФЕГ е силно уязвима (над средно ниво) от
злонамерени действия. През последната година големите терористични атаки на
територията на Европейския съюз бяха извършени в Париж и Брюксел. Това показва, че
за френско говорещите държави и общности съществува завишен риск от терористични
действия. Освен това 9 ФЕГ е разположена в центъра на гр. София, в непосредствена
близост на друг важен обект – Народния дворец на културата. Това повишава риска от
различни криминални прояви. Без да се изпада в параноя, трябва да се отчетат
завишените рискове за децата, учещи в 9 ФЕГ и да се вземат мерки за ограничаване
достъпа на външни лица. Системата освен сигурност трябва да гарантира и ефективност,
като е необходимо да бъде разчетена по начин, който позволява бързо влизане и излизане
от сградата на голям брой ученици в началото и края на учебните часове.
Предвидено е финансирането да стане от три различни източника, затова бе
обсъдена необходимостта от юридическа консултация, за да се уточни начина за
документално оформяне. Г-жа Богданова пое ангажимент да направи проучване.
След направените разисквания, съветът на настоятелите единодушно от
присъстващите членове взе следното
Р е ш е н и е:
1. Одобрява отпускането на сума в размер до 6 000 (шест хиляди) лева за частично
финансиране на изграждането на нова система за достъп до сградата на 9 ФЕГ, но преди
това трябва да се направи проучване от страна на Ръководството на 9 ФЕГ относно
начина за документално оформяне на дарението.
По точка 3 ученичките от 11 клас Весела Карапетрова и Лилияна Александрова
представиха своя идея за ремонт на кабинет по Биология, който ще бъде направен основно
с личен труд от учениците и закупуване на материали. Предвижда се традиционната
дъска да бъде заменена с иновативна мазилка, както и да бъдат направени тематични
рисунки по стените. Ще се подновят и останалите елементи на кабинета. Индикативният
бюджет е до 3 000 лв. (три хиляди). Направено е искане към УН да отпусне сума от 500 лв.
(петстотин) лева, а останалата част от финансирането ще се извърши чрез набиране на
дарения от външни за училището донори.
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След предоставяне на информацията, без разисквания по същата, Съвета на
настоятелите с единодушие от присъстващите членове взеха следните
Р е ш е н и я:
1. УН принципно подкрепя идеята и ще окаже съдействие за нейното реализиране,
включително чрез търсене на външно финансиране чрез дарения разработване на
проекти.
2. Одобрява отпускането на сумата в размер до 500 лева за закупуване на материали,
необходими за извършване на ремонт на кабинет по биология.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 20.00 часа.
П р е д с е д а т е л:

(Тихомир Попов)

С е к р е т а р:

(Биляна Петрова)

С ъ в е т на н а с т о я т е л и т е:
1) ………………………………………. (Тихомир Атанасов Попов);
2) ………………………………………. (Биляна Емилова Христова-Петрова);
3) ………………………………………. (Нина Тодорова Ангелова);
4) ………………………………………. (Светослав Огнянов Василев);
5) ………………………………………. (Цвети Иванов Лазаров).
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