
ПРОТОКОЛ 

от проведено Общо събрание на родителите от БУ « Пейо Яворов » гр. Брюксел, към 

посолството на Република България гр. Брюксел, Кралство Белгия 

Днес, 13 октомври 2018г., при спазване на разпоредбите на Постановление № 90на МС 

от 29 май 2018 г за БУЧ , се проведе Събрание на родителите и лицата упражняващи 

родителски права на адрес: Université Libre de Bruxelles, campus de la Plaine, bat.A, 1050 

Bruxelles 

Същото е свикано от Училищния ръководител  за чрез: поставяне на покана на сайта на 

Училището, устно уведомяване на родителите, покана на фейсбук групата на Училището 

и изпращане на покана чрез имейл на родителите, за което е съставен съответен 

протокол.  

На събранието присъстваха 34 родителя/ настойника и бяха представени 23 пълномощни,  

от общо 233   записани ученици към 30.09.2018г . 

След 20 минутно изчакване, беше решено събранието да започне с падащ кворум. 

Събранието се проведе под следния дневен ред: 

1. Доклад на Председателят на Родителския Съвет за 2017-2018 учебна година 

2. Доклад за финансовото състояние на Училището 

3. Информиране на родителите/настойниците за легалния статус на Училището и 

приемане на решение 

4. Одобряване от ОС на Правилник за вътрешния ред, в съответствие с ПМС 90/2018 

5. Избор на Родителски Съвет 

6. Други 

7. Закриване на събранието 

 

Протоколчик на събранието бе госпожа Цонка Йоцова.  

По т. 1 от дневния ред Доклад на Председателя на Родителския съвет, господин 

Николай Караенев, председател на родителския съвет за 2017-2018 г. направи кратък 

отчет за работаjа на родителския съвет и главно за положените усилия за по-добро 

информиране на родителите относно финансовото и административното управление на 

училището, подпомагане на връщането на пари от надзети такси за 2016-2017 г. , 

постигане на пълна събираемост на таксите за 2017-2018 г. , подпомагане на 

създаването на отделна банкова сметка на училището. Обяснени бяха и трудностите с 

които се среща родителския съвет поради специфичния статут на училището, като 

училище към Посолството, най-вече свързани с начина на административно и 

финансово управление на допълнителните такси, който допълват субсидията от МОН.  

По т. 2 от дневния ред Доклад за финансовото управление на Училището, г-жа Албена 

Пашова представи на родителите финансовото състояние на училището, отбеляза 

трудностите, свързани с изразходването на резерва от предишни години и решението 



този резерв да бъде използван за заплащането на наем в сградата на Свободния 

Университет в Брюксел, тъй като училището се разраства и все още няма собствена 

сграда. Беше отбелязано, че периодични шестмесечни отчети за финансовото състояние 

ще бъдат публикувани на Интернет сайта на училището всеки шест месеца.  

След доклада, на госпожа Пашова, родители отправиха въпроси за практическото 

управление на сметката на де факто асоциацията, по която постъпват сумите от 

допълнителните родителски такси, и госпожа Пашова обясни подробно процедурата за 

използване на сметката и всички мерки, които са взети за достъп до сметката с цел да 

няма неправомерно използване.  

Отбелязано бе, че всички допълнителни часове и занимания, които не са включени в 

препоръчителния хорариум на МОН и които са одобрени от училищното ръководство, 

трябва да се заплащат от родителите, като сумата ще се формира в зависимост броя на 

децата.  

Отбелязано бе, че училището ще организира допълнителни часове за запазване на 

националното самосъзнание, които могат частично също да бъдат подпомагани 

Постановление № 90на МС от 29 май 2018 г за БУЧ. 

По т. 3 от дневния ред Информиране на родителите-настойниците относно 

юридическия статус на училището, бяха представени промените внесени от 

Постановление № 90на МС от 29 май 2018 г за БУЧ и възможността училището да 

промени юридическия си статус и да премине от училище към Посолството на 

Република България към асоциация-организация на българите, живеещи в чужбина, без 

това да доведе до нулева година и евентуално прекъсване на субсидията. Тази точка 

предизвика много коментари от родители  относно как точно се извършва управлението 

на училището, каква е ролята на училищния ръководител, на родителския съвет и на 

Посолството. Обяснено беше, че училището функционира съгласно Постановление № 

90на МС от 29 май 2018 г за БУЧ , но че предвид спецификата на училището, 

Заместник-министъра на Образованието и науката е изпратил специални препоръки до 

Посланик Мая Добрева и до училищния ръководител Валентина Найденова в писмо от 

15.6.2018. Беше решено, да се отправи молба към Посолството и училищния 

ръководител, това писмо да бъде публикувано на интернет страницата на училището. 

Ползите и негативите от смяната на юридическия статут на училището също беше 

подробно дискутиран от родителите. Създаването на асоциацията беше подкрепено 

само от един родител и не срещна подкрепата на останалите родители.  

Точка 4 от дневния ред относно Одобряване правилника за вътрешния ред беше 

отложена поради нуждата родителите да се запознаят по-подробно с документа и 

поради липса на  време.  

По т. 5 от дневния ред Избор на родителски съвет, единодушно за членове на 

родителския съвет бяха избрани Ася Ковачева, Мария Карагьозова и Цонка Йоцова. За 

резервен член беше избран Марин Начев.  



В точка други, г-жа Теодора Докова- отбеляза, че сливането на паралелките 8-9 клас, 

11-12 клас не е в интерес на децата и на качеството на образованието. Тя отбеляза, че 

училището трябва да функционира на принципа на солидарност и че тези деца, за да 

стигнат до средния курс на обучение са плащали такси – и то в по-висок размер, в 

продължение на много години и също така, за тях часовете се провеждат в сградата в 

Юкле, където не се плаща наем. Тя призова за промяна на тази практика и за 

възстановяване на пълния брой класове в училището. Госпожа Найденова, училищният 

ръководител отбеляза, че тази година часовете ще протичат по вече публикувания 

график, ситуацията ще бъде преценена отново през следващата година.   

 

С разглеждането на горепосочените обявеният дневен ред бе изчерпан и събранието бе 

закрито.  

 

 

Протоколчик: Цонка Йоцова 

 

 

В приложението е : 

списъкът на учениците по класове, с подписите на родители/ настойници и 

представените Пълномощни; 

 


