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ПРОТОКОЛ 

от Среща на родителския съвет на училище „Пейо Яворов“, гр. Брюксел, с учителите, 

 проведена на 05. 02. 2020г., сряда от 18:30 часа. 

Присъствали/ Отсъствали членове на родителския съвет, по азбучен ред: 

1. г-жа Мария Карагьозова – присъства дистанционно по време на обсъждане на 1. Анализ на 

резултатите от юридическата консултация, чрез телефонна връзка. 

2. г-н Марин Начев - отсъства 

3. г-жа Мина Петручи – Председател на РС - присъства 

4. г-жа Цонка Йоцова – Заместник- председател на РС- отсъства 

Присъствали представители на Училищното Ръководство: 

1. г-жа Валентина Найденова – Училищен ръководител 

2. г-жа Албена Пашова – Финансист 

Присъствали учители, по азбучен ред:  

1. г-н Велизар Ченков,  

2. г-жа Галя Йорданова, 

3. г-жа Ивелина Чиликова  

4. г-жа Смиляна Цонева-Ойлер,  

5. г-жа Теодора Докова,  

6. г-н Христо Караславов 

 

Отсъствали учители, по азбучен ред:  

1. г-жа Байсе Вейби Касъмларлъ 

2. г-жа Галя Йорданова, 

3. г-жа Миглена Дикова, 

4. г-жа Марина Закова-учител по заместване 

 

Работни документи 

Примерен дневен ред предварително изпратен по ел. поща до всички членове на РС, до учителите. 

Събранието се проведе на Авеню « Алберт Ланкастър » 47 А. Г-жа Найденова откри събранието с 

предварително примерен дневен ред, според който е съставен настоящият протокол. Събранието 

продължи до 21:15 часа. 

 

Дневен ред от 05-02-2020г. 

1.    Анализ на резултатите от юридическата консултация 

2.    Честване на 19 февруари 2020г., в сряда следобед, от 14:15 часа пред барелефа на Васил 

Левски в КС.  

3.    Благотворителен щанд за Баба Марта във фоайето на ЮЛБ на 22 февруари 2020. Мартениците 

са изработени от г-жа Мария Маринова Тенчева, родител на Петя Тенчева и Ирена Тенчева. 

4.    Ваканционна занималня през априлската ваканция,  да уточним принципите на функциониране 

/ финансиране на тези стажове. 

5.    Курсове по БЕ за възрастни-условия и принципите на функциониране. 

6.    Честване на 24 май и празникът на БУКВИТЕ за децата от 1-вите класове, и изява 

на  учениците от останалите класове. В седмицата има няколко почивни дена и се получава 

неподходящо да се празнува в неделя, 24 май.  

 РС да организира другите родители в дейността с подреждането на столовете в залата, а 

 учителите да се занимаваме със сцената и учениците. 

7. Покана - гостуването на писателката, авторка и илюстраторка на детската книга „Детектив в 

сладкарницата“, Петя Петрова, от декември 2019 за 24 май 2020. 

РС реши да я покани по-късно през годината за да представи  с екипа си следната програма: 

  

 кратко представяне на проекта „Детектив в сладкарницата“  
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 представяне на героите  

 Детектив в действие (игри) 

 Въпроси на родители и деца към автора и екипа  

 Петя Петрова, автор и художник, рисува с децата 

 продажба на книги, автограф и снимки на автор и деца  

  

8. Други-разни. 

 

 

По точка 1. : Анализ на резултатите от юридическата консултация, г-жа Мария Карагьозова 

направи анализ на получения текст от адвокатската кантора.  

Анализ на резултатите от юридическата консултация 

Трудово право 

Договорите са напълно валидни. При условие че се прилагат задължителните закони и белгийските 

полицейски сили, страните имат право да определят българското право за приложимо право по 

отношение на трудовото правоотношение. Въпреки това договорите, които понастоящем се намират в 

България, следва да бъдат преведени на един от двата национални езика. 

 

Данъчно право 

С оглед на член 19 от спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, сключена между Белгия и 
България, България има правомощието да облага с данък доходите на учителите и директора на 
училището „Пейо Яворов“. Последните обаче са задължени да прехвърлят доходите си, обложени в 
България, в своите белгийски данъчни декларации за физическите лица и да поискат освобождаване „с 
изключение на прогресивност“ на тези доходи, за да се избегне двойното данъчно облагане. 

В интерес на безопасността Ви съветваме да се свържете с белгийските данъчни органи, за да 

потвърдите, че обещаните от българските училища доходи подлежат на облагане с български данък, 

независимо от техния социален статус като наети или самостоятелно заети лица. 

Социална сигурност 

Ако учителите и директорът се считат за длъжностни лица от българската държава, те ще подлежат на 

социална сигурност в България. Ако не се считат за държавни служители, те обикновено са подчинени 

на законодателството на страната, в която се извършват дейностите, което е Белгия. 

Съветваме ви да се свържете с националния орган за социална сигурност, за да определите дали 

учителите и директорът в посолството трябва да бъдат считани за длъжностни лица на българската 

държава за целите на социалната сигурност. 

По точка 2. : Сценарият по церемонията за 19 февруари е готов, участниците също. Поканата е 

разпратена до Посолството, до родителите, публикувана на сайта на Училището и на Фейсбук групата 

на  Училището. 

По точка 3. : Благотворителен щанд за Баба Марта: събраните средства от продадените мартеници ще 

бъде за закупуване на атрибути за окомплектоване на национални носии за учениците от начален етап. 

По точка 4. : Ваканционна занималня- от 9:00 до 15:30 часа.  
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Ръководители:  учител и двамата актьори Руди и Васко-бивши преподаватели от ВИТИЗ. Темите са:  

Великденска / Легендите за боядисването на яйца по Великден, Значението на боите, с които 

украсяваме великденските яйца. Червено, жълто, зелено - каква е символиката?/  

и Театрално и цирково изкуство. В края на седмицата учениците ще изнесат представление пред 

родителите си. 

 Да се определи желаещ учител, който да провежда занималнята и да се информират родителите 

възможно най-бързо. Да се установи броят на желаещите ученици и да се сформира таксата. 

10 процента от събраните такси остават за БУ, за покриване на режийните. 

По точка 5. : Курсове по БЕ за възрастни : г-жа Смиляна Цонева- Ойлер е учителят, който ще 

ръководи групата от курса по БЕ за възрастни.  

Часовете започват от месец март, всяка седмица по 3 учебни часа, с продължителност 17 седмици. Да 

се установи броят на желаещите и да се определи таксата. 

10 процента от събраните такси остават за БУ, за покриване на режийните. 

По точка 6. : - Честване на 24 май и празникът на БУКВИТЕ - ако е възможно, да се осигури зала за 

неделя 17 май или 31 май 2020г. 

По точка 7. : - Поканата за гостуването на писателката за края на учебната година се отлага. 

По точка 8. : 

a. Промяна на датата за честване на празника на БУКВИТЕ и Денят на българската 

просвета и култура и на славянската писменост 24 май, за 17 май или за 31 май. 

b. Покупка на книга за всеки ученик, която да се подари заедно с удостоверението за 

завършен клас в края на учебната година. 

c. Ученик навършил 18 годни, с българско гражданство, желае да се запише в Училището 

в гимназиален етап. В белгийската образователна система е в 5-éme secondaire humanite, 

което се приравнява на 11 клас. Г-жа Найденова е направила консултация с експерт от  

МОН. Ученикът може да бъде записан в БУ Брюксел. 

 

 

 

Подписи: 

 

1. г-жа Мина Петручи - – председател на РС  

2. г-жа Мария Карагьозова – присъства дистанционно чрез телефонна връзка 

3. г-жа Валентина Найденова – Училищен ръководител 

4. г-жа Албена Пашова – Финансист 

5. г-н Велизар Ченков,  

6. г-жа Галя Йорданова, 

7. г-жа Ивелина Чиликова  

8. г-жа Смиляна Цонева-Ойлер,  

9. г-жа Теодора Докова,  

10. г-н Христо Караславов 

 

 

 


