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ПРОТОКОЛ 

от онлайн среща на родителския съвет на училище „Пейо Яворов“, гр. Брюксел, 

проведена на 05. 05. 2020 г. и доуточнена на 08.05.2020г. 

 

Присъствали представители на родителския съвет: 

г-жа Мария Карагьозова, г-н Марин Начев, г-жа Мина Петручи – Председател на РС, г-жа Цонка Йоцова – 

Заместник- председател на РС-  

Присъствали представители на училищното ръководство: г-жа Валентина Найденова – Училищен ръководител 

и г-жа Албена Пашова – финансист 

Дневен ред: 

1. Определяне на таксите за записване за 2020-2021 учебна година 

2. Обсъждане на бюджета 2019-2-2020 

3. Молба за дарение на информационна технологично оборудване към българските европейски депутати 

4. Удължаване на учебната година за часовете по БЕЛ с една седмица, за учениците от 1-ви до 11-ти класове, 

като родителите няма да доплащат за тези часове  

 

1. Бяха взети следните решения: 

 

 Приета беше идеята да се повишат таксите като за учениците от 5. до 12. класове се предлага една 

единствена такса - такса ЗИП, включваща Задължително изучаваните учебни дисциплини , както 

предвижда българското законодателство за българските  неделните училища в чужбина.   

 БУ си запазва правото да промени размера на таксите в случай на намаляване на държавната субсидия 

и евентуалното намаляване на броя на записаните ученици. 

 Членовете на родителския съвет единодушно предложиха процентово по- ниски такси за записано второ 

и трето дете от едно семейство. Пълният размер на таксите се намира в края на този протокол. 

  За да се предотврати прекалено закъснение на заплащане на таксите родителският съвет реши да се 

въведе задължително авансово заплащане до края на септември на 100 евро и пълното заплащане на 

дължимата сума до края на ноември 2020г. 

 След  2 напомнящи писма за изплащане на таксата от страна на финансиста, училищното ръководство 

и родителският съвет биха могли да въведат нови мерки за да се гарантира стабилен финансов ресурс 

на училището. 

 Да се впише повишеният хонорар на учителите: 22,00€  за един учебен час (брутно възнаграждение). 

 

2. След обясненията на финансиста, всички присъстващи изразиха загриженост за стопяващия се резерв от 

спестовната сметка и намаляването в настоящият бюджет, резултат също така от непредвидени разходи, като 

например юридическата консултация за законосъобразността на работните договори на преподавателите. 

Високият наем за сграда на училището в събота в ULB (280 евро без ДДС) и заплащането към ACTIVA за 

почистване на използваните помещенията  за 1 месец 355,55 евро (1 месец състоящ се от 4 учебни седмици : 

293.84 + 61.77 ДДС= 355,55 евро)  и търсенето на икономически изгодно решение, остава един от бъдещите 

приоритети за училищното ръководство и родителският съвет. Бяха взети следните решения: 

 

 да се направи ревизия на текущата и спестовната сметка на училището през ноември 2020г., обхващаща 

периода от последната направена ревизия 

 

 да се изясни въпросът защо училището заплаща ДДС при закупуване на учебни материали и как 

Посолството може да ни съдейства. ТУК г-жа Найденова отговори веднага - доколкото й е известно, 

никога Посолството не е съдействало да се купуват учебници без ДДС, че има нови правила за 

Посолството и те не могат да предоставят  документ за освобождаване на училището от ДДС, 

включително и при заплащане на наема в ЮЛБ. 

 

3. Беше решено Мина Петручи да изпрати писмо от името на ръководителя на БУ ,,Пейо Яворов“ до всички 

български европейски депутати с молба за дарение на лаптопи, принтери и друго информационно-технологично 

оборудване, втора употреба. 
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В допълнение по точка 1.: 

 

Учебни такси през 2020г. - 2021г. в училище ,,Пейо Яворов“ се определят на: 

 

ТАКСИ УЧЕБНА 2020 - 2021 

КЛАС 1-во дете 2-ро дете 3-то дете 

Подготвителна група 200 160 130 

За класовете от 1-ви до 4-ти - такса ЗИП включва БЕЛ 200 160 130 

За класовете от 1-ви до 4-ти - такса СИП Родинознание 55 40 30 

За класовете  от 5-ти до 12-ти - такса ЗИП включва:  

БЕЛ, История и География 
255 200 160 

 

По точка 4.: Единодушно прието решение за удължаване на учебната година за часовете по БЕЛ с една седмица, 

за учениците от 1-ви до 11-ти класове, като родителите няма да доплащат за тях.  

Да се уточни сумата, която е необходима за удължаване на учебната 2019/2020 година с една седмица без 

допълнително заплащане от страна на родителите, в класове/паралелки, където това е възможно, както следва: 

Клас- паралелки 
Седмица 1 

бр. часове до 

1а 4 

1б 4 

1в 4 

2а 3.5 

2б 3.5 

2в 3.5 

3а 3.5 

3б 3.5 

3в  3.5 

4а 3.5 

4б 3.5 

4в 3.5 

5б 3.5 

7 3.5 

8 3 

9 3 

10 3 

11 3 

ОБЩО 62.5 

Часова ставка евро 20.8 

Обща стойност До 1300.0 

 

Останалите средства по текущата сметка на училището са напълно достатъчни да покрият разходите за 

оставащите два месеца и тази допълнителна седмица, предвид карантината, част от разходите ни отпаднаха.  

 

Гласували ,, ДА“ по азбучен ред: Г-жа Мария Карагьозова, Г-жа Мина Петручи,  Г-жа Цонка Йоцова.Мейлите 

на гласувалите родители са в приложението в папката с ПРОТОКОЛИ. При поискване могат да бъдат 

предоставени.  


