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ПРОТОКОЛ 

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

 проведена на 10 декември 2019 г. 

Присъствали членове на родителския съвет, по азбучен ред: 

1. г-жа Мария Карагьозова  

2. г-н Марин Начев 

3. г-жа Мина Петручи 

4. г-жа Цонка Йоцова 

Представител на Училищното Ръководство: 

1. г-жа Валентина Найденова – Училищен ръководител 

2. г-жа Албена Пашова – Финансист 

Присъствали/ Отсъствали учители, по азбучен ред:  

1. г-жа Байсе Вейби Касъмларлъ,  /Отсъства 

2. г-н Велизар Ченков, , /Отсъства 

3. г-жа Галя Йорданова, 

4. г-жа Ивелина Чиликова  

5. г-жа Марина Закова-учител по заместване, /Отсъства 

6. г-жа Миглена Дикова, /Отсъства 

7. г-жа Смиляна Цонева-Ойлер, /Отсъства 

8. г-жа Теодора Докова,  

9. г-н Христо Караславов 

Работни документи 

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

публикуван 10 дена по-рано на уебстраницата на БУ и раздаден по време на срещата.  

 

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 23.20 ч. 

 

Дневен ред 

 

1. Финансова ситуация, бюджет  и такси 2019-2020 

2. Избор на председател на родителския съвет. 

3. Представяне на резултатите от срещата с адвокатите по трудово и данъчно право 

4. Въпроси относно сигурността на учениците в ULB 

5. Допълнителни дейности и кръжоци 

6. Ваканционни занимални 

7. Комуникационни връзки с други организации 

8. Други 

1.: Финансова ситуация, бюджет  и такси 2019-2020 

Относно финансова ситуация, бюджет : 

Г-жа Пашова алармира РС за стопяващия се резерв, непредвидените разходи в края на всяка учебна 

година  които увеличават дефицита в годишния бюджет (от различно естество), за високия наем на 

сградата на университета за съботните училищни занимания,  закъсненията при събирането на таксите. 

Апелирайки за финансова дисциплина и стабилност, тя предложи повишение на таксите както и 

постепенно повишение на заплащането на учителите, да се въведат предварително фиксирани такси за 

СИП и ЗИП преди започването на записването за учебната година (вместо да се изчаква окончателния 

брой на записаните ученици). 
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Относно таксите: 

** Г-жа Найденова сподели, че в годините е имало различни такси за различните образователни етапи, 

отделно се е заплащала такса само  за География и икономика на България, и само за История и 

цивилизации на България. Това може да се проследи от Протоколите от минали учебни години, 

публикувани на сайта на БУ. Тя сподели, че  може да се предвиди една обща такса за тези две 

задължителни дисциплини, т. к. има ученици от Европейските училища, които се записват в БУ ,,Пейо 

Яворов“ и посещават часовете само по История и/или География, така за тях ще се заплаща само тази 

такса. А има и такива ученици, които са записани в БУ ,,Пейо Яворов“, но посещават само часовете по 

БЕЛ.  

 

Г-жа Докова предложи таксите за прогимназиален етап 

/след сондиране на мнението на родителите, с цел да няма слети паралелки /да са малко по-високи/ 

увеличение от 8-ми  до 12-ти кл. с 50 евро, а за 7-ми с 40 евро. 

 Родителският съвет прие идеите като приемливи. Той реши  да увеличи или поне успее да 

запази резерва, да се изпращат редовно напомнителни писма на неплатилите учебната 

такса, и да се постави на краен срок на заплащане на пълната такса, (а при необходимост 

да се налагат други мерки), да съдейства на училищното ръководство в търсенето на нова 

сграда за наем за съботните учебни занимания. 

2.: Избор на председател на родителския съвет. 

За председател на РС беше единодушно бе избрана г-жа Мина Петручи. 

3.: Представяне на резултатите от срещата с адвокатите по трудово и данъчно право 

Преди провеждането на консултацията по настояване на учителския колектив, РС преведе 

гражданските договори на г-жа Найденова с посолството на република България в Белгия и тези 

сключени между нея и г-жа Челикова , предварително събра и преведе всички въпроси, които 

учителите желаеха да бъдат обсъдени с юристите. 

Консултацията имаше за цел да изясни следните въпроси-законовата съобразност на статута на 

учителите в училището спрямо българските граждански договори и статута им на работещи и легално 

пребиваващи в Белгия ( включително и този на г-жа Найденова), юридическите правомощия на 

директора да сключва  трудови белгийски договори с преподавателите. 

Бяха представени резултатите от първата консултация, на която юридическата кантора изисква по 

подробна информация от г-жа Найденова за нейния договор и статута й в Белгия за да се изясни 

допълнително дали преподавателите би трябвало да декларират доходите си в Белгия и къде е редно те 

да се осигуряват здравно и пенсионно. 

По време на консултацията адвокатите препоръчаха да се внесе  нова клауза в договора на 

директора и учителя, където се изяснява, че директорът е упълномощен да сключи договора от 

името на Посолството, като последното е отговорното юридическо лице 

 по настоящия български граждански договор, учителите заплащат социалните и здравни 

застраховки в избраната от тях страна, 

 че данъците върху заплащането на преподавателите е редно да се заплащат в България. 

 Юристите обясниха, че след като директорът няма статут на едноличен търговец и не е 

наета на трудов договор тя няма право спрямо белгийското трудово право да сключва 

договори в Белгия. 

 

По желание на учителите бяха обсъдени въпроси свързани с евентуална замяна на българските 

граждански договори с белгийски трудови, което ще им позволи да заплащат социалните си 

осигуровки в Белгия бяха изисквани следните допълнителни документи= удостоверенията за 

получен хонорар който училището издава за една календарна година на преподавателите, по 

възможност данъчни декларации в Белгия на г-жа Найденова и на преподавателите. 
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Поставен бе и въпросът за статута на училището и проучване на опцията да се учреди асоциация 

в Белгия като естествен наследник на училището с цел да се гарантира оптималното му 

функциониране в бъдеще. 

4.: Въпроси относно сигурността на учениците в ULB 

Да се потърси и назначи  за съботите Охрана в ЮЛБ.  

Отговорник: РС 

5.: Допълнителни дейности и кръжоци 

Различни идеи бяха обсъдени, като например: урок във форма на игри за ценностите в живота с 

препратки към философията, занимания по театър.  

6.: Ваканционни занимални  

РС предложи да се организира  ваканционна занималня за Коледната ваканция и по възможност за 

всяка следваща. Г-жа Найденова обясни, че това се е правило в годините. Има протоколирано 

решение, че  Ваканционните занимални се самоиздържат и се ангажира с помощта на учителите да 

осъществи провеждането на занимални. 

Отговорник: Г-жа Найденова 

По точка седма: Комуникационни връзки с други организации 

Родителският съвет обсъди различните представления на учениците по повод на националните 

празници в европейските институции в Брюксел. Всички бяха единодушни, че училището би трябвало 

да бъде промоцирано като едно успешно начинание за запазването на българската култура и дух. За 

тази цел се насърчават инициативи за срещи с евродепутати и Европейски комисар както и други 

обществени фигури които биха могли да го подкрепили.  Стана ясно, че би била много ценна помощ 

събиране на средства за национални носии, направата на мартеници или сурвачки за отбелязване на 

националите празници и съхраняването на българския фолклор и традиции. 

Отговорник: РС и г-жа Найденова 

По точка осма: Други. Нямаше други теми за обсъждане. 

 

Подписи: **** 

 


