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Протокол  

от среща  на родителския съвет с учителите, проведена онлайн на 11 юли 2021 година  

Начало: 11:30 часа  

Членовете на РС напуснаха срещата поетапно до 13 часа, но тя продължи с учителите, с 

финансиста на БУ, г-жа Албена Пашова и г-жа Деси Кръстева, секретар в Асоциация BeArt . 

Край: 14:09 часа  

Дневен ред: 

1.      Обсъждане статута на БУ за новата 2021/2022 учебна година 

2.      Самоосигуряването на всеки един от учителите, задължително.  

3.      Определяне на въпроси към счетоводител по белгийското законодателство. 

4.      Други 

Решения по точките от поставения дневен ред от 11 юли 2021г. не бяха взети. 

Предложени въпроси за допълнително обсъждане и уточняване по дневния ред от 11 юли 

2021г: 

По т.1. и по т.2.  Родителският съвет:  

- благодари от името на родителите за всеотдайната и изключително професионална работа на 

преподавателите през годината  

- помоли директора да изпрати юридическата консултация към  посланика и отговорните 

български инстанции. Те предложиха да се планира среща с посланика и да се предвидят от 

септември всеки преподавател да подпише клетвена декларация , че декларира и облага 

данъците получени за работата си към българското училище според приложимото 

законодателство.*  

- информира преподавателите за изрядното финансово стопанисване на училището през 

последните три години, което беше констатирано от направената ревизия. **  

- благодари на финансиста за предложения бюджет за учебната 2021-2022 година в настоящия 

статут на училището   

- помоли ръководството, финансиста и учителския колектив да обмислят следните параметри 

при евентуалното създаване на Асоциация БУ ,, Пейо Яворов“  : 

 - 1. Трайно и дългогодишен финансов план на базата на годишната субсидия, актуализирана 

такса, която ще гарантира, че училището ще остане достъпно за стотиците български семейства 

в Белгия,  

 - 2. да се предложат договори, които отразяват приблизително заплащането в други учебни 

асоциации и училищни бареми в Белгия, които ще гарантират отговорно стопанисване на 

финансовия остатък от предишните години   

- общо приемливо е мнението, че асоциацията е най-приемливия статут за българското 

училище, както и настояват българските власти- каза г-жа Мина Перучи.  

- г-жа Мария Карагьозова добави, че според нея е необходим предварителен анализ и 

изчисление на плюсове и минуси от създаване на ASBL преди да се заключи дали това е най-

приемливия статут ".    
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* Г-жа В.Найденова показа на видеокамерата Приложение 2- ведомостта за месечните хонорари и 

прочете текста: „Декларираме, че са платени всички осигурителни плащания и данъци, свързани с 

възнагражденията на наетите лица.“, което Приложение 2 педагогическият и непедагогическият 

персонал подписват всеки месец 

**Докладите от ревизията са публикувани на сайта на БУ, уточни г-жа В. Найденова  

По т.3.  Определяне на въпроси към счетоводител по белгийското законодателство.  

Г- жа Десислава Кръстева, секретар в Асоциация BeArt към която БУ предлага да се 

присъедини,  предостави телефон и имейл за контакт със счетоводителя, г-жа Роси Димитрова, 

за да се направи компетентна консултация, касаеща двете страни: Асоциацията и Училището. 

Определено ще се наложи да се разкрие втора сметка в Асоциация BeArt, по която да се 

превеждат субсидията от МОН и таксите, които родителите трябва да заплащат. Г- жа 

Десислава Кръстева се връща в Белгия след 16 юли и тогава ще се организира нова работна 

среща за доуточняващите въпроси относно съвместната дейност. Г-жа Д. Кръстева уточни, че  

по отношение на евнтуалното преминаване на училището под шапката на асоциция BeArt (sous 

l’égide de BeArt), това физически, административно и юридически не може да се случи до края 

на месец юли 2021г. Най-малкото, двама от тримата членове на тяхната асоциация се прибират 

в Брюксел в началото на септември. Оформянето на документацията и конкретния нов статут 

на училището изискват време и попълване на докумети, легализация, уверения, комуникация с 

местните власти, както и с министерствата на образовнието и на финансите. Това е работа за 

няколко месеца. През месец юли може да говорим за стартиране на този процес. 

Преминаването под егида се извършва чрез юридическо лице, което живее и работи в Белгия. 

Подава се заявка в министерство на финансите, след като всички останали стъпки са изпълнени 

преди това. 

Бяха засегнати още и : 

1)     Темата за различните видове договори и размерът на данъците и осигуровките към 

всеки един от тях.  

2)     Какви ангажименти има Асоциацията към Белгийските данъчни власти.  

3)     Какви последствия ще има присъединяването на училището към асоциацията 

4)     Какъв хонорар ще дължим на счетоводителката за консултацията и 

месечно/годишно след присъединяване на училището към Асоциацията  

Така също и въпроси, които да се дискутират със счетоводител, специалист по белгиското 

законодателство: 

1. Как може да работи учител в училището ни, който е със статут на постоянно пребиваващ в 

Белгия, освен като indépendant (независим)? Има ли друг начин? 

 

2. Ако учителят трябва да е indépendant, необходимо ли е приравняване, легализиране на 

диплома и т.н., тъй като това ще отнеме доста време? 

 

3. Може ли учителят да бъде самоосигуряващо се лице (indépendant), ако училището остане към 

посолството, при положение, че само директорът има договор с посолството, а учителите не? 

Учителите имат граждански договор с директора. 

 

4. Какъв е  годишният необлагаем минимум за самоосигуряващи се лица (indépendant)? 

 

По т. 4. Други  

На Въпроса дали Посланикът ще бъде готов да съдейства на училището с попълването на 

документите до 31 юли 2021г, за да може БУ Брюксел да се регистрира към Асоциацията по 
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член 13 от ПМС 90, г-жа Найденова не може да отговори. Тя сподели, че е поискала ден и час 

за среща, за да информира г-н Бончев лично за случващото се след последната тяхна среща на 

24 юни. След като разбере намеренията и възможностите му, ще може допълнително да 

информира учителите и РС. 

Присъствали: 

Финансистът на БУ -  Г-жа Албена Пашова  

Учители:                                                                    

1.      Анета Тодорова  

2.      Байсе Касъмларъ 

3.      Валентина Найденова  

4.      Ивелина Чиликова 

5.      Теодора Докова 

Отсъствали учители:                                                                                               

1.      Велизар Ченков – няма да продължи през 2021-2022 уч.г. в БУ 

2.      Елфина  Айт Ел Хаж  

3.      Смиляна Цонева-Ойлер – информирала предварително, че няма да присъства, 

пътува за България. 

4.      Христо Караславов – в България 

5.      Миглена Дикова Миланова – участва в избирателна секция в ПП на РБ към ЕС 

6.      Марина Закова - учител по заместване - в България 

Членове на РС: 

1.      Мина Петручи – председател на РС - Присъства 

2.      Цонка Йоцова - Присъства 

3.      Мария Карагьозова  - Присъства 

4.      Марин Начев  - Отсъства 

Други гости: 

Г- жа Десислава Кръстева – секретар в Асоциация BeArt   

Запис на срещата не бе направена. Информация за линка Informations sur la réunion 

Lien de la réunion :  https://ecolebulgare.webex.com/ecolebulgare-

fr/j.php?MTID=m11cf9e9497708b3bfd9e09cadcc2aab3  

 

 

https://ecolebulgare.webex.com/ecolebulgare-fr/j.php?MTID=m11cf9e9497708b3bfd9e09cadcc2aab3
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