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Протокол 

от среща с г-жа Роси Димитрова   проведена онлайн на 14 юли 2021 година 

Начало: 10:00 часа , Продължителност 1h 24 min 

Присъствали: 

1.      Г-жа Роси Димитрова, счетоводител по белгийското законодателство   

2.      Г-жа Деси Кръстева от Асоциация БеАрт 

3.      Г-жа Албена Пашова, финансист на БУ и. 

4.      Г-жа Валентина Найденова, училищен ръководител на БУ 

Дневен ред: 

1.         Обсъждане на предварително получените въпроси на учителите. 

2.         Обсъждане статута на БУ ,, Пейо Яворов“ за следващата 2021/2022 уч.г.  

  

Обсъждане на въпросите и техните отговори По т.1.: 

  

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? 

Отговор на г-жа Роси Димитрова: 

В Белгия може да се работи по два начина: на заплата и като indépendant 

  

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

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

Отговор на г-жа Роси Димитрова и г-жа В.Найденова 

По първоначална информация не е необходимо. И двете се ангажираха да направят 

справка в различни Secrétariat sociale en Belgique 

  

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

остане към посолството, при положение, че само директорът има граждански договор с 

посолството, а учителите не? Учителите имат граждански договор за извършване на 

услуга ,,преподаване“ с директора. 

Отговор на г-жа Роси Димитрова и г-жа В.Найденова 

Да. може 

  

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

Отговор на г-жа Роси Димитрова 

Около 10 хил. евро е необлагаем минимум за всички, без значение дали са на договор 

или като indépendant. 

  

5.      Какво е облагането при различните категории труд? 

Отговор на г-жа Роси Димитрова 

Облагането на един  indépendant е същото, каквото е и облагането на този, който се води 

на заплата. 

6.      С какви договори може да работи педагогическия и непедагогическия персонал в 

БУ Брюксел? 

 Отговор на г-жа Роси Димитрова 

Да се видят хонорарите и статутът на учителите, като тя се ангажира да направи 

индивидуално предложение. 

БУ се ангажира да предостави информация за стаута и за хонорарите на всеки учител и 

на непедагогическия персонал, като запази анонимността на всеки.  
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7.      Може ли да се работи като Bénévole 

Отговор на г-жа Роси Димитрова 

Да. Може. Заплащането е до 33 евро на ден. Заплащането и тук се извършва само и 

единствено по банков път. 

8.      Има ли барем на ставката в Белгия за учителите 

Отговор на г-жа Роси Димитрова   Да, има минимална ставка за труд и за трудов 

стаж  в Белгия за всяка категория труд за сектора, под който не може да се падне. 

  

9.      Какъв хонорар ще дължим на счетоводителката за консултацията за днес, а 

и  месечно/годишно след присъединяване на училището към Асоциацията 

Отговор на г-жа Роси Димитрова 

Всекидневното счетоводство ще продължи да се прави в асоциацията от вътрешен 

счетоводител или лице което желае да го прави. 

  

100 евро на час + ДДС. За извършената днес консултация и предстоящото проучване, до 

2,5 часа. За счетоводството на БУ като Асоциация и одита за учебна година до 2000-

3000 евро годишно. Хонорарът, който е посочен е за одита на направеното вече 

счетоводство и приспособяването му към белгийско законодателство за подаването на 

данъчната декларация на асоциацията. Не може одиторът да извършва счетоводството, 

защото се губи незавивимостта му като външно лице. 

   
По т.2. Обсъждане статута на БУ ,, Пейо Яворов“ за следващата 2021/2022:  

·        БУ си запазва статута на Посолско училище за следващата 2021/2022 

·        Промяната на статута на БУ ,, Пейо Яворов“  като Асоциация по белгийското 

законодателство  ще има за  2022/2023 учебна година, след като БУ ,, Пейо Яворов“   се 

регистрира самостоятелно като Асоциация БУ ,, Пейо Яворов“  и се присъедини към 

Асоциация БеАрт . Г- жа В. Найденова се ангажира да създаде Асоциация БУ ,, Пейо 

Яворов“, да информира МОН и Посолството за това. 

  

  

Линк към срещата: 

https://ecolebulgare.webex.com/webappng/sites/ecolebulgare/recording/3705d059c6a81039b76b0050

5681aa66/ 
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