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ПРОТОКОЛ 

от проведено Общо събрание на родителите от БУ « Пейо Яворов » гр. Брюксел, към посолството на 

Република България гр. Брюксел, Кралство Белгия 

Днес, петък, 22 октомври 2021г., при спазване на разпоредбите на Постановление № 90 на МС от 

29.05.2018г. изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2.10.2020 г.  за БНУЧ, се проведе ОС онлайн събрание. 

Същото е свикано от Училищния ръководител  и настоящите членове на РС, за избор на родителски 

съвет и приемане на  правила за организацията и дейността му, чрез: поставяне на покани на сайта на 

Училището, устно уведомяване на родителите, покана по и-мейли, на Фейсбук групата на Училището,  

за което е съставен съответен протокол.  

На събранието присъстват 37 родители/настоятели,  от общо 350 записани ученици към 15.10.2021 г . 

Събранието започна в 18:00 и приключи в 19:34 часа. 

Общ брой представени пълномощни 5.   

ОС бе проведено на базата на падащ кворум, потвърден единодушно от присъстващите. 

То продължи по същия предварително обявен дневен ред, при присъствието на същия брой родители : 

37 родители/ настоятели. 

Обявен в поканата дневен ред:  

1. Приемане на регламент за провеждане на събранието.   

2. Избор на РС 

3. Приемане на правила за работа на РС 

4. Приемане на Правилник за вътрешния ред.  

5. Доклад за финансовото състояние на училището, представен от г-жа Албена Пашова-

финансист в БУ.   

6. Други.   

По т. 1 от дневния ред:  Приемане на регламент за провеждане на събранието .  Нямаше 

възражения.  

По т. 2 от дневния ред : Избор на РС.   

Г-жа Мина Петручи, председател на родителския съвет през учебната 2020-2021, представи работата 

на родителския съвет през годината, подробно описан в Доклада на Родителския съвет.  

Г-жа Найденова, училищен ръководител, допълни представянето на дейността за изминалата учебна 

година и представи на кратко учебната организация за новата учебна година и новите инициативи и 

проекти, които училището започва през текущата учебна година. 

За учебната 2021/2022 година се явиха 6 кандидати за членове на Родителския съвет: 

Мина Петручи – председател на настоящия Родителски съвет 

Цонка Йоцова – член на настоящия Родителски съвет 

Мария Карагьозова – член на настоящия Родителски съвет 

Марин Начев – член на настоящия Родителски съвет 

Ралица Митева – майка на дете във втора подготвителна група – нов кандидат 

Александър Петков – баща на дете в трети клас – нов кандидат 

Новият родителски съвет бе избран единодушно.   
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По т. 3 от дневния ред: Приемане на правила за работа на РС.  

Мина Петручи представи Правилата за работа на РС. 

Правилата бяха приети единодушно 

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Правилник за вътрешния ред.  

Цонка Йоцова представи на кратко по-важната част от Правилника. 

Правилникът беше приет единодушно. 

По т. 5 от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на училището, представен от г-жа Албена 

Пашова-финансист в БУ 

Г-жа Пашова представи на кратко финансовото състояние на училището и уведоми родителите, че 

отчета ще бъде публикуван след ревизирането му заедно с Доклада от ревизията. Г-жа Мина Петручи 

допълни с информация в цифри.  

Нямаше въпроси. 

По т. 6. Други.  

 

В точка други, бяха разгледани следните въпроси  

- Ще бъде ли организирано дистанционно обучение за децата, които живеят на по-голямо 

разстояние – г-жа Найденова помоли родителите, които имат интерес към подобно обучение 

да пишат до училището и въпросът ще бъде разгледан съответно.  

- Как ще се осъвместти организацията на учебния процес на БУ с различния ваканционен 

календар на Френските, Фламандските и Европейските училища – г-жа Найденова каза, че 

както винаги ще се вземе предвид най-добрия интерес на учениците, но основно се 

съобразяваме с тези за региона Брюксел-Валония.  

- Отново се постави въпросът за постоянно сградно осигуряване на училището.Г-жа 

Найденова обясни накратко какво Училището е предприело и направило досега, към кого се е 

обръщало и какви обещания са давани в годините. Резултатът е нулев. Важно е да се 

концентрираме върху доброто поведение на всички ни, за да запазваим настоящите 

помещения в единственото училище, което се е отзовало на молбата ни. 

- Статутът на училището – преструктурирането на училището като Асоцияция, 

изработвнето на финансова стратегия.Бяха поканени родители, ако желаят да се включат в 

създаването/ учредяването на Асоциацията. Изразили желание нямаше. 

 

С разглеждането на горепосочените обявеният дневен ред бе изчерпан и събранието бе закрито. 

Председателстващ Общото събрание: Г-жа Мина Петручи  

Представител от Посолството на Република България гр. Брюксел, Кралство Белгия : нямаше  

Протоколчик : Г-жа Албена Пашова-Иванова – секретар и финасист в Училището.  

 


