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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО ОБИКНОВЕНО СЪБРАНИЕ ОТ 14/12/2016 
 
 
 
 
Заседанието е открито от президента на Управителен съвет, г-н Марк Болар в 18.45ч. Той 
приветства с добре дошъл Н.Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция, благодари на 
представителите на посолство, дирекцията на училището и всички родители за тяхното 
присъствие.  

 

Реч на посланика на Франция в България, Н.Пр. Ерик Льобедел 

 

Пристигнах в България преди по-малко от месец и знам от опит, че Общите събрания на 

френските училища са от основно значение за местния живот и знам, че в София е точно 

така.   

Имам три много прости послания : първото послание е ефикасност и спокойствие. Знам 

вече за ефикасността до каква степен е наистина така, защото срещам много хора, срещам 

много от бившите ученици или родители на български или френски ученици или носители и 

на двете националности, които ми казват колко са доволни като цяло от обучението, от 

резултатите и от бъдещето на своите деца в училището. Това е ефикасността, а също и 

коледният дух, който трябва да се установи за постоянно през цялата година, което ще рече 

спокойствие, тъй като не мога да си представя ефикасност без спокойствие, ефикасност и 

спокойствие, ефикасност в спокойствие защото има спокойствие. Мисля впрочем, че това е 

важно послание и по този повод бих искал да отново да изкажа цялото си доверие на 

Посолството и на Френската република към управляващите екипи на Френски лицей, към 

управлението на педагогическия екип, на директора и неговия екип, към Управителен съвет 

и неговия председател. Наистина едно първо послание, на което бих искал да наблегна : 

ефикасност благодарение на спокойствие.  

Второто послание и мисля, че е също много важно: ние сме в постоянно търсене на 

устойчиви, структуриращи, мобилизиращи проекти. Изглежда, че имам шанса да пристигна 

в момент, в който управленският екип и Управителния съвет и неговия председател, целият 

екип се е заел с един силен, мобилизиращ и структуриращ проект, а именно този по 

преместването на училището в кв.Лозенец; и това е проект, в който и Френската държава и 

Посолството на Франция са изцяло ангажирани и можете да бъдете уверени в пълната 

подкрепа на Френската република за този проект във всичките му аспекти. Вярвам, че все 

още не е времето да говоря по този въпрос, но вече имах възможността да се срещна с Г-жа 

Кунева, ще има и други поводи за среща и с Министъра  на образованието по този въпрос. 

Това е въпрос, който обсъждаме по време на всички двустранни разговори. Ще говоря още 

утре пред българо-френската приятелска група от българския парламент. Бъдете спокойни, 

че този мобилизиращ проект може да разчита на пълна подкрепа от страна на Френската 

република и на Посолството на Франция.  

И моето трето послание, също толкова просто, това е репутацията. Тъй като ефикасността  

върви заедно с репутацията и обратно. Относно репутацията: бъдете сигурни в нашата 

пълна подкрепа и в придружаването във всеки проект по нашите обичайни процедури, 

разбира се,  на първо място с план за обща комуникация. Вярвям, че е много полезно и знам, 

че Управителен съвет и  екипът на Училището работят по общ план за комуникация, който 

позволява да се затвърди, да закрепи и засили още повече имиджа на Френски Лицей 

„Виктор Юго“. Ще бъдем до вас. Продължавам да считам, че този общ план за комуникация 

трябва да се възползва от възможността - тази възможност се нарича „50-годишнината на 

Училището“, но това не е единственото измерение на комуникационния план, който трябва 

да остане общ, за да повиши репутацията, а от там и ефикасността на Училището. Ето трите 
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съвсем прости послания, които исках да ви отправя тази вечер, като желая успех и тази 

вечер, но и за други поводи с този коледен дух. И предварително ви желая Весела Коледа.  

 

Г-н Марк Болар представи трите точки от дневния ред като обърна реда на т.2 и т.3, поради 

ангажираност на Н.Пр.Посланика.  

 

 

1/ Избор на един администратор (подлага се на гласуване) 

 

2/ Одобрение на предложение на Бюджет 2017 (подлага се на гласуване)  

 

 

 

 

1/ Избор на един администратор (подлага се на гласуване) 
 

Г-н Марк Болар покани кандидата за поста на администратор, г-жа Жюли Видал да се 

представи: майка на две деца в училището, заедно със семейството си г-жа Видал се е 

настанила преди четири месеца в София.  

 

 

 

2/ Одобрение на предложение на Бюджет 2017 (подлага се на гласуване)  

 

Административният и финансов директор г-н Василев припомни актуалния статут на 

Училище „Виктор Юго“  

 

 
Г-н Васил Василев информира родителите за цените  за обучение на един ученик в нашето 

училище, във Франция и в Зоната от Югоизточна Европа.  
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Г-н Василев добави, че Френски лицей получава субсидии директно от АФОЧ, които 

позволяват функционирането на училището.  Без тази помощ, училищните такси в 

Училището биха били по-високи. Нетната помощ на Агенцията представлява за 2015 година 

около 1 500 000 евро или повече от 2000 евро на ученик. Стипендиите представляват 

285 000 евро от тази помощ, която е предназначена да позволи на френски деца да се 

записват при нас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-н Василев представи процедурата по одобряване на всеки разход, която е една от най-

стриктните процедури в мрежата на АФОЧ.   

Нетна помощ от AEFE през 2015: 1 474 806 евро или 2077 на ученик: 

■ Училищни стипендии 

■ Поемане на част от заплащането на резидентите 

■ Пълно поемане на заплатите на експатрираните 

■ Субвенции за Педагогически дейности и за Професионална Ориентация 

■ Специални помощи 
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Броят на учениците във Френски лицей се е утроил през последните 15 години. При все това 

през последната учебна година имаше застой в броя на учениците, което обяснява 

хипотезите за бюджета, за да подготвим бюджет 2017.  

 
 Бюджет 2017 
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 Структура на приходите 

 

 
 

 

 Общо приходи 

 

 
 

 Разходи без стипендии и допълнителни дейности 
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 Общо Разходи 

 

 
 

 Разход за ученик 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИ РАЗХОДИ 

 

 

 
 

 

 Комунални разходи (ток, газ, вода) 
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 Оперативни разходи извън наем за сградата, данъци, амортизации и принос от 6% на 

АФОЧ  

 
 

 Разходи за персонал+ принос от 6% от АФОЧ 
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 РЕЗЕРВИ НА ЛВЮ 

 

 
 

 Средносрочни финансови перспективи 
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Коментари и въпроси на родители : 
 

Въпрос: 

 

Въпрос, свързан с очаквания брой ученици, който се стремим да достигнем.  

 

Отговор: 

 

Председателят на УС отговори, че броят на учениците, който сме поставили като цел е от 

850 ученика, от които 550 ученика в началното училище и 300 ученика в горен курс. Целта 

ни е да напълним 3-те класа в ниво CP, тъй като ние не приемаме след това ниво. Губим 

всяка година средно 5% от нашите ученици. Брой ученици, който е по-слаб в горния курс  в 

сравнение с началното училище. Целевата педагогическа структура не се различава от 

настоящата структура. Смятаме, че това е размерът, който позволява София и който 

отговаря на ограничението спрямо съотношението на ученици от френска, българска и 

друга националност.    

 

Въпрос 

Има ли приходи от пътуванията  ? 

 

Отговор 

Не, не носят пари, но участват в приходите. Участието на семействата в пътуванията 

представляват приходи срещу които има разходи. Има три категории специални услуги : 

субсидии (водещи педагогически проекти, педагогически проекти за професионална 
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ориентация), за които получаваме субсидия от Френската държава. Този приход е зачислен 

към разходите. Втората специална услуга това са пътуванията : приходите от пътуванията 

покриват единствено разходите, свързани с пътуванията. Същото се случва и за извън-

класните дейности и занималнята - приходите за извънкласните дейности и занималня се 

отнасят единствено към разходите. Това обаче не се отнася за таксите за зрелостния изпит 

за класовете Terminales et Premières, тъй като таксите бяха премахнати.   

 

 

Въпрос 

Има ли възможност да посрещнем в добри условия повече деца в сградата на нашето 

училище ? 

 

 

Отговор 

 

Да, можем да посрещнем повече деца в нашето училище, но има ограничения, които са все 

по-големи по отношение на лабораториите. Именно горният курс расте, тъй като имаме все 

повече деца, идващи от началното училище и равен брой, завършващи училище. Въпреки 

застоя тази година по отношение на общия броя ученици, има увеличение в колежа и лек 

спад в началното училище.  

 

Въпрос 

Миналата година родителите са гласували бюджета. Как се справяме спрямо очакванията за 

миналата година ? 

 

Отговор 

 

Бюджетът беше гласуван с 420 000 лв излишък. Настоящите бюджетни прогнози са с 

очакван излишък от 530 000 лв, тоест с 130 000 лв по-голям излишък спрямо това, което е 

било заложено в бюджета. Това се дължи на инертността, която се наблюдава в едно учебно 

заведение, тъй като за 2016-2017 година има застой при броя на учениците, а предходната 

година приехме 55 ученика в повече, което донесе допълнителни приходи за 2017. 

 

Въпрос 

 

С какво се обяснява спада в приходите в бюджетните прогнози за следващите години със 

застой. Има ли риск спада на записаните деца да бъде траен. Относно разходите, 

ежегодните покачвания на работните заплати не е естествена.  

Отговор 

 

Основните съставни части на растежа на броя ученици бяха негативно повлияни тази 

година, а именно нашата възможност да записваме ученици бе по-слаба от предходните 

години и затова отчетохме 10% отписани. Анализът на причните следва да става по-ясен. 

Надяваме се, че посредством известно предвиждане, комуникация и подобряване на 

качеството на предлганата от нас услуга, отново ще си възвърнем позитивната динамика.    
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯТА 

От Общото Събрание на Асоциацията на Френското Училище „Виктор Юго” в София от 
14/12/2016 г. 
 
Присъстващи или представени гласове - - 66 
 
Гласувания: 
   

   
1. Гласуване за бюджетно предложение 2017?   

   

Гласове 66  

OUI/ ДА 46 (70%) 

NON/НЕ 18 (27%) 

Невалидни 2 (3%) 
Бюджет 2017 беше приет   
 
   

   
 
2. Гласувайте за 1 кандидат чрез отбелязване с X:  
     
 

Жули Видал  □ 
 
 

Гласове: 62  
Резутат от гласуване: 
 

Жули Видал 51 
 

 

 
 

 
 
Невалидни : 11  
   
Избран за член на Административния Съвет: 
  
 
 

 

Име Фамилия  

Жули Видал 

 

 

 


