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Асоциация на Френския лицей "Виктор Юго" в София -

УСТАВ

РАЗДЕЛ 1:ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Член 1: наименование

Наименованието на асоциацията е АСОЦИАЦИЯ НА ФРЕНСКИЯ ЛИЦЕЙ
.,ВИКТОР ЮГО" В СОФИЯ и запазва статута си на асоциация, учредена по
френското право, с нестопанска цел, чиято дейност се ръководи от Закона от 1-ви
юли 1901 год., наричана по-долу "Асоциацията". Представлява се от
Административен съвет, така както е посочено в член 14.
На 18 август 2003 год. е създаден Клон на асоциацията с цел легитимност на
българска територия.
На 14 декември 201Огод. са извършени промени в чл. 14 от Устава.

Член 2 : седалище

За свое седалище и адрес на регистрация Асоциацията посочва Посолството на
Франция в България. За текущото си управление Асоциацията използва
помещенията на лицея "Виктор Юго" в София.

Член 3: срок

Срокът на Асоциацията е неограничен.

Член 4: предмет
Съгласно приложената Харта на Френския лицей в София, Асоциацията има за
предмет на дейност:

1) да осигурява образование (предучилищно, основно и средно) на учениците
на Френския лицей Виктор Юго в София в съответствие с официалните
образователни програми, валидни във Франция и публикувани в
Официалния бюлетин на Министерство на образованието и да работи за
разпространението на френския език и култура при зачитане на местните
особености,

2) да осигурява финансирането, управлението и развитието на дейностите на
Френския лицей Виктор Юго;



да придобива, изгражда, наема и отдава под наем, поддържа помещения за
училищни и извънучилищни цели и да осигурява необходими за целта
средства;

4) в интерес на учениците и техните семейства да насърчава и управлява пряко
или в участие с други лица и съобразно средствата си всякакви дейности с
образователен, културен или спортен характер;

5) да участва в Съвета на учебното заведение със съвещателен глас.

Член 5 : етика

Лицеят е светско учебно заведение, обучението, което осигурява, е в духа на
републиканския морал. Асоциацията няма право да проявява никакъв политически,
философски или религиозен прозелитизъм.

Член 6: състав

Асоциацията се състои от активни членове, членове по право и
спомоществователи:

1) активните членове са родителите на ученици - бащи и майки или законни
настойници, максимум по 2 от семейство, които са избрали да запишат
тяхното(техните) детещеца) във Френския лицей Виктор ЮГО в София и
които редовно заплащат училищните такси. Качеството на активен член се
губи или след завършване на училището от децата, или при неплащане на
училищната такса, или при изключване поради сериозни причини; в
последния случай членът трябва предварително да бъде изслушан от
Административния съвет или от поне двама негови представители;

2) членовете по право са: Посланикът на Франция в България, Съветникът по
въпросите на сътрудничеството и културната дейност при Посолството на
Франция в България, Заместник консулът при Посолството на Франция,
Директорът на Лицея, Главният счетоводител, Директорът на началните
класове;

3) спомоществователи: с мнозинството от гласовете на своите членове
Административният съвет може да присъди качеството спомоществовател
за изключителни заслуги към Френския лицей Виктор Юго в София.

Член 7: средства

Източници на финансиране на Асоциацията са училищните такси, евентуални
субсидии от страна на френската държава, доброволни помощи, както и всички или
част от сумите, събирани във връзка с дейностите, организирани съгласно чл. 4 от
настоящия устав.



Член 8 : за Общото събрание

Общото събрание включва всички членове на Асоциацията.
Общото събрание се председателства от Председателя на Асоциацията или при
невъзможност от Зам-председателя. Провеждат се редовни и извънредни общи
събрания. Решенията, гласувани по време на общите събрания, са задължителни.

Член 9: за Редовното общо събрание

1) Асоциацията се събира на редовно общо събрание толкова често, колкото е
необходимо и поне един път в годината;

2) Редовното общо събрание включва всички членове на Асоциацията. То се
събира по покана на Председателя на Асоциацията. Поканите се изпращат
поне десет календарни дни предварително и съдържат дневния ред,
определен от Административния съвет;

3) Решенията на редовните общи събрания се взимат с обикновено мнозинство
от реално изразените гласове. Всяко семейство разполага с толкова гласове,
колкото деца има записани във френския лицей. Всеки избирател може да
получи само едно пълномощно за гласуване. Членовете по право и
спомоществователите могат да участват в редовните общи събрания със
съвещателен глас;

4) Редовното общо събрание взема решения по всички въпроси, касаещи
работата на Асоциацията, така както е определена в настоящия устав, а
именно:
а. избира или подновява мандата на членове на Административния съвет.
Тези избори се провеждат единствено поимменно;
б. изслушва финансовите доклади, одобрява прогнозния бюджет, изготвен
от Административния съвет, както и приема отчета за предходната
финансова година;
в. гласува училищните такси, когато номиналната им промяна се различава
от промяната на официалния процент на инфлацията и ако той надвишава
6% (таксите се определят от нивата на инфлацията за дванадесетте месеца
на предходната финансова година и се прилагат от септември на следващата
година)

5) Всички решения се вземат с тайно гласуване. Преброяването на гласовете се
извършва в края на събранието в присъствието на членове на Асоциацията.

Член 10: за Извънредното общо събрание

1) Извънредно общо събрание може
Асоциацията със съгласието на
Административния съвет.

да се свика от Председателя на
мнозинството от членовете на



Свикването на такова общо събрание може също така да стане по искане на
поне от 1/4 от активните членове на Асоциацията или от мнозинството на.
членовете на Управителния съвет.

2) Административният съвет взема решение и поканите се изпращат поне
десет капендарни дни предварително.

3) Решенията на извънредното общо събрание се взимат с мнозинство от
реално изразените гласове. Всяко семейство разполага с толкова гласове,
колкото деца има записани във френския лицей. Всеки избирател може да
получи само едно пълномощно за гласуване. Членовете по право и
спомоществователите могат да участват в извънредните общи събрания със
съвещателен глас.

4) Извънредното общо събрание е редовно конституирано, когато на него
присъстват или са представени 25 % от активните членове на Асоциацията.
Ако кворумът не е налице, второ Извънредно общо събрание се свиква
отново след ЗО минути. Извънредното общо събрание се трансформира
тогава в Обикновено общо събрание. Тогава то заседава законно,
независимо от броя на присъстващите или представлявани членове.

5) Извънредното общо събрание взема решения относно прекратяването на
Асоциацията, относно всяка промяна на устава или по всеки въпрос, който
Административният съвет прецени за необходимо да му предложи за
решаване или по своя инициатива, или по искане на една четвърт от
членовете на Асоциацията съгласно параграфа по-горе.

6) Всички решения се вземат с тайно гласуване. Преброяването на гласовете се
извършва в края на събранието в присъствието на членове на Асоциацията.
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Член 11: влизане в сила

Настоящите промени, отразени в устава, влизат в сила след приемането им от
Извънредното общо събрание. Председателят от името на Управителния съвет е
натоварен с изпълнението на всички формалности по деклариране и обнародване,
предписани от действащото законодателство. На приносителя на настоящия се
предоставят пълни правомощия за извършване на тези формалности.

Член 12 : процедура за провеждане на заседанията

Общите събрания разискват по всички въпроси, които са били вписани в дневния
ред, съдържащ се в поканите. До пет дена преди датата на събранието към дневния
ред могат да бъдат добавя ни всякакви точки, предложения или резолюции, под
които са се подписали поне 1О активни членове на Асоциацията, депозирани при
Административния съвет.
Административният съвет изготвя окончателния дневен ред, който най-късно два
дена преди редовното или извънреднато общо събрание трябва да бъде обявен в
помещенията на лицея.
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РАЗДЕЛ 111: ЗА АДМИНИCfРАТИВНИЯ СЪВЕТ

Член 13 : статут

Членовете на Административния съвет упражняват мандата си на доброволни
начала, без възнаграждение, нито освобождаване от заплащане на училищните
такси.

Член 14: състав

1) Асоциацията се управлява от Административен съвет, състоящ се от 1О
члена, принадлежащи към Асоциацията, които се избират се от общото

.събрание;
2) В съвета може да заседава само по един член от семейство;
3) Не може да бъде член на Административния съвет никой от

преподавателския или административния състав, работещ в училището,
нито който и да било от тримата представители на френската
администрация, назначени от Посланика на Франция в София да участват в
заседанията на Управителния съвет, нито който и да било член на Съвета на
учебното заведение;

4) Продължителността на мандата на членовете на Административния съвет е
две години. Те могат да бъдат преизбирани освен ако мнозинството от
Управителния съвет не се противопостави;

5) По време на финансовата година Административният съвет може да назначи
на мястото на напуснали членове други членове на Асоциацията. Тези
назначения са валидни до приключване мандата на напусналите членове;

6) Административният съвет избира измежду своите членове, а ако е
необходимо с тайно гласуване по молба на един единствен от своите
членове:
а) Председател
б) Първи эам-председател
в) Касиер
г) Секретар

7) Членовете на Административния съвет трябва задължително да владеят
френски език.

8) Членовете на Административния съвет са задължени в срок до 2 Iдва! месеца
от избора им от Общото събрание на Асоциацията да представят на Председателя
на АС свидетелство за съдимост и декларация за отказ от конкурентна дейност.

Член 15 : избори на Административен съвет

Активните членове на Асоциацията избират членовете на Административния съвет
по време на първото редовно общо събрание през учебната година, като гласуват



~оименно в един тур. Изборите се провеждат с тайно гласуване. Всеки активен
член на Асоциацията може да се кандидатира. Минимум 15 дни преди изборите.
Административният съвет информира активните членове на Асоциацията за броя
свободни места и приканва кандидатите да обявят кандидатурата си най-късно
един ден преди изборите. По време на редовното общо събрание кандидатите могат
да се представят на родителите на ученици.

Член 16 : правомощия

1) Административният съвет се събира по писмена покана (може и по
електронен път) на Председателя, толкова често, колкото е необходимо;

2) За всяко заседание трябва да се подписва присъствен лист. Поне половината
от членовете трябва да присъстват или да бъдат представлявани. Всеки
присъстващ член може да представлява само един човек;

3) Решенията се вземат с мнозинство, а при необходимост и с тайно гласуване
по искане на един единствен От неговите членове и се записват в протокола.
В случай на спор от значение е вотът на Председателя;

4) Всеки член на Административния съвет, който отсъства от три поредни
заседания без уважителна причина, се счита за напуснал и се изключва от
Съвета;

5) Административният съвет работи в тясно сътрудничество със Съвета на
учебното заведение и с Директора на учебното заведение и разисква по
всички въпроси, касаещи училищния живот;

6) Председателят на Асоциацията представлява Асоциацията във всички
дейности от цивилния живот. Със съгласието на Административния съвет
той разполага с най-широки правомощия в тази връзка;

7) В случаите, когато не може да бъде потърсено мнението на
Административния съвет, решенията на Председателя имат само временен
характер до ратифицирането им от Съвета. Когато Председателят е в отпуск
или е възпрепятстван, зам.-председателят разполага със същите правомощия
като тези на Председателя;

8) Председателят може да делегира права. Това става в писмена форма, вписва
се в протокола и трябва да се приеме с мнозинство от Административния
съвет;

9) Секретарят съставя протоколите от заседанията на Административния
съвет, Управителния съвет и Общите събрания. За всяко събрание се
изготвят присъствен лист и протокол. За да се считат за валидни, решенията,
ангажиращи Асоциацията, трябва да бъдат отразени в протоколите,
подписани от Председателя и Секретаря;

1О) Касиерът управлява приходите и разходите на Асоциацията и контролира
воденето на счетоводството. Той подготвя за членовете на
Административния съвет проектобюджета и счетоводните разходи, които
трябва да бъдат представени на администрацията с цел да се получи
годишния акт на одобрение на общото събрание;



j

-~ II)Бюджетната година за Асоциацията започва на 1-ви януари И приключва на
Зl декември всяка година.

РАЗДЕЛ IV: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 17: статут

Административният съвет може да включи в своите заседания представители на
дипломатическия корпус. В този случай Административният съвет заседава като
Управителен съвет. Управителният съвет се свиква от Председателя със съгласието
на Административния съвет.

Член 18 : състав

Управителният съвет се състои от:
1) Членове с решаващ глас:
1.1 Десетте избрани членове на Административния съвет;
1.2 Трима членове, по право, назначавани или потвърждавани в длъжност всяка
година от Посланика на Франция в София;
2) Членове със съвещателен глас
2.1. Директорът на учебното заведение;
2.2. Директорът
2.3. Главният счетоводител
2.4 Представители на персонала или на училищния живот, за да бъдат разглеждани
заедно с тях някои особени проблеми.

Член 19: правомощия

1) Членовете на Административния съвет на Асоциацията упражняват същите
функции и в Управителния съвет;

2) Председателят на Управителния съвет представлява учебното заведение във
всички аспекти от цивилния живот в качеството му на Председател на
ръководния организъм. Той предлага на Агенцията за френско образование
в чужбина, с одобрението на Посланика на Франция в София, след
съгласуване със Съвета на учебното заведение, педагогическата структура
на училището и по-специално броят на учениците по паралелки и по
профил, подготвяните серии за зрелостни изпити, предлаганите за изучаване
чужди езици и факултативни предмети;

З) Председателят на Управителния съвет:
а) представя всяка година на Агенцията, с одобрението на Посланика на
Франция в София, прогнозния бюджет на училището;
б) предоставя своевременно на Агенцията отчета за управлението и баланса за
всяка финансова година;



/) улеснява провеждането на инспекциите на учебното заведение от страна па
Агенцията и различните компетентни министерства;
г) представя на Посланика на Франция в София или на Агенцията всякакви
оправдателни документи, чието представяне би било необходимо във връзка с
използването на субсидиите, отпуснати на учебното заведение от френската
държава.
4) Управителният съвет се събира поне веднъж годишно, по писмена покана на
Председателя. За всяко заседание се изготвя присъствен лист, който се
подписва от присъстващите и протокол, който се подписва от Председателя и от
Секретаря и се изпраща до всеки член на Управителния съвет;
5) Управителният съвет има право да заседава, ако седем от членовете на
Съвета с право на глас присъстват или са представлявани. Всеки член на
Управителния съвет може да представлява с пълномощно само едно лице.
Решенията се вземат с мнозинство на изразените гласове. В случай на равен
брой гласове, от значение е ватът на Председателя;
6) Управителният съвет контролира финансовото управление на учебното
заведение. Той гласува бюджета на учебното заведение, който трябва да бъде

одобрен от Общото събрание съгласно чл. 9 от настоящия устав;
7) Определя приходите, получени от училищните такси, събрани съгласно

финансовия правилник, изготвен от Административния съвет, субсидиите,
отпуснати от френската държава, даренията, които може да получава,
заемите, които Асоциацията може да сключва за учебното заведение;

8) Определя главните насоки на разходите по предложение на Директора на
учебното заведение;

9) Използването на субсидиите, отпускани от френската държава, подлежи на
контрола на попечителските власти, представлявани от Посланика на
Франция, който има правото да извършва на място всякакви необходими
проверки. При необходимост, тези власти могат да се противопоставят на
нецелесъобразното използване на тези субсидии.

РАЗДЕЛ V: ОТНОШЕНИЯ С УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Член 20: директор на учебното заведение

Директорът на учебното заведение се назначава и получава възнаграждението си от
Агенцията, съгласно схема, определена след консултации между Агенцията за
френско образование в чужбина и Административния съвет. Той е на подчинение
на културния съветник към Посолството на Франция в София, изпълняваш
длъжността на Инспектор на Академията на място.

Член 21 : отговорности

Директорът отговаря за педагогическото ръководство и за дисциплината в
учебното заведение.
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Под негово ръководство са ВСИЧКИ преподаватели, възпитатели, административен и
технически персонал. Наеманият местен персонал остава на договорно подчинение
на Председателя, който, при необходимост, може да делегира йерархичната и
оперативна власт на Директора на учебното заведение
Директорът на учебното заведение предлага на Административния съвет, след
съгласуване със Съвета на училището, всяко откриване или закриване на
преподавателско или възпитателско място, както и всякакви изменения в
хорариума, имащи финансови последици. Административният съвет решава дали
да ги приеме или не.
Директорът на учебното заведение предлага на Административния съвет
назначаването на преподаватели и възпитатели, които трябва да се наберат на
място. Административният съвет решава дали да назначи или не този персонал.

Член 22 : делегиране на правомощия

Административният съвет може да делегира на Директора на учебното заведение
правомощия, които, по общо съгласие, са необходими за осъществяване на
функциите му.

Член 23: учебна година

Административният съвет трябва да бъде консултиран относно продължителността
и ритъма на учебната година по предложение на Директора на учебното заведение
и след одобрение от Съвета на учебното заведения.

Член 24: правила за работа

Всички членове на образователната общност трябва да се съобразяват с правилата
за функциониране на учебното заведение и с неговите особености при зачитане на
задачите и поста на всеки един. Трябва да спазват дискретност.
Асоциацията гарантира свободната синдикална дейност и тази на сдружения на
родители на ученици.

Член 25: управление на персонала

Целият преподавателски, възпитателен, административен и технически състав,
който получава възнагражденията си от управляващия организъм, е нает по силата
на трудов договор съгласно местното законодателство.
Единствено Административният съвет може да назначава и да уволнява местния
персонал след проведени консултации с Директора на учебното заведение.
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София 15 януари 2011 год.
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