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______________________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО ОБИКНОВИНО СЪБРАНИЕ ОТ 13/05/2015 

 

Заседанието е открито от президента на Административния съвет, г-н Марк Болар в 18:45ч. Той 
благодари на посланика, представителите на посолство, дирекцията на училището и всички родители за 
тяхното присъствие.  

Дневен ред : 
 

1. Напредък на проекта за нова сграда на училището    

2. Валидиране на финансовя отчет за 2014-та година  

3. Подновяване на администратори в края на мандата 

 

1. Напредък на проекта за нова сграда на училището    

 

 Напомняне на основните причини за търсене на нова сграда на училището: 

 Много голям наем: 

- 720 000 евро на година за 6500 кв. м. т. е. между 25 и 50% по -скъпо от актуалните 

цени на пазара, 

- + 45 % увеличение на училищни такси през 2009, 

 твърде малка площ, за да побере учениците в добри условия в краткосрочен план: 

- липса на класни стаи, 

- липса на специализирани кабинети: лаборатории, стаи по езици, зали по 

информатика и др... 

- недостатъчно пространство за училищния двор, стол, склад и др… 

 Отдалечени и / или неподходящи спортни съоръжения 

 Незадоволителни условия за достъп 

 Проводници за високо напрежение над училищния двор 

 

 

 Положителните аспекти : 

- местоположение, 

- достъп, 

- цена, 

- по-бързо от колкото да се строи нова сграда, 

- спортна база – голям терен, 

- потенциалното качество на училищните площи - красива сграда, обхващаща 

услугите, които ни липсват днес, 

- възможност за разширяване и строеж. 
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 Главните етапи на проекта до момента: 

 

 

 

   
 

 

 Напомняне на два основни резултата от проучването сред родителите в края на 2014 (365 

отговора т.е. повече от 85% участие на семействата):  

 

- много позитивно мнение относно проекта: 

 
 

- Един недостатък: съвместно пребиваване с Училището по облекло, което в момента се намира в 

сградата: 
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Започнати са нови преговори с цел самостоятелно ползване на сграда благодарение на 

преместването на професионалната гимназия по облекло в друга сграда.  

Българското правителство желае сградата на професионалната гимназия по облекло да бъде 

предоставена не на Асоциацията на родителите на френското училище „Виктор Юго”, а на 

френската държава, която след това ще предостави сградата на Асоциацията.   

Това преминаване през френската държава  ще позволи предоставянето на сградата на разположение 

на LVH за дълъг период (мин 10 години). Получихме вече съгласието от Министерството на 

външните работи и AEFE за тази схема. Затова е бил информират министърът на образованието и 

наука на България, г-н Танев.  

Предвидена е среща с министъра, за да се обсъди напредъка на проекта.Посланикът подчертава , че 

българските власти подкрепят прокта за преместването на LVH в сградата на Черни Връх 37. Той 

гарантира, че посолството е готово да предприеме всички необходими действия на политическо 

ниво, ако родителите изберат проекта.  

Българското Министерство на образованието поиска в замяна от LVН редица неща,  от които най-

важното е финансирането на преместването на училището по облекло оценено на 601 062 лв. 

Сметката, предоставена от Министерството на образованието включва:  

- Обновяването на стаите в сградата, предназначена за училището по облекло, 

- Построяването на нови помещения в сградата, предназначена за училището по облекло, 

- Преместването на училището по облекло,  

- откупването  на новоинсталиран асансьор в сградата на „Черни Връх”. 

Предоставянето на сградата на Франция и след това на LVH ще бъде безвъзмезно. Училището няма 

да плаща наем на българската държава, ще поеме разходите, свързани със строежа и обновяването.   

Според изискванията на Устава, решенията, които надхвърлят 100 000 лева трябва да бъдат 

подложени на гласувание от Общото събрание. Задължението за финансирането на преместването на 

училището по облекло ще бъде обусловено от получаването на окончателното утвърждаване на 

проекта след представянето на необходима информация (архитектурен проект, бюджет ...). 

 

 

 Развитие на проекта в основните линии: 
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Въпроси/Коментари от родителите : 

 

Въпрос :  

Какъв е срокът за реализацията на проекта, тъй като само проучванията ще отнемат най-малко 1 

година? През това време, други предложения да бъдат ли проучвани? Има ли опасност, че след 

извършването на проучванията, общата стойност ще се окаже твърде висока?  

Отговор : 

Пролучването на други предложения може да бъде аргумент за отказване на сградата под претекст, 

че друга алтернатива съществува. Членовете на АС имат пълно доверие в този проект. Съзнателно са 

отказали пролучването на други проекти. Рискът, свързан с цената за проучванията,които трябва да 

се паправят съществува, но е  минимален. Окончателният договор, който включва финансирането  на 

преместването на професионалната гимназия по облекло ще бъде подписан 

след провеждане на всички необходими изследвания.  

 

Въпрос :  

От една година АС работи по този проект. Предприети са много стъпки. Какво ще стане, ако 

родителите, въпреки привлекателността на този проект, не валидират бюджета за неговата 

реализация? Това означава, че отново 2-3 години са били загубени и трябва да се започне всичко от 

начало?  

Отговор : 

Тази хипотеза е възможна. 

 

Въпрос : 

Този проект бе представен по време на ОС миналата година. Имаше няколко възражения, свързани с 

факта, че само един проект беше представен. АС каза, че има 15 различни предложения, но никой не 

е бил наясно за това, никой никога не е направил проучвания каква би била цената на даден 

инвестиционен проект, за да станем собственик на сградата. Днес родителите трябва да дадат 

съгласието си да се работи по този проект, а никога не са имали алтернативи. Що се отнася до точка 

Б от гласуването, би било по-добре да се види бюджет, за да се валидира и разреши работата по този 

проект.  
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Отговор : 

АС представи цялостно и по-подробно един проект, а именно проекта за „Черни връх”. В 

предишните години, много проекти са били представени, но нито един не е бил удобрен от 

Асоциацията. По време на изборите преди две години, сегашният АС се ангажира да работи върху 

проекта за нова сграда на училището и до днес това остава валидно. Трудно е да се обсъжда всяка 

стъпка от процеса с ОС, а и това би било неефективно. 

По точка б от гласуването, бюджетът се основава върху експертиза, направена от на родителите на 

ученици и върху предишните проучвания, които са били правени в миналото и се оценява на 200 000 

лв максимум. Сред 15-те други предложения, имаше сгради, предложени от Министерството на 

образованието, на Академията на науките, Министерството на отбраната, от Общината. Имаше и два 

частни проекти. 

 

Коментар на г-н Посланик : 

Проучването относно намирането на нова сграда на училището бе извършено по много сериозен 

начин и не е вярно,че работата не е била направена.  Сега проектът трябва да бъде предмет на 

експертиза от отдела за недвижими имоти на AEFE. Тази експертиза би трябвало да бъде в 

състояние да предостави ценовия диапазон, оценка на разходите, които проектът ще представлява. 

Това проучване ще бъде безплатно.  

 

Въпрос : 

Дали посолството на Франция е готово да изгради новото училище в съответствие със стандарта за 

високо качество на околната среда (HQE) като училищата във Франция? Този стандарт оценява 

качеството на сградата и влиянието върху околната среда. 

Отговор : 

В действителност, тези, които ще изграждат проекта са родителите на ученици. Те ще вземат 

решение дали искат сграда да бъде в съотвествие с HQE. Въз основа на решението, ще бъде 

създадено техническо задание, което ще се определя от сертификата HQE . Това със сигурност ще 

окаже влияние върху бюджета.  

 

2. Валидиране на финансовя отчет за 2014-та година  

 

 Основните досиета, по които работи групата Финанси през 2014 : 

 

 счетоводен одит и изчистване на нашите баланси : френски и български от: 

- AEFE, 

- Moore Stevens, 

- нашият вътрешен отдел, 

 въвеждане на процедури за адм. и фин. отдел, 

 издаване на  фактури за 100% от продажбите и услуги, 

 започването на проучване за организация на нашия адм. и фин. отдел,  
 подкрепа при създаването на новото училище: 

- прехвърляне на трудовите договори, 

- прехвърляне на договорите с доставчици, 

- прехвърляне на активи и резерви, 

- регистрация пред различните органи, 

 възстановяване на инвестиционна стратегия  за бъдещето на училището: 

- обновяването на лаборатории, 

- обновяването на компютърна техника 

- инвестиране в интерактивни дъски 

mailto:lfsofia@vhugo.org
http://www.vhugo.org/


 

LYCEE FRANÇAIS VICTOR HUGO 
110, Simeonovsko Chaussée 1700 SOFIA 

Tél: (359-2) 963 29 64, 963 21 19, 866 01 05 fax: (359-2) 866 58 70 

Courriel: lfsofia@vhugo.org site: www.vhugo.org 

 

 

 

 Статус на LVH: 

 училище с договор с AEFE 

 признато училище: предоставя образователни програми, съобразени с френското образование 

 юридическа структура на местното законодателство Френско Училище Виктор Юго в София, 

създадена по силата на френско-българското споразумение от април 2010 

 съвместно управлявано от: 

- Асоциацията на родителите на ученици, предствлявана от Административния съвет и негов 

Президент, 

- AEFE, представлявана в България от дипломатическия пост  и директора на учебното 

заведение  

 изискване на AEFE за изготвяне на годишен бюджет, изработен от Директора и приет от 

инстанциите, посочени в Устава на Асоциацията 

 

 Нетна помощ от AEFE през 2014: 1 441 020 евро или 2187 на учени: 

 училищни стипендии, 

 поемане на част от заплащането на резидентите, 

 пълно поемане на заплатите на експатрираните, 

 убвенции за Педагогически дейности и за Професионална Ориентация, 

 специални помощи. 

 

 

 

 Разход за обучение на ученик : 

 

 Такса за обучение в чуждестранните училища в България : 
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 Общо разходи по основна дейност без стипендии и отстъпки: 

 

Отчет 2012:         5 019 838 BGN 

Отчет 2013:         5 328 221 BGN 

Бюджет  2014:     5 675 095 BGN      

Отчет  2014:         5 833 995 BGN 

Разлика Бюджет 2014 /Отчет  2015 +2.8% ; Нарастване брой на учениците : 3,45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разход на ученик извън стипендии, намаления и данъци: 
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 Структура на разходите на LVH : 
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 Педагогически разходи : 

 

 

 Комунални услуги : 
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 Поддръжка и мебелировка : 

 

 

 Разходи извън наема Макси, данъци и принос от 6% за AEFE: 
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 Разходи за персонала + принос от 6% за AEFE : 

 

 Стипендии и намаления 

 

 Общо приходи основна дейност без стипендии: 

 

Отчет 2012 :         5 640 782 BGN 

Отчет 2013 :         6 244 643 BGN 

Бюджет 2014:       6 277 796 BGN      

Отчет 2014:           6 579 956 BGN 

Разлика Бюджет 2014 /Отчет  2015 + 4.81% ; Нарастване брой на учениците : 3,45 % 

 

 

 Структура на приходите на LVH : 
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 Резерви на училището : 

 

Към 31/12/2012 :                    194 747 BGN                                                 

+ 

Отчет 2013:                             676 535 BGN 

                                                                     + 

Отчет 2014:                             538 874 BGN 

                                                                 = 

Резерви към31/12/2014:          1 410 156 BGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Баланс към 31/12/2014 : 
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 Финансова средносрочна перспектива: 

 

 финансовото състояние на LVH сега е структурно стабилно, 

 краткосрочната цел постигната: оборотните средства да достигнат до повече от 2 месеца на 

функциониране (1 200 000 BGN), 

 потенциален строителен проект изисква създаването на минимални допълнителни резерви: 

- цел : 1 000 000 BGN. 

 училището има да наваксва определени липси на педагогически съоръжения особено относно 

спорта, 

 маржът по отношение на икономии сега е нисък, 

 нарастването на броя ученици скоро ще бъде ограничен поради малкия размер на актуалната 

сграда: търсене на краткосрочно решение със собственика на MAXI / 

 средносрочно/дългосрочнорешение: проект “Черни Връх 37”, 

 намаляване в средносрочна перспектива на тежестта на разходи сграда на Училището : възможно 

решение с  проект “Черни Връх 37”. 
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Въпроси/Коментари : 

Въпрос : Защо данъкът върху доходите тази година  е по-висок отколкото през предишните години? 

Отговор : Сумата е по-висока отколкото през последните години поради 2 причини: 1/ създаването 

на новото Училище, което изисква прехвърлянето на активи чрез дарение от Асоциацията към 

новото училище, дарението генерира допълнителен данък в размер 5% (28 000 лева тази година) 2/ 

има необходимост от заделяне на резерви.  Смяната на статута от « Клон на Arufu“ към новата 

структура „Френското училище „Виктор Юго” изяснява нашата ситуация относно ДДС, но не ни 

освобождава от задължението да плащаме 10% данък върху доходите.  

 

Въпрос :  

Кой е решил да се регистрира новото училище на 01/09/2014, а не на 01.01.2015? Какви са ползите? 

Ако това беше направено на 01.01.2015, щеше да има две предимства: 1/ дарението и съотвентно 

плащането на данък не биха били необходими, 2 / щеше да е по-лесно за счетоводството.  

Отговор : 

АС е разгледал този въпрос внимателно преди да направи този избор. Основните елементи на това 

решение са: 

- Прехвърлянето на договорите на служителите. В училището работят много хора (около 80 

трудови договора). Предвид обема на работата при прехвърлянето на договори, се наложи да 

се възползваме от помощта на външни ресурси. С цел прозрачност към нашите служители, 

лятото беше най-подходящото време имайки предвид, че договорите започват от 01 

септември. От организационна гледна точка (поради липса на вътрешни ресурси), този 

трансфер не можеше да бъде направен в началото на календарната година.  

- създаването на договори между училището и родителите с продължителност една учебна 

година, 

- прехвърлянето на договори с външните доставчици (стол, транспорт, клубове и други). 

 

Коментар :  

Би било по-добре бюджетът да се направи така, че да няма резерви и по този начин да се избегне 

плащането на данък върху доходите. Българските училища получават субсидии от държавата,  LVH  

не извлича полза от това. В този случай, не е разумно да се плати на българската държава 170 

000BGN данъци.  

 

Отговор : 

Училището трябва да се управлява в перспектива от 15 години (от PS до Tale). Това означава да се 

изгради силна финансова основа за училището. АС се основава върху препоръките на AEFE за 

визията на финансовата стабилност, а именно: училището да разполага с резервите за два месеца 

функционирането. Благодарение на резервите, училището е по-стабилно в ежедневен план, както и 

по време на преговорите за финансиране на проекта за нова сграда на училището. Най-добрият 

начин да се започнат тези преговори е да имаме доказателства за добро управление и способността 

да се заделят средствата за бъдещето.  

Вярно е, че училището е платило 170 000 лева на българската държава, но благодарение на 

българската държава и нейния министър на образованието, LVH може би ще има достъп до сграда 

от 10,000 m², в центъра на града, в един от най-хубавите квартали на София.  
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 Въпрос:  

Има ли несъбираеми суми за училищните такси или те са останали в 

предишната структура?  

Отговор : 

Несъбираемите суми за училищните такси са в размер от 82 000 лева от 5 години. В момента водим 

съдебен процес за възстановяване на 15 000 лева, обаче ще бъде трудно да се възстанови останалата 

сума.  .  

 

Въпрос :  

Представеният баланс показва само актуалното състояние на Училището или обединява и двете 

структури?  

Отговор : 

Представеният баланс е сумата от балансите на двете български юридически лица: Клон на Arufu и 

Училището.  

 

Коментар :  

Родителите желаят следните 3 финансови документи : баланс, отчет за приходите и разходите и 

парични потоци да бъдат представяни на родителската общност от 2015 нататък.   

 

Коментар :  

Предвид финансовия резултат и съответно данък печалба, който бе платен, е недопустимо да се 

направи икономии върху образователната част: тетрадки и учебници. Училището може ли да си 

позволи покупка на два комплекта учебници, така че учениците да имат учебниците едновременно в 

училището и вкъщи, с цел чантите им да бъдат по-леки? ( въпросът вече е повдигн няколко пъти)?  

Отговор :  

Вярно е, че този въпрос вече е бил повдиган. За да се справи с този проблем, училището започна 

инсталирането на шкафчета във всяка класна стая на ученици от горен курс и успя да запази па една 

стая за всеки клас, така че децата не трябва да носят всички учебници с тях. Относно въпроса за  

покупка на два комплекта учебници, той не е бил повдиган отново в нито една дискусия.   

 

 

 

3. Подновяване на администратори в края на мандата 

Г-н Болар се възползва от възможнастта да благодари на г-н Мишел Сенешал, дириктор, и г-жа 

Мюриел Зауи, заместник директор, чиито мандат свършва в края на учебната година и те се връщат 

във Франция.   

Благодари също така  на г-жа Франсоаз Tусен и Рената Венсандон, които напускат 

Административния съвет.  

 

Списък на кандидатите за избор на нови членове на Административния съвет: 

 

Име, Фамилия  

Марк БОЛАР 

Мартин ГАНЕВ 
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Тереза ФЕГАЛИ  

Петър ТАКОВ 

 Ксавие МАРСЕНАК 

Боряна ДЮМА 

Мартин ЗАИМОВ 

Алида ШИКЕ  

Любомир НОКОВ 

 

 

 

Представяне на кандидатите : 

 

 

 
Мартин ГАНЕВ : 

- баща на две деца в училището, 

- член на Административния съвет вече трета година, 

- професионалният опит включва 8 години в PricewaterhouseCoopers, управление на финансите 

на еднa от най-големите компании в страната (Лукойл България) в течение на 8 години, 

управление на един от най-значителните инвестиционни холдинги (CSIF), 

- в момента се занимава със собствени производства, 

- член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка, 

- до момента в Административния съвет е бил ангажиран с намаляването на ред разходи, 

въвеждането на по-строги процедури, касаещи финансите, 

- ще продължи да работи върху проекта за нова сграда на училището. 

 

Тереза ФЕГАЛИ : 

- майка на 3 деца в LVH , с Ливанско и Българско гражданство, 

- завършила Бизнес Администрация и управлява семейна фирма от 1994г, 

- член на УС от края на 2009, 

- Участвала е в повечето работни групи на УС, а имменно ЧР, за която отговаря, 

- Държи на добрата коммуникация и прозрачността, които са основните точки за поддържане 

на доверието на родителите и напредването на бъдещите проекти на LVH, 

- през последни 2 години, е допринесла за подобряване на сътрудничеството с представителите 

на персонала, участва в създаването на комисията за набиране на персонал, за обучението на 

служителите, допринесла е също така за привличането на учители-титуляри от Франция. 

 

Петър ТАКОВ : 

- Адвокат с повече от 12-годишен опит в областта на недвижимите имоти и по-специално по 

въпросите на строителството и градоустройството, както и на сделките с недвижими имоти. 

- започва професионалния си път като юридически асистент към Върховния административен 

съд в София, а след това е работил в ПрайсуотърхаусКупърс (7 години, от които 4 начело на 

отдела, занимаващ се с право на недвижимата собственост) и Камерън МакКенна (2 години 

начело на отдела, занимаващ се с недвижима собственост). 

- завършил Френската гимназия в София. 

- Женен, с две дъщери на 7 и 11 години. 
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- По време на 2-годишния си мандат е допринесъл за регистрирането 

на новото училище и въвеждането на процедурите за по-добро 

функциониране на училището (въвеждане на  процедурите за адм. и 

фин. отдел, договор между родителите и училището, процедурите за 

организиране на търгове). 

 

Ксавие МАРСЕНАК : 

- баща на три деца в училището, 

- живее в София от 15 години,  

- говори свободно български и има добър поглед и разбиране върху местната икономическа 

среда,  

- образование – инженер, експерт счетоводител, MBA. Работил е за PricewaterhouseCoopers в 

България и за Ernst&Young в Лондон, в момента изпълнителен директор на TELUS 

International, един от лидерите в аутсорсинг индустрията в Източна Европа с повече от 2000 

служители, част от голяма канадска телеком група, 

- на базата на своя опит би искал да допринесе за намирането на стабилно и изгодно решение 

за сграда на училището и възстановяване на доверието в управлението на училището за 

родителите, които са поверили образованието на децата си тук. 

 

Боряна ДЮМА : 

- родител в училището от 2015 (Moyenne section), 

- създател и управител на Redpoint Bulgaria, дистрибутор на продукти за малки деца и 

родители. Член на ФБТИК, Бивш продуктов мениджър и мениджър за внос (Printex), един от 

създателите на Туристическа агенция (ТБ 4 сезона), 

- обучение : Технически университет София, Магистър по инженерна механика, Сорбона, 

Френска цивилизация, 

- езици: Български (роден), френски и английски език (свободно владеене), руски (база), 

- мотивация : Присъединяване към съществуващия екип с желание да участва активно в живота 

и развитието на училището, да спомага и съдейства дългосрочно на училището, съхранявайки 

традициите и ценностите. 

 

Мартин ЗАИМОВ : 

- повече от двайсет години управленски опит и сега две като член на Настоятелството на 

училището, 

- в продължение на десет години член на Настоятелството на Американския университет в 

Благоевград, петинодесет години  управлява банкови институции, осем от които – Сосиете 

Женерал Експресбанк, 

- общински съветник на София в продължение на четири години, 

- осем години е живял и работил във Франция, 

- има две деца, които вече  успешно са преминали през френската образователна система, 

- има инжинерно и икономическо образование. 

 

Алида ШИКЕ: 

- дъщеря в клас 2nde,  има бългоро-австрийско гражданство, 

- член на АС в продължение на 4 мандата, отговаряла е за досиета, свързани с търсенето на 

нова сграда на училището и финанси,  

- в продължение па 16 години изпълнителен директор на българското представителство на най-

голямата австрийска компания, специализирана в производството но електронни игри и 

експлоатацията на казина,  

- в момента предприемач. 
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Любомир НОКОВ : 

- баща на три деца, от които най-голямата дъщеря е в CE1, второто 

дете, Марко, е ученик в голямата група на детската градина, 

- Завършил е френската гимназия в София, след което висше образование "Медии и 

комуникация" в Университета в Ница, а после магистратура в Университата в Лион, 

- няколко години е пътувал по тенис турнири, със съпругата си Магдалена Малеева, която е 

бивш шампион по тенис. 

- След завръщането си в София, участва в няколко различни проекта, сред които модната къща 

Капаска,  

- управлявал тенис клуб Малеева, от концепцията до реализацията, 

- в момента работи в сектора на био храните, управлява Био България ООД, компания за 

производство, маркетинг и търговия с био храни, 

-  един от основателите на Българската хранителна банка и член на УС до момента, както и на 

екологичната инициатива Горичка (gorichka.bg), 

- Като члена на АС е работил по въпроси, свързани с намирането на нова сграда на училището 

и информатика.  

 

Марк БОЛАР : 

- Баща на 3 деца в училището: GS, CM1 и 6ème,  

- 5 години опит в София, както и 3 години в Лондон и 3 в Ханой, 

- диплома за Инженер-агроном от Националния институт – Гриньон, доктор по Генетика, 

обучение във френския лицей Щарл дьо Гол в Лондон, 

- 10 години професионален опит като инженер в аграрния сектор, както и като изследовател и 

отговорник на профит център (70 служители и 15 млн евро оборот), 

- 5 години опит в областта на управителния комитет и борда на директорите на една 

земеделска кооперация и на Управителния комитет на компания за услуги в сектора на 

компютърния инженеринг, 

- президент на Административния съвет от 15/05/2013 

- желае да продължи работата, започната през 2-те последни години: подобряване на 

ежедневното  функциониране на нашето училище в полза на нашите деца и техните родители, 

да продължи постигането на най-добрите резултатите на мисиите на училището и да доведе 

проекта за новата сграда на училището до край. 
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ГЛАСУВАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Гласувания : 

 

 
Гласуване 1.  

В рамките на проекта за недвижим имот на Училището, давате ли мандат на Административния съвет за : 

а) да работи само и единствено по проекта "Черни връх 37", 

б) да извърши всички необходими проучвания за подготовка на цялостно предложение на проекта за недвижим 

имот,  който ще бъде подложен на гласуване от ОС, 

в) да се отнесат в провизии 601 062 лв от  нашите резерви, за да получим самостоятелно ползване на сградата и да 

се финансира, след окончателното валидиране на проекта от ОС,  преместването  на училището по текстил, което 

в момента се намира в сградата на "Черни връх 37"? 

 

Гласове : 122   

                                          

ДА     100  (82%)                                                        

НЕ       22 (18%)                                              
 

Невалидни                           

 

Административният съвет поучи мандат да работи по проекта "Черни връх 37". 

 

 

Гласуване 2. 

Приемате ли финансовия отчет за 2014  и освобождавате ли от отговорност администраторите? 

 

 

Гласове : 117   

                                          

ДА     101  (86%)                                                        

НЕ       15 (13%)                                              
 

Невалидни        1 (1%)                         

 

Финансовия отчет за 2014-та година бе приет. 

 

 

Гласуване 3. 

Подновяване на администратори в края на мандата: 9 свободни места: 

 

Списък с кандидатите за избор на нови членове на Административния съвет: 

 

Име, Фамилия:  

Марк БОЛАР 

Мартин ГАНЕВ 

Тереза ФЕГАЛИ  

Петър ТАКОВ 
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 Ксавие МАРСЕНАК 

Боряна ДЮМА 

Мартин ЗАИМОВ 

Алида ШИКЕ  

Любомир НОКОВ  

 

Гласове  : 125 

 

Резултат от гласуването :  

Име, Фамилия  Гласове 

Марк БОЛАР 98 

Мартин ГАНЕВ 87 

Тереза ФЕГАЛИ  97 

Петър ТАКОВ 92 

 Ксавие МАРСЕНАК 87 

Боряна ДЮМА 77 

Мартин ЗАИМОВ 98 

Алида ШИКЕ  71 

Любомир НОКОВ 92 

 

Невалидни : 7  

 

Избрани са за членовете на Административния съвет : 

Prénom, nom / Име, фамилия 

Марк БОЛАР 

Мартин ГАНЕВ 

Тереза ФЕГАЛИ  

Петър ТАКОВ 

 Ксавие МАРСЕНАК 

Боряна ДЮМА 

Мартин ЗАИМОВ 

Алида ШИКЕ  
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Любомир НОКОВ 
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