
 

 
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО ОБИКНОВЕНО СЪБРАНИЕ ОТ 10/05/2017 
 
 
 
Заседанието е открито от президента на Управителен съвет, г-н Марк Болар в 18.30ч. 
Той благодари на представителите на посолство, дирекцията на училището и всички 
родители за тяхното присъствие.  

 

Общото събрание се състоя при следния предварително обявен дневен ред :  

 

1/ Валидиране на финансовия отчет за 2016-та година и освобождаване от 

отговорност администраторите  

2/  Избор на администратори (членове на Административния съвет) 

 

 

 

1/Валидиране на финансовия отчет за 2016-та година и освобождаване от 

отговорност администраторите  

 

Административният и финансов директор г-н Васил Василев припомни Устава на 

Френски лицей „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. По отношение на 

Франция и Югоизточната зона ние имаме най-ниските цени, с изключение на цените за 

детската градина.   

 

 

 Средни цени за обучение в чуждестранните училища в България : Англо-

американско училище, Дойче Шуле и ЛВЮ (училища, които не са признати от 

МОН).  

 

 



 

 

 

 
 

 

 Участие на Франция в бюджета на училището 
 

 
След 2008г. финансирането от АФОЧ се е удвоило. От 2012г. остава стабилно. 

Единственият спад през 2016г. се дължи на механичния ефект на нивото на 

възнагражденията на експатрираните преподаватели, които са леко по-ниски от 

предишните експатрирани преподаватели.  



 

 
 

 

 

 

 

 Ръст на броя на учениците във Френски лицей „Виктор Юго“ 

 

 

Броят на учениците на Френски лицей се утроил през последните 15 години.  

  
 
 

 ОТЧЕТ 2016 
 



 

  
 

 СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
 
 

 
 

 

 

 Ръст на приходите  

 

Ръстът до момента се дължи единствено на ръста на броя на учениците, тъй като от 

учебната 2014-2015 година не е имало увеличение на училищните такси, нито на  

таксите за първо записване.  Движенията на броя на учениците е видимо повече в 

следващата година, отколкото в текущата година.  
 

 



 

 

 

 Разход за ученик 
 

Ръстът се дължи на увеличението на работните заплати, в допълнение към всичко 

свързано с педагогическите нужди и подобряване на компютърната техника през 2016г.  

 

 
 

 

 Разходи без стипендии, намаления и допълнителни дейности 

 

 
 

 

 

 



 

 РЕЗЕРВИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 
 

 

 

 Средносрочни финансови перспективи 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2/ Избор/подновяване на администратора  

 

Председателят на Управителен съвет г-н Марк Болар обяви края на мандатите на 7 

администратора : Мартин Ганев, Мартин Заимов, Петър Таков, Алида Шике, Ксавие 

Марсенак и неговия собствен. Г-н Марк Болар благодари на г-жа Алида Шике за своята 

работа по въвеждането на опция „Матура“ за учебната година 2017. Тази опция ще 

бъде отворена за класовете 3ème и 2nde за зрелостния изпит „Матура“ и по този начин да 

придобиват двойна диплома.  

Г-жа Изабел Симон благодари на тримата членове с изтичащ мандат - г-жа Алида 

Шике, г-жа Тереза Фегали и г-н Марк Болар за  тяхната работа по време на тези години 

и им пожела успех в техните лични и професионални проекти.  

 

Г-н Марк Болар покани новите кандидати да се представят според реда на регистриране 

на кандидатурите.  

 

Виктор Баталски  

 

 

« Интересувам се от позицията, за доброто на училището, тъй като и двете ми дъщери 

са в училище. Вярвам, че училището предлага едно от най-доброто образование в 

София и България.  Не се страхувам от предизвикателсвата и съм тук, за да подрепя 

този страхотен екип. Инженер по образование, работил съм 10 години в областта на 

продажбите. Понастоящем ръководитя екип във фирма за доставки от разтояние за 

английски и източноевропейски пазари ». 

 

Петър Таков 

 

« Член съм на Управителен съвет вече два мандата. Адвокат съм. От самото начало 

приоритет за мен е прозрачността и конкуретността на всички процедури, по които се 

използват парите в училище.   

 

Г-н Марк Болар добави, че г-н Петър Таков е работил много за влоговете на училището, 

които започнахме да реализираме преди 3 години, за да легитимираме училището.   

Училището ни е признато сред педагогическия пейзаж, което ни позволи да предложим 

опция „Матура“ и в съответствие със споразумение, което бе подписано в тази връзка с 

правителството през 2010 г.  



 

Мартин Ганев  

 

« Аз съм ковчежникът на училището вече 3 мандата. Мога да ви уверя, че финансите на 

училището се контролират внимателно и вашите пари се харчат трудно. Позитивният 

финансов резултат е благодарение на работата на целия екип от Управителен състав.  

 

Г-н Марк Болар добави, че като ковчежник, г-н Мартин Ганев е работил за 

консолидираното финансово състояние на училището. Преди 4 години балансът на 

училището не беше известен и четири години по-късно, имаме въпреки всичко 

позитивен баланс, благодарение на който нашето училище се намира в силна позиция 

да се справя с бъдещи предизвикателствата. Мартин Ганев работи с г-н Васил Василев 

по процедурите и именно по реализирането на процедурно ръководство, което 

определя правила относно финансовото и административно управление и включително 

мониторинг на всички плащания.  

 

Соня Найденова 

 

« Имам две деца в училището, общо 3 момчета, които отглеждам сама. Върнах се в 

България преди 7 години. Работя в застрахователна компания като отговорник по 

проверка на съответствието. Успехът извън училище трябва да заема също толкова 

важно място както и самите знания. Доктор съм по физика-химия, но съм по-горда от 

факта, че съм част от една рок група и че бягам в парка. Спортът и извънкласните 

занимяния ни позволяват да работим заедно. Смятам, че сред еикпа на Управителен 

съвет трябва да има някой, който да има тази визия и който залага на тази различна, 

допълнителна страна, освен финансовата страна. » 

 

Нордин Мокрани   

 

« В България съм от няколко месеца, изпълнителен директор съм на марткетинговия 

филиал на Тотал. Франко-алжирец съм, инженер по образование. Започнах своята 

кариера като преподавател в университет за няколко месеца. Работил съм  за няколко 

междуанордни фирми, а от 2003 г. работя за Тотал. Основната ми мотивация за 

кандидатурата ми е факта, че имам три деца в  MS, CM1 и в 4èmе и ще бъда в България 

поне през следващите 3 години и се надявам да приложа опита си в полза на 

Асоциацията. » 

 

Ралица Креси  

 

« Имам две деца в училище. Едното е в детската градина, а другото е за първа година в 

колежа. Бих иксала да предложа своите възможности и своя опит в полза на 

училището.  Имам опит в областта на маркетинга и в сферата на управление на 

човешките ресурси. От 10 години ръководя своя фирма. » 

 

Капка Стойкова 

 

« Имам българско и френско гражданство. Синът ми бе в училище до 5èmе и по лични 

причини се премести в друго училище.  Имам дъщеря, която е в CM2. Кандидатствах, 

тъй като виждам, че училището често е изправено пред предизвикателства с човешките 

ресурси, а моят 20-годишен опит е именно в тази област. Работя в областта на 

човешките ресурси, набирането на персонал и професионалната ориентация за 

възрастни и младежи. Помагам на Campus France по отношение на професионалната 

ориентация на младежи в избора им на висшото образование. Предприемач съм, работя 

себе си от 2008 г. насам, работила съм за големи компании. »  



 

Мартин Заимов 

 

« Имам момче от 4 години е в училище. Основната причина поради която съм част от 

Управителен съвет и се каднидатирам, е факта, че съм заемал дълги години висши 

постове.  Франкофонското ми чувство играе голяма роля. Мисля, че светът се нарима в 

голям безпорядък и предизвикателствата и нашите деца ще бъдат изправени пред 

големи предизвикателства. Политическата връзка между Франция и България е слаба и 

мисля, че училището е средство тя да се поддържа. Една от причините, поради която 

продължавам да работя по Проекта по недвижимия имот в сътрудничество с 

българската държава. » 

 

 

Ксавие Марсенак  
 

« Член на Управителен съвет, който подновява своята кандидатура. Бе избран за най-

добър предприемач в България за 2017-та година. Той е заместник ковчежник на 

Асоциацията и работи заедно с Мартин Заимов за доброто управление на финансите на 

от 4 години насам. » 
 

Коментари и въпроси на родителите : 
 

Въпрос 

Каква е целта по отношение на брой на деца в краткосрочен и дългосрочен план? По 

отношение на разходите, какви са перспективите по отношение на ръста на работните 

заплати и цената на наема ?  

 

Отговор 

По отношение на разходите за работни заплати, г-н Васил Василев обясни, че 

перспективите са към повишаване поради две причини : след няколко години на 

моратириум върху промените на индекса, спрямо който се формира заплатата на 

преподавателите-резиденти, замразяването бе премахнато преди една година. Това се 

отразява директно върху общите разходи, които са 1400 000 лв. По отношение на 

работните заплати на местни договори, включително на френските преподаватели, 

дипломинирани към Френското министерство на образованието, тенденцията е към 

повишаване, тъй като се конкурираме с другите училища, нивото на изискване се 

покачва... Данъкът върху доходите е 10%, българските минимални заплати в България 

не са високи, затова можем да очакваме повишение в бъдеще. Тежестта на наема ще 

зависи изцяло от проекта за недвижимия имот.    

Г-н Марк Болар добави : « В отговор на очаквания брой ученици, ние работихме по 

този въпрос през последните години в рамките на нашия проект за недвижим имот, 

като трябваше да определим визия на проекта за недвижим имот с оглед на близките 

пет-десет години. Структурният елемент, който определя нашия брой  ученици е : 3 

класа в ниво CP с по 25 ученика като бройка, тъй като ние не приемаме след това ниво, 

ние понасяме последствията от движенията на експатрираните, в по-голямата си част от 

французи. Българите в класовете са стабилни. Според нашите изчисления, очакваме 

850 ученика. На тази база определихме недвижимия имот.» 

 

Въпрос 

Какъв е настоящия статут на проекта за недвижимия имот ? 

 

Отговор 

Г-н Мартин Заимов отговори: « Преди 4 месеца подписахме споразумение с 

Министерството на образованието. Трябват ни няколко месеца, за да разберем 

позицията на новото министерство на образованието. Надяваме се да имаме подкрепата 



 

на новото правителство. Няколко родителя на ученици са се заели да промотират 

нашия проект. Имаме подкрепата на Френското посолство. » 
 

Коментар 

 

Г-н Марк Болар коментира, че в действителност, човешките ресурси са част от 

ежедневната работа на Управителен съвет. Асоциацията управлява повече от 90 човека 

персонал на пълен работен ден, заедно с целия персонал на граждански договор. Трябва 

да бъдем изключително внимателни и в същото време трудностите не са малки, пазарът 

на труда в България е сравнително труден, франкофонията не се развива, точно както 

бихме искали и намирането на човешки ресурси не е лесно, които биха владели 

едновременно френски език и биха имали нужните компетенции. Ние се конкурираме 

сериозно и с другите училища. Трябва да разполагаме с най-добрите аргументи, за да 

привличаме най-добрите преподаватели за нашите деца. Човешките ресусри са 

ежедневна грижа на Управителен съвет. През последните години те бяха ръководени от 

Тереза Фегали, която свърши чудесна работа, за да можем да успяваме да се справяме 

със съставянето на екипите и да имаме необходимия персонал, за да отоворим на 

нуждите на нашите деца. Друг важен елемент е именно диалогът между целия персонал 

и техните представители, върху който много работихме. Водим конструктивен диалог, 

имаме екипи, които са изцяло посветени на работата си с нашите деца.  

 
 

ГЛАСУВАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 
От Общото Събрание на Асоциацията на Френското Училище „Виктор Юго” в София 

от 10.05.2017 на Асоциацията на Френски лицей „Виктор Юго“ в София.  
 

Гласувания : 

 

Приемате ли финансовия отчет за 2016  и освобождавате ли от отговорност  

администраторите? 

 

OUI / ДА 

NON / НЕ 

 

Гласове    78   

                                          

OUI / ДА  69  (88%)                                                        

NON / НЕ  7 (9%)               

                                

Невалидни      2 (3%)                         

 

Финансовия отчет за 2016-та година бе приет. 

 

Подновяване на администратори в края на мандата : 7 свободни места: 

 

Избор на членове на Управителния Съвет 

 

Брой гласуващи: 45 

Брой бюлетини : 44 

 

 

 



 

Résultats /Резултати  

Prénom, nom / Име, фамилия Voix/Гласове 

Votes exprimés/Гласове  77 

 
 

Виктор БАТАЛСКИ 
53 

Петър ТАКОВ 
52 

Мартин ГАНЕВ 
61 

Соня НАЙДЕНОВА 
22 

Нордин МОКРАНИ 
59 

Ралица КРЕСИ 
57 

Капка СТОЙКОВА 
38 

Мартин ЗАИМОВ 
62 

Ксавие МАРСЕНАК 
54 

 

Невалидни : 5  

 

Решение:  

Избрани са за членовете на Административния съвет: 

 

Prénom, nom / Име, фамилия 

Виктор БАТАЛСКИ 

Петър ТАКОВ 

Мартин ГАНЕВ 

Нордин МОКРАНИ 

Ралица КРЕСИ 

Мартин ЗАИМОВ 

 

 


