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Протокол от събранието на управителния съвет на Асоциацията на родителите на 

ученици от френския лицей “Виктор Юго” N°3 от 29/01/2016 

 

 

Пръсъстващи:  

 

Членове на УС : 

- Mарк Болар  

- Tереза Фегали 

- Боряна Дюма 

- Алида Шике 

- Изабел Симон 

 

 

Дирекция на училището : 

 

- Паскал Муро 

- Анн Робер 

- Франсис Леонар 

- Васил Василев 

 

Представители на Посолството и Френския Институт: 

 

- Гийом Робер 

- Лоран Атал 

 

 

Асистент на АС : Ваня Хинова 

 

Упълномощени : 

 

- Ксавие Марсенак - пълномощно на Изабел Симон  

- Мартин Ганев – пълномощно на Тереза Фегали  

- Лоран Атал- пълномощно на Изабел Енгелке 

 

Дневен ред : 

 

1. Човешки ресурси  

2. Проект за недвижимо имущество 

3.  Актуализация на въпросите, свързани със сигурността 

4.  Други въпроси 
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1. Човешки ресурси 

 

 

 

А- Кампания за набиране на персонал за новата учебна година 2016-2017 

 

Начално училище  

 

Нуждите от начални учители и помощник начални учители е покрита. 

 

Гимназия 

 

Няколко подновявания  

- 1 емигрант 1 постоянен жител, 2 пенсионирания (EPS / Techno). 

- Многобройни нови назначавания на местни договори за покриване на нуждите, свързани с 

растежа + намаляване на  извънредения труд (конвертира се  в създаване на работни места) 

- Нужда от преподаватели по френски език, математика, история / география, английски език. 

- Необходимо е вероятно SVT / 1 Позиция 

 

Други  

 

-Кординатор човешки ресурси: в процес  

 

- ½ позиция: Комуникации+ ½ работа:Асистент на управителния съвет: трябва някой да се 

заеме с интернет страницата, социалните мрежи, информационни бюлетини, нашите 

регистрационни кампании и др ... + да  работи върху вътрешната комуникация 

 

- Повишена нужда от  компютърна поддръжка с увеличаването на компютърното оборудване 

и всички дигиталени проекти. В момента само един информатик  работи на пълен работен 

ден: недостатъчното покритие на нуждите. Ще се търси предоставяне на външни услуги. 

Комисия на Човешки ресурси е планирана в средата на март, за да обсъди набирането и  

кампанията за  2016/2017 и да разгледа кандидатурите. 
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Да: 9 / Не: 0 / Oтсъстващи: 3 Създаването на позицията, която се приема. 
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Б- Нови начини за спомагане на персонала 

 

1 / Покриване на  50% от храната в стола на ФЛВЮ за персонала на пълен работен ден на 

постоянен и непостоянен договор заплатени по-малко от 1000 лева нетно на месец: 

- В момента 23-бенефициенти 

- Преминаването от 6 лева на 3 лева за храна 

- Цена: 7500 лева годишно за обяд всеки ден в столовата. 
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Да: 9 / Не: 0 / Oтсъстващи : 3  Покриване на  50% от храната в стола на ФЛВЮ за 

персонала на пълен работен ден на постоянен и непостоянен договор заплатени по-

малко от 1000 лева нетно на месец: одобрен 

 

2 / Извънредна  мярка: плащане на 3 та помощник възпитатели, които идват от Франция 

премии за пристигане (500 EUR),които обикновено се предоставят само на учители: 

- Среща с 3-та помощник възпитатели през Септември 2015 от Франция 

- Те имат проблеми с финансовото адаптиране към условията на живот в България; няма 

поемане на разходите по преместването. 
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Да: 7 / Не: 2 / Oтсъстващи: 3 Плащането на бонуси, за 3-та помощник възпитатели  е 

потвърдена. 

 

2. Проект за недвижимо имущество 

 

А- Удължаване на настоящия договор  

 

Настоящият договор за наем на сградата на училището е със срок края на месец юни 

2017 г. Ето защо той трябва да бъде преговорен за период от 3 години заедно с, както е в 

момента, едногодишно предизвестие за прекратяване. 

 Беше организирана  среща ня 04/12/2015 с нашия собственик г-н Илиев и в 

присъствието на нашия посланик на Франция, за да се инициират преговорите. Следните 

допълнителни точки бяха обсъдени: 

 

-  Устно споразумение за разширение при настоящите договорни споразумения 

-  Изготвяне на график попълвяне от нашия адвокат и валидиране от страна на 

собственика на правните служби. 

-  Договорът с Maxi изисква утвърждаване от Общо Събрание  

- Решението за провеждане на Общо събрание скоро след подписване на анекс към 

договора от страна на собственика. 

 

Б-  Проектът „Черни връх” 

 

 Относно проект „Черни връх” : 

 

- Решение на Министър Танев публикувано в държавен вестник за смяна на адреса на 

училище « Мария Луиза » 

 

Министерство на Образованието и Науката 

Заповед N° РД-14-85 от 18 декември 2015г. 

На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 25, 

ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета в изпълнение на решение за 

оптимизиране ползването на сградния фонд на държавните училища в София, отразено в доклад № 

808141-108 от 27.11.2015 г. на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ и становище на 

експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и 

науката, определям официален адрес и адрес за провеждане на обучението на Професионална гимназия по   

облекло 

„Княгиня Мария Луиза“ – София, както следва: София, район „Триадица“, ул. Балша 2. 

Заповедта влиза в сила считано от учебната 2017/2018 г. поради необходимостта от извършване на 

строително-ремонтни дейности за осигуряване на подходяща материална база за обучението на учениците  

от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ – София, в сградата на ул. Балша 2. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния 

административен съд. 

Министър:  Т. Танев 

 

 

- Обжалване заведено на 13/01/2016 от приемащото училище с административен съд 

- Писане конвенции България-Франция-ФУВЮ 
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- Финализиране на дискусии с Г-н Николов за договора за услуги "Ръководител на проекта за 

недвижими имоти". 

 

 

 

3. Актуализация на въпросите, свързани със сигурността 

 

А-  Одит COБТ 

СОБТ дойде да направи подготвителната работа в случай на терористично нападение. Всички 

препоръки, установени по време на посещението на приложените посолствата за сигурност на 

Франция и САЩ вече са изпълнени. 

 

Б-  Режим "извънредно положение"  

Сегашната организация остава актуална. Трябва да се оптимизира отганизацията, за по-добра 

работа през следващите месеци: 

- Договорът с COT 161 остава в сила до края на учебната година (преговаряне на цената ). 

- Покупка на бариери за безопасност, 

След пристигането на експертите по сигурността през месец януари 2015 г., мярката 

"ограничаване" е финализирана. 

- Искане се прави от специалист, за да се организират по-добре взиманията и оставянията на 

децата сутрин и вечер. Първият проект ще използва терена западно от сградата като паркинг. 

Пешеходен достъп до бариерата ще бъде открит и  проходните  врати ще бъдат 

модернизирани. Във втората фаза ще бъде проучена възможността за възобновяване достъпа  

до улицата пред училището (от септември 2016 г.). 

- Проблемът с паркинг за персонала остава актуален. 

 

За денят на Отворените Врати 

 

- Персонал от СОТ 161 ще присъства. 

- Ще бъде извършвана проверка на чантите на входа. 
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4.  Други въпроси 

 

 

 

 

 

 

А- Календар "Проекти и събития» 

 

1) 02/19/2016 - Ден на Талантите 

2) 13/02 / 2016- Ден на Отворените Врати  

3) 20/05 / 2016- Надбягване срещу глада 

 

 

Б- Договор за застраховка  

 

- Г-н Василев  предложи 3 оферти на 3 различни компании. За да се избегне всякакъв 

конфликт на интереси, Бордът реши да запази сегашният застраховател,тоест боркерът 

Хонор. 

  

 

 
 

 

В- Поръчка на тактилни таблети 

 

- Г-н Василев изпрати имейл до всички членове на Управителния съвет относно 

настройките за одобрение. 
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