
ПРОТОКОЛ

От Общо събрание на Български културен и образователен център еврорегион Маас-Рейн -

Bulgarisches Kultur und Bildungszentrum Euregio e.V

7.09.2019 година, град Ахен, Oppenhoffallee 64

1. Установяване на кворум - Общото събрание на Български културен и образователен център

еврорегион Маас-Рейн бе открито на 7.09.2018 г. в 16:20 часа. След направена проверка на

кворума бе установено, че такъв има, тъй като физически присъстват или са представени с

пълномощно 80% от членовете на Сдружението. Представените пълномощни са – 5.

2. Въведение и обобщение на изминалата година. Отзиви от родители. – Председателят на

Сдружението Добромир Машев представи мероприятията и извършеното през изминалия

период. Представени бяха:

- отличните  резултати  от  първата  учебна  година  2018/2019,  проведена  по  програма  и

учебни помагала от МОН

- спечеленото 3-то място от Сдружението в конкурса на Sparkasse и придобитата парична

награда в размер на 1500 €, които бяха директно добавени по сметката на Сдружението.

- Дните  на  българската  култура  в  Ахен  –  двудневно  мероприятие,  което  събра  стотици

българи от еврорегион Маас-Рейн, както и много чуждестранни гости. За събитието беше

излъчен репортаж в сутрешното шоу на БНТ.

- Група  „Бонбонки“  –  въведена  през  учебната  2018/2019  година  –  групата  в  неделното

училище, предназначена за най-малките от 0 до 4 години, привлече бързо интереса на

родителите и се радва на добра посещаемост.

- Конкурс по четене – И тази година деца от българското училище в Ахен взеха участие в

конкурса, който се проведе в Манхайм и отново се завърнаха с отличие. Според жребия

през предстоящата учебна 2019/2020 година Сдружението ще е домакин на конкурса.

- Инициатива за създаване на Дружество на българските училища в Германия, които са 36 с

цел въвеждане  на българския  език  като  изучаван предмет от  българчетата  в  немската

училищна система.

- Създаването  на  танцов  състав  „Петкова  дружина“  към  българското  училище  в  Ахен  –

съставът има свой ръководител, занятията са безплатни и се провеждат всяка неделя след

училищните занимания.

3. Освобождаване  от  отговорност  на  настоящия УС –  с  пълно единодушие действащият  УС

беше освободен от длъжност според изискванията, записани в Устава на Сдружението.

4. Избор на нов УС. Промени в състава на УС.

4.1. Избор на нов председател - Общото събрание избира председател на УС с мандат от две /2/

години, а Председателят предлага състава на новия УС.

Николай Колев предложи Добромир Машев отново за поста Председател и след проведено

гласуване с  пълно единодушие г-н Машев беше избран за Председател на Сдружението с

мандат от 2 години.
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4.2.  Разширяване състава на УС -  Председателят г-н Машев предложи следното разширяване на

УС:

- Председател

- Зам. председател по учебната дейност

- Зам. председател по административната дейност

- Зам. председател извънучебна дейност

- Финансист

С единодушно гласуване предложението на г-н Машев за разширяване на УС беше прието.

Отново  единодушно  г-н  Тодор  Тодоров  беше  преизбран  за  двугодишен  мандат  като

Финансист на Сдружението.

- Председателят предложи г-жа Иванка Тодорова за поста зам. председател извънучебна

дейност. Присъстващите гласуваха единодушно „за“.

- Нина  Йорданова  предложи  Александрина  Колева  за  зам.  председател  по  учебната

дейност. Предложението беше прието единодушно.

- Г-жа  Лилия  Садикова  беше  предложена  за  зам.  председател  по  административната

дейност и нейната кандидатура беше единодушно приета. С това беше определен състава

на новия УС на Сдружението. 

5. Нови  структури  на  Сдружението  –  по  предложение  на  г-н  Добромир  Машев се  създаде

Родителски  съвет  и  се  определи  в  неговия  състав  да  влизат  трима  родители.  Общото

събрание единодушно излъчи в Родителския съвет да бъдат: Николай Колев, Елица Колева и

Мария Рангелова.  Неговата роля ще бъде да осъществява обратна връзка между родители,

учителски колектив и УС. Родителите ще могат да се обръщат към съвета с предложения,

инициативи,  оплаквания  или  добри  практики  както  относно  учебния  процес,  така  и

извънучилищната дейност. С единодушие мандатът на Родителския съвет беше определен да

е 1 година.

6. Планиране на настъпващата учебна 2019/2020 година

6.1.Търсене на помещение за училището – Председателят информира Общото събрание, че

настоящото помещение на „Oppenhoffallee“ 64 е на разположение до края на октомври

месец, а и поради разрастването на училищните групи, нуждата от ново помещение е все

по-голяма. Желанието на Сдружението е да разполага със собствено помещение, в което

ще може да се развива по-широка и разнообразна дейност: да се преотдава под наем, да

се  организират  различни  курсове,  кръжоци,  изложби.  Председателят  г-н  Машев

предложи на вниманието на Общото събрание три помещения, които той е посетил и са

свободни към момента:

- Mauerstr. – помещението е най-малкото, но има вътрешен двор, което е плюс за децата

- Theaterstr. – помещението е голямо и може да се обособи стая за всяка училищна група

- Charlotenstr.  –  помещението  е  в  индустриална  сграда,  наемът  е  висок  и  е  прекалено

голямо като площ – тоест ще трябва доста сериозно да се инвестира в менажирането му с

цел намаляване разходите по наема.

След  гласуване  предложението  на  Mauerstr.  Събра  най-много  гласове  и  ще  се  счита  с

приоритет.  Следва  това  на  Theaterstr.  Председателят  г-н  Машев  и  зам.  председателят  по

административна  дейност  г-жа  Садикова  ще  имат  грижата  да  проверят  възможностите  за
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/договорни отношения за двете помещения и ще информират членовете на сдружението за

резултатите до началото на учебната година – 14.09.

6.2.Членски внос – беше повдигната дискусия дали членският внос да бъде увеличен. Към

настоящия момент 20 семейства плащат по 240 € на година /общо 4800 €/, а от МОН

училището  получава  годишно  финансиране  в  размер  на  2000  €.  Направено  беше

предложение за следното увеличение на членския внос: 

- 240 € за първо дете в училищна група

- 120 € за второ дете в училищна група

- 0 € за трето, четвърто и т.н. дете в училищна група

- 60 € за децата в група „Бонбонки“

Бяха изказани различни мнения – че вдигането на членския внос ще доведе до отлив на деца в

училището; че следва да се вдигне още или че просто трябва да се заплаща една обща такса на

семейство. След проведено гласуване така направените предложения за увеличение на членския

внос бяха приети с мнозинство /и 2 гласа против/. Размерът на вноската за пасивните членове,

която е 60 евро за календарна година, остава непроменен.

- На всички присъстващи беше напомнено, че след заплащане на членския внос, ще получат

формуляр,  който  могат  да  използват  при  попълване  на  данъчната  си  декларация  и

вноската ще им бъде възстановена при връщане на данъците.

- Председателят напомни и за формулярите, които се подават при откриване на сметка в

Sparkasse, с цел Дружеството да се възползва от възможността да получи по 100 Евро от

всяка  такава  новооткрита  сметка.  Той  призова  всички  да  предложат  на  свои

близки/познати/студенти или други да си открият сметка в Sparkasse.

7. Учебен план – Членовете на Общото събрание разгледаха представения им от Председателя

г-н Машев учебен план, в който освен учебните занятия са фиксирани и дати за определени

празници – Коледно тържество, Баба Марта, Национален празник, Великден, Гергьовден, Ден

на  интеграцията,  Закриване на  учебната  година.  Единодушно беше решено от  празничния

календар да отпадне детския карнавал през февруари, на който децата ходят семейно или с

приятели,  а  и  е  немски  празник.  Решено  беше  също  единодушно  през  2019/2020  учебна

година училищните занятия да се провеждат всяка събота, а не в неделя, както в предходната

учебна година.

- Родителите  бяха  информирани,  че  децата  в  трети,  четвърти  и  пети  клас  ще  имат  и

задължителни часове по предметите История и География, съответно с преподаватели г-н

Тодоров и г-н Машев.

- И тази учебна година ще премине по учебниците на Просвета,  а  всички ученици имат

право само на 2 отсъствия по семейни причини за учебната година!

8. Други теми – не бяха повдигнати. 19.00 часа – Край на заседанието на Общото събрание.

Водил протокола:

Александрина Колева 7.09.2019г., Ахен
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