ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на “Сдружение “Фридрих Шилер”
за разпространение и подпомагане на изучаването на немски
език и култура в Република България”
Днес, 7 декември 2008 г., в Аулата на Лесотехнически университет в гр. София, бул.
Климент Охридски” № 10, от 10.00 часа се проведе Общо събрание на “Сдружение
“Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и
култура в Република България ”.
В посочения час не беше изпълнено изискването на чл. 34 от Устава на Сдружението за
кворум – присъствие на повече от половината от всички членове. Поради тази причина
събранието започна при условията на спадащ кворум с един час по-късно – 11.00 часа,
когато присъстваха 80 члена на Сдружението, 6 от които чрез пълномощник. По този
начин събранието е законно и може да взема решения, тъй като са редовно поканени
всички членове на Сдружението, чрез поставяне на покана на мястото за обявление в
седалището на Сдружението, при спазване изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, а също поканата е изпратена лично до всеки
един от членовете в срока по чл. 33, ал. 5 от Устава на Сдружението.
Г-н Пламен Проданов направи процедурно предложение с оглед гладкото протичане на
Общото събрание и предложи следните кандидатури:
• Г-н Пламен Проданов - председател на ОС.
• Г-жа Албена Захманова – протоколчик.
• Г-жа Ваня Петрова – технически помощник / преброител без право на глас.
Предложението беше гласувано и прието единодушно с 80 гласа “за”.
Събранието обсъди предварително обявения дневен ред, а именно:
I. Обсъждане на проект за бюджет на Сдружение “Фридрих Шилер” за
календарната 2009 г., в това число:
1. Промяна на размера на членския внос
2. Промени в разгърнатото щатно разписание на служителите, работещи
по трудов договор със Сдружение “Фридрих Шилер”.
II. Разни.
Беше взето единодушно решение с 80 гласа “за” Общото събрание на “Сдружение
“Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и
култура в Република България – ЮЛНЦЧП” да се проведе при първоначално обявения
дневен ред.
След проведените обсъждания Общото събрание взе следните решения:
По точка І.1. от дневния ред – промяна на членския внос:
Г-н Пламен Проданов изложи мотивите на УС за предложените промени в размера на
членския внос и проекто-бюджета:
1. Ръст на бюджетните заплати в сферата на образованието.
2. Липса на желаещи да станат преподаватели по немски език в Сдружението.
3. Напускане на ценни кадри изцяло по материални съображения.

4. Новите разпоредби за работа на детските градини предопределят развитието на 145
СОУ като втори образователен център на Сдружението. В тази връзка се предлага
създаването на две нови длъжности: помощник-администратор и касиер, базирани в
145 СОУ.
5. Над 89% от разходите на Сдружението са за заплати. УС е смятал различни варианти
за увеличение на месечния членски внос, които да обезпечават предложените
промените в щатното разписание. Увеличение под 130 лв. на месечна вноска не ги
обезпечава.
Следват въпроси и изказвания.
При проверка на кворума в 14,00 ч. в залата има 80 присъстващи членове с 87
гласа - 7 пълномощни.
Г-н Пламен Проданов подлага на гласуване предложеното от УС увеличение на
месечния членски внос на 130 лв., считано от 01.01.2009 г., и на 150 лв., считано от
01.09.2009 г.
Гласуване:
“За”

40

“Против”

45

“Въздържали се”

2

Предложението се отхвърля.
При проверка на кворума в 14,30 ч. в залата има 70 присъстващи членове със 77
гласа - 7 пълномощни.
Г-н Велин Георгиев предлага да се гласува увеличение на месечния членски внос на
120 лв., считано от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
Гласуване:
“За”

41

“Против”

31

“Въздържали се”

5

Предложението се приема, което обезсмисля гласуването на останалите две
предложения.
По точка І.2. от дневния ред – Промени в разгърнатото щатно разписание на
служителите:
При проверка на кворума в 15,30 ч. в залата има 67 присъстващи членове –
реално и с пълномощници.

Г-жа Валерия Бегова предлага заплатите на служителите да бъдат променени както
следва:
Председател на УС

500

Административен директор

1100

Методист

950

Психолог

600

Касиер и ТРЗ

490

Преподавател по немски език

900

Възпитател

520

Хигиенист

350

Гласуване:
“За”

29

“Против”

31

“Въздържали се”

7

Предложението се отхвърля.
Г-н Борян Колев предлага размерът на заплатите да не се променя до представянето на
отчет за изминалата 2008 г. на следващото Общо събрание на Сдружението.
Гласуване:
“За”

25

“Против”

24

“Въздържали се”

15

Предложението се отхвърля.
При проверка на кворума в 16,00 ч. в залата има 62 присъстващи членове –
реално и с пълномощници.
Г-н Пламен Проданов подлага на гласуване предложението, че Общото събрание
не може да вземе решение по точка І.2. от дневния ред.

Гласуване:
“За”

35

“Против”

17

“Въздържали се”

10

Предложението се приема.
По точка ІІ. от дневния ред – Разни.
Молба от Мария Димитрова Общото събрание да преразгледа решението на УС от
16.10.2008 г. дъщеря й Елица Димитрова да не посещава часовете по немски език, тъй
като не е издържала теста за прием в първи клас по немски език и неправомерно е
записана с паралелка на Сдружението. Приложени са две становища на преподаватели
по немски език.
Г-жа Диана Фишер предлага да се даде шанс на Елица да продължи обучението си по
немски език до края на учебната 2008/2009 г. и тогава да се реши казуса след
провеждане на изходния годишен тест по немски език.
Гласуване:
“За”

35

“Против”

10

“Въздържали се”

17

Предложението се приема, с което решението на УС се отменя.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 17,20 ч.

