
 

 

                                                О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е  

 

 

                                              ПРОТОКОЛ № 1 / 16.01.2023 г.  

от заседание на Общо събрание на колектива на  СУУУС „проф. д-р Д.Денев“ 

     Днес, 16.01.2023 г. в СУУУС се проведе заседание на Общото събрание на 
колектива на училището . Заседанието беше открито в 17.00 часа. То бе свикано  
съгласно заповед на директора 107/.14.1.2023 г. На заседанието присъстваха следните 
членове: 1.С.Джонгарска -  директор на училището 2. Педагогически колектив от 
учители – 101, 3. Непедагогически персонал – 36. Отсъстват 4 по уважителни причини 
– болест.Заседанието, на осн. Чл.259 ал1. от ЗПУО протече при следния дневен ред:  

1. Запознаване с отчета към 31.12.2022г.  и преходния остатък 

2. Приемане на Вътрашни правила за работната заплата 

3. Вземане на решение за разпределение на средствата за СБКО за 2023 г. 

4. Разни 

По т.1  г-жа С.Джонгарска – директора, запозна членовете с отчета за касово 
изпълнение на бюджета към 31.12.2022. На всички представители беше предоставен 
отчета за извършените разхиде по параграфи. Г-жа Джонгарска разясни всички 
направени разходи за отчетния период по параграфи – разходите за заплати, за 
материали, за ел. енергия,  , за вода,  за командировки и др. 

По т.2 г-жа Джонгарска обсъди с членовете  и ги запозна с промените във Вътрешните 
правила за работната заплата, .Бяха поканени представители на 3те синдикални 
организации.   ВПРЗ бяха подложени на дискусии и  гласуване. Синдикалните 
председатели бяха приканени да изразят своето становище, след което бе подложено на 
гласуване..  Единодушно бяха приети ВПРЗ след положителната оценка на 
синдикалните организации. 

По т.3 слез изказванията на различни мнения се стигна до следното предложение – 
средствата за СБКО да бъдат ежемесечно по 3% от ОРЗ за служителите, които в 
настоящия мамент са в трудово-правни отношения с работодателя. Това предложение 
бе гласувано и единодушно прието . 

По т.4. не постъпиха предложения. 



Поради изчерпване на двения ред с подписите на всички служители, присъствали на 
събранието. 

Дата: 16.01.2022 г. 

Протоколчик: В.Георгиева 

Директор: С.Джонгарска 


