
 

 

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

 

 

                                              ПРОТОКОЛ № 3 / 21.04.2022 г.  

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

     Днес, 21.04.2022 г. в СУУУС се проведе заседание на Общото събрание на 
колектива на училището . Заседанието беше открито в 16.00 часа. То бе свикано  
съгласно заповед на директора 298/19.04.2022 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 протече при следния дневен ред:  

1. Становище да разпределението на бюджета по дейности и размера на 
капиталовите разходи за 2022 г. 

2. Запознаване с Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01..01.2022 г. да 
31.03. 2022 г. 

3. Актуализация на ВПРЗ към 01.04.2022 г. 
4. Актуализиране на Плана за сигурност при противодействие на  терироризма 
5. Запознаване с уктуализация в Плана за защита при бедсвия, аварии и катастрофи 
6. Запознаване с актуализация в Правилника за осигуряване на безопасни условия 

на възпитание, обучение и труд 
7. Разни. 

Дневния ред бе приет единодушно, като против и въздаржали се нямаше. 

По т.1 г-жа Джонгарска даде думата на  Л.Стоименова – гл. Счетоводител. Тя подробно 
запозна присъстващите с разпределинето на бюджета по дейности и размера на 
капиталовите разходи за 2022 г. То бе подложено на дискусия, гласуване и единодушно 
прието. 

 По т.2  г-жа Джонгарски предостави демата на  Л.Стоименова – гл. Счетоводител да 
запознае присъстващите с отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2022 до 
31.03.2022 г. 

 По т.3  Г-жа Джонгарска  запозна общото събрание с Актуализацията на ВПРЗ към 
01.04.2022 г.  РЗ на пед.персонал се  увеличават от, считано от 01.04.2022 г., както и 
ставката за лекторския час с 10 %, както и ставката за ръководителите на групи по 
занимания по интереси. Това бе подложено на обсъждане и гласуване и бе прието с 
единодушие. Против и въздържали се – нямаше. 



По т. 4 Г-жа Джонгарска запозно присъстващите с актуализацията но Плана за 
сигурност и противодействие на тероризма. Той бе обсъден, гласувен и приет с 
единодушие. Проитв и въздържали се – нямаше. 

По т.5 Би придложено да се разгледа актуализацията на Плана за защита при бедствия, 
аварии и катастрофи. Той бе подложен на обсъждане, гласевани ибе приет единодушно. 

Против и въздържали се – нямаше. 

По т.6 Бе представена актуализацията на  Правилника за осигуряване на безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд. Превилника бе дискутиран, гласуван и приет 
без забележки – единодушно. Против и въздържали са – нямаше. 

По т.7. не постъпиха предложения и заседанието на общото събрание бе закрито. 

 

Дата: 21.04.2022 г. 

Протоколчик: В.Георгиева 

Директор: С.Джонгарска 

 

                                                       

 


