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                                              ПРОТОКОЛ № 5 / 27.09.2022 г.  

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

     Днес, 27.09.2022 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 1020/.26.09.2022 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, на осн. Чл.259 ал1. от ЗПУО протече при следния дневен ред:  

1. Актуализация на ВПРЗ към 01.09.2022г. 
2. Попълване състава на училищната комисия по етика 
3. Запознаване с Правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, 

обучение и труд за учебната 2022/2023 г. 
4. Приемане за план за осигуряване на нормални условия за ОВП и есенно-зимния 

сезон за уч.2022-2023 г. 
5. Запознаване с Правилника за Вътрешния трудов ред 
6. Разни 

Дневният ред бе побложен на гласуване и приет единодушно от общото събрание.- 
Против и въздържали се – нямаше. 

По т.1 директора запозна членовете с актуализацията на ВПРЗ от 01.09.2022.  Съгласно 
отменената Наредба4 /26.04.2017 за нормиране и заплащане на труда /чл.16, ал.1/ от 
Наредбата, минималните размери на основната запрлата се повишават от 01.09.2022. В 
чл.14,ал.3,т.3 буква а -  отработените дни на непедагогическия персонал, необходими за 
получаване на диференцирано заплащане се променят на 152, за учебната година, да 
която се отнася оценяването/без различните видове отпуски/, съгласно чл 26, ал.1 от 
Наредбата  за нормиране и  заплащане на труда №4/20.04.2017/. 

Така разгледаните ВПРЗ в сила от 01.09.2022 г. бяха подложени на гласуване  и 
единодушно  приети . Против и въздържали се нямаше. 

По т.2 директора даде думата на присъстващите за предложения относно папълване на 
състава на училищната комисия по етика. Бяха предложени г-жа Ст.Кондева да стане 
член на комисията по Етика и г-н Бозаджиев да отпадне поради продължителен 



болничен и влошаване на здравословното му състояние. Предложението беще прието 
единодушно. Въздържали се и против – нямаше. 

По т.3 директора запозна общото събрание с Правилника за осигуряване на безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2022/2023 г. 

По т. 4 директора запозна  присъстващите с Плана за осигуряване на нормални условия 
за ОВП през есенно-зимния перод на уч.2022-2023 г. Същият беше подложен на 
обсъждане и в последствие приет единодушно. Въздържали се и против – нямаше. 

По т.5 директора запозна персонала с Правилника за вътрешния трудов ред на уч.2022-
2023 година. Същият беше подложен на обсъждане и в последствие приет единодушно. 
Въздържали се и против – нямаше 

По т.6 не постъпиха предложения и общото събрание бе закрито поради изчерпване на 
дневния ред. 

Дата: 27.09.2022 г. 

Протоколчик: В.Георгиева 

Директор: С.Джонгарска 

 

 


