
ПРОТОКОЛ № 1 

от Общо събрание, проведено на 07.01.2020 г.  

Днес, 07.01.2020 г.,  в 14 ч. се проведе заседание на Общото събрание  на 

ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий” с. Драгановец. На него присъстваха Мария 

Янева – директор на ОУ с. Драгановец, педагогическите специалисти – Пенка 

Добрева, Милко Комаров, Селиме Ибрям, Снежина Иванова ,Тодор Тодоров, 

Снежана Стоянова, Баязид Исмаилов и непедагогическите специалисти – 

Джевдет Шабанов, Хюсеин Хюсеинов. 

Елфизе Сюлейманова отсъства поради болничен. 

 

Има кворум за провеждане на заседанието.  

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на промените в Анекса към КТД за СПУО 

2. Информация относно Бюджета на училището за 2020 година 

 

Всички присъстващи единодушно приеха предложения дневен ред. 

 

След като бе разгледан и обсъден, членовете на Общото събрание  

РЕШИХА: 

 

По първа точка:  Госпожа Янева представи пред членовете на Общото 

събрание промените в Анекса по КТД за СПОУ, който е подписан на 

12.11.2019 г. между Министерството на образованието и науката, СРСНПБ, 

СДСОРБ, СБУ, Синдикат ,,Образование” към Конфедерацията на 

,,Подкрепа” и Независимия учителски синдикат Към Конфедерацията на 

независимите синдикати в България.  

Промените са следните: 

1. В чл. 29, ал. 1 и ал. 2 се изменят, считано от 01.01.2020 г.  

(1) Педагогическите специалисти с ръководни функции: 

- директор на училище, детска градина и обслужващо звено ще 

получават 1 334 лв.; 

(2) Педагогически специалисти: 

- учител, ресурсен учител, възпитател – 1 085 лв.; 

- старши учител и старши възпитател – 1 120 лв.  

2. В чл. 36, ал. 5: 



- за участие в екипи за съвместна работа на институциите за 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват) 

ще получават допълнително възнаграждение съгласно вътрешните 

правила за работната заплата на образователната институция.  

3. В чл. 36, ал. 8, т. 1, т. 2 и т. 3: 

- т.1 - за учител с висше образование и образователно-квалификационна 

степен ,,магистър” или ,,бакалавър” да получава не по-малко от 8,50 

лв.; 

- т. 2 - за учител, притежаващ професионална квалификация ,,учител”, 

но неотговарящ на изискването за заемане на конкретната длъжност 

– не по-малко от 7,00 лв.; 

- т. 3 - за учител със средно образование – не по-малко от 6,30 лв.  

4. В чл. 36, ал. 9, т. 1 и т. 2: 

- на класните ръководители, членове на синдикатите, в дневна форма 

на обучение в училищата – не по-малко от 42 лв. месечно. 

5. В чл. 35 се добавят нови ал. 3 и ал. 4: 
(3) Образователните институции планират минимум 50 на сто от 

средствата по ал. 1 за вътрешноинституционални и 

междуинстуционални квалификации, провеждани под формата на 

методически семинари, лектории, дискусионни форуми, открити 

практики, презентации на творчески проекти.   

 

След обсъждане на промените в Анекса към КТД членовете на Общото 

събрание гласуваха, както следва: 

,,За” – 10 души, ,,Против” – 0 души, ,,Въздържали се” – 0 души. 

 

По втора точка:  Госпожа Красимира Иванова – счетоводител и ЗАС 

запозна членовете на Общото събрание с Бюджета на училището за 2020 

година. Тя ги уведоми, че за 2019-2020 г. , по дейност 322 училището 

разполага със средства в размер на 240 126.00лв. Тук е включен и преходния 

остатък от 2019г. Към момента на педагогическите специалисти са изплатени 

дължимите суми за работно облекло, СБКО и други. Тя представи подробни 

справки, които са приложени към настоящия протокол. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

Изготвил: …………………..               Утвърдил: ……………………….. 

           /Сн. Иванова/                                       Директор: /М. Янева/ 


