
ПРОТОКОЛ № 1

от ОБЩО СЪБРАНИЕ на колектива 
на СУ „Йордан Йовков” - град Русе

Днес. 27.01.2021 година (сряда) от 15,30 часа се проведе Общо събрание на колектива 
при следния

Дневен ред:

1. Отчет за изминалата финансова 2020 година
Докл.: г-жа Маргарита Йорданова - главен счетоводител;

2. Организационни въпроси
Докл.: г- жа Кремена Кръстева - Директор на СУ „Йордан Йовков"

На заседанието присъстват 48 учители и служители, отсъстват 6 по уважителни 
причини. За секретар на Общото събрание беше избрана г-жа Дарина Друмева -  ст. 
учител. Членовете на Общото събрание приеха дневния ред с гласуване „За” . ..Против” 
и „Въздържали се” нямаше.

По първа точка от дневния ред:

Г-жа Маргарита Йорданова - главен счетоводител на СУ „Й. Йовков" направи 
отчета на изразходваните средства от бюджета за изминалата 2020 година, за времето 
от януари 2020 г. до декември 2020 г.
Директорът предложи следното решение:

• Общого събрание приема отчета за изминалата финансова 2020 
година на главния счетоводител Маргарита Йорданова.

Общото събрание прие предложеното решение с гласуване „За” . „Против" и 
..Въздържали се” нямаше.

По втора точка от дневння ред:

❖ Директорът уведоми членовете на Общото събрание за извършените
промени във Вътрешните правила за определяне на работната заплата, във връзка с 
повишението на минималната работна заплата. Същите са съгласувани със синдикатите 
и утвърдени от него.

❖ Главният счетоводител госпожа Маргарита Йорданова уведоми Общото 
събрание, че към настоящия момент средствата за СБКО са 3% от работната заплата и 
се начисляват по фиш. Същата разясни и различните варианти за изплащане на тази 
сума - ваучери за храна, събиране на средствата в един фонд и в края на годината да се 
използват общо.

Директорът предложи следното решение:
• Общото събрание приема СБКО в размер на 3% от индивидуалната 

работна заплата, което да се изплаща към работната заплата ежемесечно.



Общото събрание прие предложеното решение с гласуване „За” . Против" и 
.Въздържали се” нямаше.

На своето заседание Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема отчета за изминалата финансова 2020 година на главния 
счетоводител Маргарита Йорданова.

2. Приема СБКО в размер на 3% от индивидуалната работна заплата, което 
да се изплаща към работната заплата ежемесечно.


