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ПРОТОКОЛ 

от № 1/25.01.2022 г. 

от Общо събрание на работниците и служителите 

 в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен 

 

Днес, 25.01.2022 г., от 15.00 часа, в електронна среда се проведе Общо събрание на 

работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен.  

На събранието присъстваха 35 учители от общо 40 и 10 непедагогически персонал от общо 

12. 

Отсъстват Детелина Антонова Апостолова, Тереза Иванова Герчева, инж. Татяна Ангелова 
Боярова и Гергана Владимирова Атанасова – отпуск по болест, Ивайло Бориславов Илиев, Росен 
Ангелов Радев и Светла Николова Русева – по лични причини и инж. Цветанка Димитрова 
Маврова – служебен ангажимент. 

Налице е кворум, и събранието е редовно и може да взема решения. 

Събранието се проведе при следния дневен ред: 
1. Избор на протоколчик. 
2. Отчет за изпълнение на бюджета на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ за четвъртото тримесечие 

на 2021 г. 
Дневният ред беше приет с 45 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. 
По първа точка от дневния ред инж. Машка Крумова, директор на ПГМЕТТ „Христо 

Ботев“, предложи за протоколчик на общото събрание да бъде избрана Виолета Ганева, завеждащ 

административна служба. Други предложения няма. 

След провеждане на явно гласуване, Събранието реши: 

Избира г-жа Виолета Ганева, завеждащ административна служба, за протоколчик на 

общото събрание. 
Решението беше взето с 45 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. 

По втора точка от дневния ред докладва Гинка Афтонова, главен счетоводител на 

ПГМЕТТ „Христо Ботев“.  

Беше представена Информация за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на  

финансовата 2021 година.  

Информацията беше представена като мултимедийна презентация, неразделна част от 

настоящият протокол.  

Изказвания по представената информация не бяха направени. 

След изслушване на информацията, Общото събрание реши: 

Приема представената информация за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие 

на финансовата 2021 година.  

Решението беше взето с 45 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. 

 

ВИОЛЕТА ГАНЕВА: /П/    ИНЖ. МАШКА КРУМОВА /П/ 

Протоколчик на Общото събрание  Председател на Общото събрание, 

Директор на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ 


