
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ШУМЕН 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от № 5/27.10.2022 г. 

от Общо събрание на работниците и служителите 

в П ГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен 

Днес, 27.10.2022 г., от 14,20 часа, се проведе Общото събрание на работниците и 

служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен 

На заседанието присъстваха 34 учители от общо 44 и 12 непедагогически персонал от 

общо 12. 

Отсъстват: 

Тереза Герчева, Тодорка Янева, Гергана Манова, Деян Златанов, Йордан Дечков 

- в часове 

Трифон Господинов Теодора Великова – служебен ангажимент 

Съгласно чл. 6а, ал. 3 от КТ събранието е редовно и може да взема решения  

Събранието се проведе при следния дневен ред: 

1. Избор на протоколчик. 

2. Приемане на информация за изпълнението на бюджета за третото 

тримесечие на финансовата 2022 година. 

Дневният ред беше приет с 46 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал 

се“. Председател на събранието беше инж. Машка Крумова, директор на 

ПГМЕТТ „Христо 

Ботев“ 

По първа точка от дневния ред инж. Машка Крумова 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 за протоколчик на общото събрание. 

Решението беше взето с 46 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 изпълнение на бюджета 

за третото тримесечие на финансовата 2022 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 изпълнение на бѝджета за второ 

тримесечие на финансовата 2022 година. 

Решението беше взето с 46 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. 

 

ВИОЛЕТА ГАНЕВА: /П/    ИНЖ. МАШКА КРУМОВА:  

Протоколчик на Общото събрание:   Председател на Общото събрание,  

Директор на ПГМЕТТ  „Христо Ботев“ 

 


