
             
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“  

тел./факс: 054/869995, GSM: 0878 501 207 

e-mail: pgmet@icon.bg, www.pgmett.shumen.icon.bg 
гр. Шумен, 9700 

бул. „Велики Преслав“ № 51 

 
ПРОТОКОЛ 

от № 3/27.04.2022 г. 

от Общо събрание на работниците и служителите 

в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен 

Днес, 27.04.2022 г., от 14.30 часа, се проведе Общото събрание на работниците и 

служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен 

На заседанието присъстваха 32 членове на общото събрание, в т.ч. 25 учители и 7 

непедагогически персонал. 

Отсъстват: 21 членове на общото събрание: 

Галин Дечев - провежда часове по УП по управление на МПС; Стефан Киров, Севдалин 

Матев, Ивайло Бориславов, Деян Златанов, Антон Базелков, Виолета Ганева – участват в 

провеждане на състзание  по колоездене; Калина Стефанова – участие в обучение; 

Недялка Йорданова – провежда часове по производствена практика, Татяна Боярова и 

Николай Сърмаджиев – провеждат обучения по проект Еразъм+,  Цветанка Маврова и 

Христо Ковачев – със служебни ангажименти, Йордан Йорданов, в отпуск по болест, 

Ганка Миладинова, Румен Русев и Красимира Петрова – на поклонение, Мария Руменова, 

Петър Синджирлиев и Мирена Петрова – по лични причини. 

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. Запознаване с Бюджет 2022 г. на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ и приемане на информация 

за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на финансовата 2022 година. 

Дневният ред беше приет с 32 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 Юлия Николова, счетоводител. 

Други предложения няма. 

След провеждане на явно гласуване, Събранието реши: 

Избира г-жа Юлия Николова за протоколчик на общото събрание. 

Решението беше взето с 32 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“. 

Бяха представени утвърдения бюджет за 2022 г. и информация за изпълнението на 

бюджета за първо тримесечие на финансовата 2022 година. 

Информацията беше представена като мултимедийна презентация, неразделна част от 

настоящият протокол. 

Изказвания по представената информация: 

инж. Марин Борисов: Какви разходи за издръжка на базата на закритото училище и дали 



 
 

остатъкът от средствата няма да бъдат поискани от Финансиращия орган? 

Гинка Афтонова: Средствата, които се предоставят за издръжка на базата на закритото 

училище са компонент на формулата за определяне бюджетната рамка на училището и нямат 

характер на целеви средства. 

Тодорка Янева: Дали в условията на икономическата криза и инфлацията, за които се 

говори напоследък, средствата по този бюджет ще са достатъчни през годината? Дали ще си 

изплащат допълнителни възнаграждения за празници, например? 

Гинка Афтонова: Макар, че не може да се предвидят всички рискове, към момента бих 

казала, че Бюджет 2022 г. е оптимистичен, и се надяваме да се справим и да има такива плащания 

на ДТВ. 

Тереза Герчева: Ще се заплаща ли възнаграждение на класните ръководители, които са 

извършвали тестване на учениците по време на епидемичната обстановка? 

Гинка Афтонова: Нормативно са заложени плащания и по КТД и във Вътрешните правила 

на Училището и след представени коректно попълнени и подписани от класните ръководители 

протоколи за тестване, възнагражденията ще бъдат изплатени в този месец. 

инж. Мариана Николова: В какви срокове се изплащат стипендиите на учениците, тъй 

като получаваме информация от тях, че ги получават със закъснение? 

Гинка Афтонова: Организациата по изплащане на стипендиите на учениците е такава, че 

в рамките на месеца за който се отнасят се изплащат към средата на месеца, с иззключение на 

стипениите на учениците от паралелките със защитените специалности и такива, с недостиг на 

пазара на труда. Тези ученици получават стипендиите си до средата на месеца, следващ месеца за 

който се отнасят, тъй като при тях има условие, при което при 5 (пет) неизвинени отсъствия 

учениците губят правото си да получат стипендия за този месец. Изключения се получават през 

месеците октомври и февруари, в които се приемат заявленията за стипендии, и тогава в 

следващите на тези месеци – ноември и март, се изплащат заедно и за двата месеца. Ако нещо сме 

пропуснали и не сме изплатили, заповядайте при нас за справка. 

Повече изказвания не бяха направени. 

След изслушване на информацията, Общото събрание реши: 

Приема представената информация за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 

финансовата 2022 година. 

Решението беше взето с 32 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. 

След изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 15,00 часа. 

 

ЮЛИЯ НИКОЛОВА: /П/     ИНЖ. МАШКА КРУМОВА: /П/  

Протоколчик на Общото събрание     Председател на Общото събрание,  

       Директор на ПГМЕТТ „Христо Ботев 


