ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ»
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А
телефон: 060844005, gsm: 0878310300
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com

ПРОТОКОЛ
Днес, 19.01.2021г. /вторник/ в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово, се проведе общо
събрание на педагогическия и непедагогическия персонал в училището. Присъстваха 29 членове,
отсъстват – Небат Дениз, Анелия Недкова, Родинка Василева, Антоанета Антонова в платен
годишен отпуск.
Събранието протече при следният

Дневен ред:
1.Отчет за изпълнение на ІV тримесечие по бюджет 2020 г. на Профилирана гимназия „Христо
Ботев“ гр. Попово.
Докладва : Директорът и счетоводител
2.Представяне на проектобюджет за 2021 г. на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово.
Докладва : Директорът и счетоводител
По точка първа от дневния ред, директорът и счетоводителя запознаха всички служители в
училището по изпълнение на бюджет 2020 година за ІV тримесечие/ Октомври – Декември / по
дейности. Като цяло през бюджетната година финансовата дисциплина е добра, има недостиг на
средства в последното тримесечие, но през бюджетната година по голямата част от нея учениците
са обучавани н ОРЕС, което доведе до намаляване на разходите за издръжка и спомогна за
успешното приключване на годината. Служителите са получили представително и работно облекло
според разпоредбите на закона.
След изложението не постъпиха изказвания.
По точка втора от дневния ред, директорът и счетоводителят запознаха служителите с
проектобюджета на училището за 2021 година. Той е по лош от миналогодишния. Считам, че не е
достатъчен за нормалното протичане на финансовата година, заложени са средства за работно и
представително облекло и от сега е видно, че има недостиг от 52,000,00лв. Ще се стремим към
икономии доколкото е възможно и това не се отразява на качеството но образователния процес. С
представянето на проекто бюджета в общината ще бъде пусната Докладна до първостепенния
разпоредител с недостига на средства.

Реши:
1.Приема доклада на директора по касовото изпълнение на бюджет 2020 г. за ІV тримесечие.
2.Приема проектобюджета за финансовата 2021 година.

Събранието бе закрито.
Настоящият протокол се издава на основание чл.35, ал.1 от КТ № Д 01-197/17.08.2020 година,
чл.291 от ЗПУО във връзка с чл.31, ал.1, т.19 от Наредба №15 от 22 юли 2019 година за статуса и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
19.01.2021г.
гр. Попово

