ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
3400 гр. Монтана, Обл. Монтана, бул.”Трети март” № 23
гел.096 / 307 556, 096 / 306 280, Е-таП: т_1оикт1960@ аЬу.Ь§
Вх.№ РД 07 - 1581 /10.07.2020г.

ПРОТОКОЛ № 4
Днес 10.07.2020 година в 08:30 часа се проведе общо събрание на колектива на
Първо основно училищ е „Св. св. Кирил и М етодий” гр. М онтана, чрез конферентна
връзка със следния дневен ред:
1.Отчет на финансовите приходи и разходи за второ тримесечие за 2020 година докладва гл. счетоводител Ж асмина Илиева
В конферентната връзка се вклю чиха всички работещи в училището.
По точка едно от дневния ред, във връзка с чл.38 от КТД Д-01-100 / 11.06.2018
година за системата на предучилищното и училищ ното образование и писмо № 9107-81
от 31.03.2015 година на М ОН и съгласно указанията на чл. 53 от ПМС 380/29.12.2015
година, за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. /публ.в
ДВ брой 3/ 12.01.2016г/ гл. счетоводител - Ж асмина Илиева представи на служителите
подробен отчетен доклад за изпълнението на делегирания бюджет към към 30.06.2020
година.
Приходите са разделени по източници, а разходите по разходни параграфи от ЕБК.
Приходите са разделени по източници, а разходите по разходни параграфи от
ЕБК,както следва:
§ 01-00
§ 02-00
§ 05-00
§ 10-00
§ 19-00

разходи за възнаграждения - 473 458.97 лв.
други възнагр. и плащания - 33 147.47 лв.
осигурителни вноски раб-л - 110 816.62 лв.
издръжка - 64 624.81 лв.
платени данъци и такси - 10 867.26 лв.

Събранието

Реши:
Решение 1: Приема отчета за второ тримесечие на 2020г.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Отчетът и обяснителната записка за второ тримесечие на 2020 година, са изпратени
на електронната пощ а на председателя на общ ествения съвет към Първо ОУ М онтана с
писмо с изх. № РД -11-467 от 10.07.2020г..
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