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ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Обществен съвет към ПГСС „Н.Пушкаров”

Днес, 6 януари 2022г., се проведе заседание на Обществения съвет към ПГСС „Н.
Пушкаров”.
Присъстваха: г-н Христо Белчев, г-н Димитър Тодоров, г-жа Стефка Юлиянова, г-жа
Любомира Йорданова, г-жа Красимира Василева. Освен редовните членове на Обществения
съвет в заседанието участва г-жа Теменуга Тодорова- Директор на ПГСС ”Н. Пушкаров” и гжа Мария Цанкова- счетоводител в гимназията. На заседанието присъстваха представители
на ученическото самоуправление.
Г-н Хр. Белчев – Председател на Обществения съвет към гимназията откри заседанието и
представи дневния ред.
Дневен ред:
1. Разглеждане и даване на становище по професиите и специалностите предвидени за
училищния план- прием за учебната 2022/2023 учебна година.
2. Становище за разпределението и изпълнението на бюджета за 2021г.
3. Съгласуване предложението на Директора за разпределение на средствата от
установеното към края на 2021г. превишение на постъпленията над плащанията по
бюджета на училището.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет с 5 гласа.
Решения:
По т.1 от дневния ред:
Г-жа Т. Тодорова уведоми Обществения съвет, че за учебната 2022/2023г., ПГСС „Н.
Пушкаров“ ще обяви прием по 6 професии, подбора на които е съобразно тенденциите в
икономическото развитие на региона и нуждите на бизнеса в Община Попово. Директора на
училището съобщи професиите, като изложи и мотивите за избор на всяка една от тях:
1.
Специалност код 6211401 „Агроекология” професия код 621140 „Агроеколог”
2.
Специалност код 6210701 „Механизация на селското стопанство“, професия код
621070 „Техник на селскостопанска техника“
3.
Специалност код 6210103 „Трайни насаждения“ от професия код 621010 „Техник растениевъд“
4.
Специалност код 3450501 „Малък и среден бизнес” от професия код 345050
„Сътрудник в малък и среден бизнес”
5.
Специалност код 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки“,
професия код 811070 „Готвач“
6.
Специалност код 5430101 „Мебелно производство” професия код 543010 „Техниктехнолог в дървообработването”
Думата бе дадена за изказвания и предложения.
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Членовете на Обществения съвет единодушно изказаха своето одобрение и се
пристъпи към гласуване.
С 5 гласа- „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се” план- приема на гимназията за
учебната 2022/ 2023г. бе одобрен.
По т.2 от дневния ред:
Г- жа Цанкова - счетоводител на гимназията, направи отчет за изпълнение на бюджета за
2021г.
Думата бе дадена за изказвания и въпроси.
След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение по направеният отчет бе
проведено и гласуване. С 5 гласа- „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се”
Общественият съвет взе следното решение:
На основание чл.269, ал.1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и приема отчета на
извършените разходи на бюджетни средства за изминалата 2021г.
По т.3 от дневния ред:
Г-жа Тодорова предложи средствата от установеното към края на 2021г. превишение на
постъпленията над плащанията по бюджета на училището да бъдат добавени към бюджета за
2022г.
Думата бе дадена за изказвания и въпроси.
Всички членове на ОС единодушно одобриха предложението, след което се пристъпи към
гласуване. С 5 гласа- „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се” Общественият съвет
съгласува предложението на г-жа Тодорова.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

………………
Кр. Василева
Секретар

………………………………………....
Хр. Белчев
Председател на Обществения съвет
към ПГСС „Н. Пушкаров”
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Присъствен списък на заседание на Обществения съвет към
ПГСС „Н. Пушкаров”

№
1

Имена
Христо Белчев

2

Димитър Тодоров

3

Стефка Юлиянова

4

Любомира Йорданова

5

Красимира Василева

Подпис

