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ПРОТОКОЛ №2 
от заседание на обществен съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ 

 

 

Днес, 23 ноември 2022г., се проведе заседание на Обществения съвет към ПГСС „Н. 

Пушкаров“.  

Присъстваха: Христо Белчев, Георги Неделчев, Диана Христова, Миглена Маринова, Пелагия 

Колева, Снежана Стойчева, Василиса Стоянова.  

 

Заседанието се води от инж. агр. Теменуга Тодорова – Директор на ПГСС „Н. Пушкаров”. 

 

Дневен ред: 

1. Запознаване с дейността на обществения съвет и организацията му на работа. 

2. Избор на секретар на обществения съвет при ПГСС „Н. Пушкаров”. 

3. Избор на представител на обществения съвет в Педагогическия съвет на училището; 

4. Избор на представител на обществения съвет в Комисията за изготвяне на Етичен 

кодекс на училищната общност. 

 

Дневният ред бе подложен на гласуване и приет със 7 гласа. 

 

Решения: 

 

По т.1 от дневния ред: 

Г-жа Тодорова запозна присъстващите с дейността на Обществения съвет и 

организацията му на работа. Представи членовете и резервите: 

- Г-н Хр. Белчев- председател на обществения съвет, който е представител на 

финансиращия орган и е определен от кмета на Община Попово съгласно чл.4, ал.2. от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата. 

- Г-н Георги Неделчев- редовен член, представител на работодателите, определени от 

областния управител съгласно чл.4, ал.5 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

- Г-жа Диана Христова, г-жа Миглена Маринова, г-жа Пелагия Колева - редовни членове 

от квотата на родителите, съгласно чл.4, ал.1 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

- Г-жа Снежана Стойчева и г-жа Василиса Стоянова- резервни членове от квотата на 

родителите, съгласно чл.4, ал.6 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

 

По т.2 от дневния ред: 

Г-жа Миглена Маринова бе предложена за секретар на Обществения съвет. След 

гласуване г-жа Маринова бе избрана със 7 гласа „За“. Секретаря подпомага работа на 

председателя по писменото оформяне на предложенията, насоките и препоръките на съвета, 

както и протоколира на заседанията. 
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По т.3 от дневния ред: 

Г-жа Пелагия Колева бе предложена за представител на Обществения съвет, който ще 

взема участие в заседанията на Педагогическия съвет на училището. При положение, че г-жа 

Колева е възпрепятствана и не може да присъства се излъчва член от обществения съвет, 

който да участва в заседанието на Педагогическия съвет. След гласуване г-жа Колева бе 

избран със 7 гласа „За“. 

 

По т.4 от дневния ред: 

Г-жа Диана Христова бе предложена за представител на Обществения съвет в 

Комисията за изготвяне на Етичен кодекс на училищната общност. След гласуване г-жа 

Христова бе избрана със 7 гласа „За“. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

………………                        …………………………….... 

М. Маринова          Хр. Белчев 

Секретар                 Председател на Обществения съвет                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                      към ПГСС „Н. Пушкаров” 
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Присъствен списък на заседание на Обществения съвет към  

ПГСС „Н.Пушкаров” 

 

 

23.11.2022 г. 
 

 

 

 
 

№ Имена Подпис  

1. Христо Белчев 

 
 

2. Георги Неделчев 

 
 

3. Диана Христова 

 
 

4. Миглена Маринова 

 

 

5. Пелагия Колева 

 

 

6. Снежана Стойчева 

 

 

7. Василиса Стоянова 
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