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ПРОТОКОЛ №3 
 

от заседание на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към ПГСС „Н. Пушкаров”- гр. 

Попово  
 

 

 

Днес, 12 декември 2022г. /понеделник/ се проведе редовно заседание на 

обществения съвет към ПГСС„Н. Пушкаров” гр.Попово, на основание чл. 267, 

ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование  и чл. 19, ал. 1 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата.  

В заседанието взеха участие всички 5 члена на Обществения съвет. Присъства и 

инж. агр. Теменуга Тодорова - директор на гимназията.  

Заседанието се води от г-н Христо Белчев – Председател на Обществения съвет 

при ПГСС „Н. Пушкаров“. 

 

Дневен ред: 

1. Разглеждане и даване на становище по професиите и специалностите, 

предвидени в  държавния план - прием за учебната 2023/2024 учебна 

година. 

Докладва: инж. агр. Теменуга Тодорова 

Директор на гимназията 

2. Разглеждане и даване на становище по професиите и специалностите, 

предвидени в  допълнителния план - прием за учебната 2023/2024 учебна 

година. 

Докладва: инж. агр. Теменуга Тодорова 

Директор на гимназията 

Дневният ред бе подложен на гласуване и приет с 5 гласа. 

 

По т.1 от дневния ред: 

Председателят на Обществения съвет г-н Хр. Белчев даде думата на директора 

на училището инж. агр. Теменуга Тодорова. 

Г-жа Тодорова обясни пред членовете на съвета, че за предстоящата 2023/2024 

учебна година гимназията ще обяви прием както по професии, по които 

училището е обучавало до момента, така и две нови професии. 

Директорът съобщи специалностите и професиите, по които ще се обяви прием 

за поредна година, като изложи и мотивите за избор на всяка една от тях: 
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- Специалност код 6211401 „Агроекология”,  професия код 621140 

„Агроеколог”- 1 паралелка;  

- Специалност код  6210701 „Механизация на селското стопанство“, 

професия код 621070 „Техник на селскостопанска техника“- 1 паралелка; 

- Специалност код 8110701 „Производство на кулинарни изделия и 

напитки“, професия код 811070 „Готвач“-  ½ паралелка. 

Г-жа Тодорова предложи за съгласуване от обществения съвет в държавния 

план- прием за учебната 2023/2024 учебна година да бъдат включени и две нови 

специалности и професии: 

- Специалност код 4820101 „Икономическа информатика“, професия код 

482010 „Икономист- информатик“ – 1 паралелка; 

- Специалност код 8401101 „Спедиция, транспортна и складова логистика“, 

професия код 840110 „Спедитор- логистик“- ½ паралелка. 

Директорът на гимназията обоснова предложението си с повишената нужда от 

специалисти в тези области, наличната материално- техническата база, с която 

разполага училището, наличието на кадри в училището, които могат да 

преподават учебните предмети и т.н. 

  

След направеното предложение думата бе дадена за изказвания.  

 

Г-н Белчев изказа мнение, че новите професии са интересни, атрактивни и биха 

предизвикали интерес. Г-жа Диана Христова допълни, че щом има нужда от 

специалисти в тези области би било добре да се обяви прием по тези 

специалности. Останалите членове на съвета също изказаха своето одобрение. 

Пристъпи се към гласуване: 

-„За”- 5  

-„Против” - 0  

-„Въздържал се” - 0   

 

 По т.2 от дневния ред: 

Г-жа Тодорова запозна членовете с професиите и специалностите, по които 

ПГСС „Н. Пушкаров“ ще осъществява допълнителен държавен план-прием на 

ученици след завършен първи гимназиален етап в обединено училище, за  

учебната 2023/2024 година:  

- Специалност код 6211401 „Агроекология”,  професия код 621140 

„Агроеколог”; 

- Специалност код 6210103 „Трайни насаждения“, професия код 621010 

„Техник - растениевъд“; 

- Специалност код 3450501 „Малък и среден бизнес”, професия код 345050 

„Сътрудник в малък и среден бизнес”  

- Специалност код 8120102 „Селски туризъм“, професия код 812010 

„Организатор на туристическа агентска дейност“; 
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- Специалност код 8110701 „Производство на кулинарни изделия и 

напитки“, професия код 811070 „Готвач“. 

 

Пристъпи се към гласуване: 

-„За”- 5  

-„Против” - 0  

-„Въздържал се” – 0.  

 

След изчерпване на дневния ред бе взето следното: 

 

РЕШЕНИE: 

 

Обществения съвет към ПГСС „Н. Пушкаров“ дава положително си становище 

относно професиите и специалностите по предложеният държавен и 

допълнителен план- прием за учебната 2023/2024 година. 

 

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” 

 
 

12.12.2022г. 
 

 

 

№ Имена Подпис  

1. Христо Белчев 

 
 

2. Георги Неделчев 

 

 

3. Диана Христова 

 
 

4. Миглена Маринова 

 

 

5. Пелагия Колева 
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