
 

ПРОТОКОЛ №2 
от заседанието на Обществения съвет към ПГСС „Н.Пушкаров”  

 

 

Днес, 17 декември 2019г., се проведе заседание на Обществения съвет към 

ПГСС „Н. Пушкаров”.  

Присъстваха: г-н Владимир Иванов, г-н Димитър Тодоров, г-жа Стефка Юлиянова, г-жа 

Любомира Йорданова и г-жа Красимира Василева. Освен редовните членове на 

Обществения съвет на заседанието присъства и г-жа Тодорова- Директор на ПГСС        

“ Н. Пушкаров“- гр. Попово 

 

Г-н Вл. Иванов – 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 2020- 2021г. 

 

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

 

Решения: 

 

По т.1 от дневния ред: 

Г-жа Т.Тодорова уведоми Обществения съвет, че е направено анкетиране сред 

седмокласниците за професии и специалности, които училището може да им предложи. 

След обобщаване на анкетите и провеждане на среща с работодателите се набелязаха 

следните професии и специалности, по които да се осъществи план- приема за учебната 

2020/2021г.: 

 

• Специалност код 6211401 „Агроекология”  професия код 621140 

„Агроеколог”, за професионално образование с придобиване на трета 

степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено 

изучаване на чужд език, дневна форма на обучение, с прием след завършено 

основно образование. 

 

• Специалност код 6210103 „Трайни насаждения“ от професия код 621010 

„Техник - растениевъд“ за професионално образование с придобиване на 

трета степен на професионална квалификация без интензивно и без 

разширено изучаване на чужд език, дневна форма на обучение, с прием след 

завършено основно образование 

• Специалност код 3450501 „Малък и среден бизнес”  от професия код 345050 

„Сътрудник в малък и среден бизнес”, за професионално образование с 

придобиване на втора степен на професионална квалификация без 

интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дневна форма на 

обучение, с прием след завършено основно образование. 



 

• Специалност код  6210701 „Механизация на селското стопанство“, 

професия код 621070 „Техник на селскостопанска техника“, за 

професионално образование с придобиване на трета степен на 

професионална квалификация без интензивно и без  разширено изучаване на 

чужд език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно 

образование. 

 

• Специалност код 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки“, 

професия код 811070 „Готвач“, за професионално образование с 

придобиване на втора степен на професионална квалификация без 

интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дневна форма на 

обучение, с прием след завършено основно образование. 

 

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

„Организатор на туристическа агентска дейност“, за професионално 

образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация 

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дневна форма на 

обучение, с прием след завършено основно образование. 

 

 Думата бе дадена за изказвания. 

 

Г-жа Василева се изказа, че предлаганите професии и специалности са с традиции в 

училището и след като те са съобразени с желанието на бъдещите осмокласници 

одобрява направеното предложение. 

 

Г- жа Юлиянова изрази мнението си, че гимназията разполага с необходимата база за 

извършване на обучение по посочените специалности.  

 

Поради липса на други изказвания и предложения се пристъпи към гласуване.  

С 5 гласа- „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се”  план- приема на 

гимназията за 2020/2021г. бе одобрен. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

 

 

………………     ……………………………………….... 

Кр.Василева      Вл.Иванов 

Секретар  Председател на Обществения съвет                                                                                                                                                                                                                                  

                                                              към ПГСС „Н. Пушкаров” 

 

 



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

 

17.12.2019г. 

 
 

 

№ Имена Подпис  

1 Владимир Иванов  

 

2 Димитър Тодоров   

 

3 Стефка Юлиянова   

 

4 Любомира Йорданова   

 

5 Красимира Василева   

 
 

 

 


