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ПРОТОКОЛ №3 
от заседанието на Обществения съвет към ПГСС „Н.Пушкаров”  

 

 

Днес, 14 декември 2020г., 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 и г-жа Теменуга Тодорова - Директор на ПГСС ”Н. Пушкаров”.  

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 2021/2022 учебна година. 

 

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 2021/2022г., ПГСС „Н. 

Пушкаров“ ще обяви прием по 6 професии. Тя разясни, че избора на точно тези професии е 

направен, съобразно проучване на Агенция по заетостта за потребностите на работодателите 

от работна сила,  съобразно тенденциите в икономическото развитие на региона, заявка от 

работодател за осигуряване на професия в дуална форма на обучение по конкретна професия 

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 „Техник-

технолог в дървообработването” 

 

 

Думата бе дадена за изказвания. 

 

Г-н Тодоров изказа своето одобрение за избора на професии и особено на новата професия 

„Техник-технолог в дървообработването“. Той допълни, че учениците ще могат в реална 

работна среда да прилагат наученото. 
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Г-жа Радославова каза, че повечето от предлаганите професии и специалности са с 

традиции в училището, а професията „Техник-технолог в дървообработването“  ще подготви 

кадри за нуждите на мебелното предприятие в града. 

  

 

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 

2021/2022г. бе одобрен. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

 

 

………………     ……………………………………….... 

Кр. Василева        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” 

 

14.12.2020г. 

 

 

№ Имена Подпис  

1 Христо Белчев 

 

 

2 Димитър Тодоров  

 

 

3 Стефка Юлиянова  

 

 

4 Любомира Йорданова  

 

 

5 Красимира Василева  

 

 

 

 

 

 

 


