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ПРОТОКОЛ №5 
от заседанието на Обществения съвет към ПГСС „Н.Пушкаров”  

 

 

Днес, 14 юли 2020г., 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, г-жа Красимира Василева. Освен редовните членове на Обществения 

съвет на заседанието присъства г-жа Теменуга Тодорова- Директор на ПГСС ”Н.Пушкаров” и г-

жа М.Цанкова- главен счетоводител в гимназията. Участници в заседанието  бяха и тримата 

представители на ученическото самоуправление. 

 

Заседанието се води от г-н Владимир Иванов – Председател на Обществения съвет при 

ПГСС „Н.Пушкаров”. 

 

Дневен ред: 

1.Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020г. 

2. Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020г. 

 

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

 

Решения: 

 

По т.1 от дневния ред: 

Г- жа Цанкова - гл. счетоводител на гимназията, направи отчет за изпълнение на бюджета за 

първото тримесечие на 2020 г.  

 

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 прие отчета за първото тримесечие на 2020г. 

 

По т.2 от дневния ред: 

Г-жа Цанкова направи отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020 г.  

 

Думата бе дадена за изказвания и въпроси. Поради липса на такива г-н Вл.Иванов прикани 

членовете да гласуват. Бюджета на гимназията за второто тримесечие бе приет с 5 гласа- „за”, 0 

гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се”.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

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

/Кр.Василева/                                    /Вл.Иванов/ 

Секретар                                             Председател на Обществения  

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

ПГСС „Н.Пушкаров” 
 

14.07.2020г.   

 

 

 

№ Имена 

 

Подпис  

1 Владимир Иванов  

 

2 Димитър Тодоров   

 

3 Стефка Юлиянова   

 

4 Любомира Йорданова   

 

5 Красимира Василева   

 
 


