
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО,  

ГОРСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” 
      гр. Чепеларе  4850, ул.“Беломорска” № 3 

 03051-2982; /факс 03051/2082  e-mail pgsgs@abv.big 

 

П Р О Т О К О Л №2 

 

На 20.01.2020 г. от 18,00 ч. в ПГСГСТ ”Никола Вапцаров” гр. Чепеларе се проведе 

заседание на Обществения съвет /ОС/ при ПГСГСТ. На заседанието присъстваха петима 

членове на ОС. Присъстваха директорът на ПГСГСТ – г-жа Елена Касабова и г-жа Мария 

Стоева – главен счетоводител към ПГСГСТ. Заседанието се проведе при следния дневен 

ред: 

1. Приемане на становище на Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година. 

Докладва: главен счетоводител г-жа Стоева 

2. Даване становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи за 2020 г. 

Докладва: главен счетоводител г-жа Стоева 

3. Приемане на становище по училищния план-прием за учебната 2020 – 2021 година. 

Докладва: директор инж. Елена Касабова 

4. Други. 

По точка първа от дневния ред главният счетоводител – г-жа Стоева запозна 

членовете на Обществения съвет с отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година. 

След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение по отчета се 

премина към гласуване 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. На основание чл.269, ал.1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и приема отчет 

за изпълнение на бюджета за 2019 г. 

За – 5 гласа 

Против – 0 гласа 

Въздържали се – 0 гласа 

По точка втора от дневния ред главният счетоводител – г-жа Стоева запозна 

членовете на Обществения съвет с разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи за 2020 година. 

След изказания и дебатиране от членовете на Обществения съвет по бюджета се 

премина към гласуване 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. На основание чл.269, ал.1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и приема 

разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 

2020 година. 

За – 5 гласа 

Против – 0 гласа 

Въздържали се – 0 гласа 
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По точка трета от дневния ред г-жа Касабова запозна Обществения съвет с 

предлагания от училището план-прием за учебната 2020 – 2021 година.  

След приключване на дебатите се премина към гласуване за даване на становище по 

училищния план - прием за учебната 2020 – 2021 година.  

 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема мотивите и изразява съгласие с предложения план – прием за учебната 2020 

– 2021 година. 

За – 5 гласа 

Против – 0 гласа 

Въздържали се – 0 гласа 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОС бе закрито в 19 ч. и 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

Председател:  /п/ 

       Славка Чакърова          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


