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Вх. № 1136 от 13.09.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 от 13.09.2022 г. 

от редовно заседание на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към  

ПГТЛП, гр. Попово  

 
     Днес 13.09.2022 г. се проведе редовно заседание на обществения съвет към ПГТЛП, 

гр. Попово, на основание чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 18 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, при следния 

дневен ред: 

 

1. Приемане отчет на директора за изпълнение на стратегията за развитие на 

ПГТЛП за учебната 2021/2022 г. 

                                        Докладва: г-жа К. Христова–Маркова  – директор на ПГТЛП 

2. Одобряване на актуализирана стратегия за развитие на ПГТЛП, гр. Попово за 

периода 2020 – 2024 г. 

                                   Докладва: г-жа К. Христова–Маркова  – директор на ПГТЛП 

3. Съгласуване на училищния учебен план. 

                              Докладва: г-жа К. Христова–Маркова  – директор на ПГТЛП 

4. Съгласуване на етичен кодекс на училищната общност. 

                                              Докладва: г-жа К. Христова–Маркова  – директор на ПГТЛП 

5. Запознаване с отчета за дейността на обществения съвет към ПГТЛП, гр. Попово. 

                          Докладва: г-н Йордан Калчев  – председател на ОС към ПГТЛП 

6. Отчет за изпълнение на делегирания бюджет за ВТОРО тримесечие на 2022 г. 

                                     Докладва: г-жа Ю. Неделчева – гл. счетоводител на ПГТЛП 

 

       Заседанието се проведе в актовата зала на ПГТЛП. Присъстваха г-н Йордан 

Калчев, инж. Калоян Маринов, г-н Найден Неделчев, г-н Найден Петров и г-жа 

Мариана Петкова, членове на обществения съвет. На заседанието присъства г-жа 

Каролина Христова-Маркова – директор на ПГТЛП и инж. Полина Начева – 

протоколчик и отговорно лице за документацията на обществения съвет. 

Заседанието имаше кворум. Заседанието се води от г-н Йордан Калчев – председател 

на обществения съвет на ПГТЛП, гр. Попово. 

 

           Нямаше други предложения за дневен ред и направеното предложение бе 

гласувано. 

           Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 
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По първа точка от дневният ред беше представен отчета на директора на ПГТЛП за 

изпълнение на стратегията за развитие на ПГТЛП за учебната 2021/2022 г., съгласно 

Приложение 1. Становище на г-жа М. Петкова: Във връзка с приоритет „Осигуряване 

на качествено образование“ и предвид резултатите на зрелостниците от задължителния 

държавен зрелостен изпит по български език и литература през сесия май-юни (добър 

3.66), но по-ниските резултати от сесия август-септември на учебната 2021/2022 

година, да се предприемат мерки на училищно ниво за повишаване на резултатите на 

учениците на ДЗИ по БЕЛ.  

 

          Членовете на съвета нямаха други забележки, становища или възражения. 

          Отчетът за изпълнение на стратегията за развитие на ПГТЛП за учебната 

2021/2022 г. бе гласуван. 

           Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

 

 

По втора точка от дневният ред беше представена за одобрение актуализираната 

стратегия за развитие на ПГТЛП, гр. Попово за периода 2020 – 2024 г., качена на 

интернет сайта на ПГТЛП: pgtlp@pgtlp-popovo.info. 

 

          Нямаше други предложения и стратегията за развитие на ПГТЛП за периода 

2020 – 2024 г. беше гласувана и одобрена. 

          Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

 

 

По трета точка от дневният ред беше представен за съгласуване училищният учебен 

план, качен на интернет сайта на ПГТЛП: pgtlp@pgtlp-popovo.info. 

 

         Членовете на съвета не изразиха възражения. 

         Училищният учебен план за учебната 2022/2023  бе гласуван. 

         Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

 

 

По четвърта точка от дневният ред беше представен за съгласуване етичен кодекс на 

училищната общност, качен на интернет сайта на ПГТЛП: pgtlp@pgtlp-popovo.info. 

 

          Нямаше мнения и предложения и етичният кодекс на училищната общност 

бе гласуван. 

          Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 
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По пета точка от дневният ред беше представен отчета за дейността на обществения 

съвет към ПГТЛП, гр. Попово, изготвен от неговия председател Й. Калчев, съгласно 

Приложение 2. 

 

          Нямаше мнения и предложения и отчета за дейността на обществения съвет 

за учебната 2021/2022 г. бе гласуван. 

          Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

 

 

По шеста точка от дневният ред бе предоставена подробна информация за изпълнение 

на бюджета за ВТОРО тримесечие на 2022 г., съгласно Приложение 3. 

 

          Нямаше мнения и предложения и отчета за изпълнение на бюджета за 

ВТОРО тримесечие на 2022 г. бе гласуван. 

          Гласували: „за“ – 5, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема се! 

       

След проведеното гласуване г-н Йордан Калчев предложи заседанието на 

обществения съвет към ПГТЛП, гр. Попово да вземе следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. На основание чл. 269, ал. 1, т. 1 от ЗПУО приема отчета на директора за 

изпълнение на стратегията за развитие на ПГТЛП за учебната 2021/2022 г. 

2. На основание чл. 269, ал. 1, т. 1 от ЗПУО одобрява стратегия за развитие на 

ПГТЛП за периода 2020 – 2024 г. 

3. На основание чл. 269, ал. 1, т. 6 от ЗПУО съгласува училищния учебен план за 

VIII „а“, VIII „б“,  VIII „в“,  IX „а“,  IX „б“, X „а“,  X „б“, XI „а“, XI „б“, XI „в“, 

XII „а“, XII „б“, XII „в“ и  XII „г“ клас за учебната 2022/2023 г. 

4. На основание чл. 269, ал. 1, т. 11 от ЗПУО съгласува етичен кодекс на 

училищната общност. 

5. На основание чл. 17, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към училищата и чл. 15, ал. 1 от Правила за 

дейност и организация на работата на обществения съвет, приема отчета  за 

дейността на обществения към ПГТЛП, гр. Попово за учебната 2021/2022 г. 

6. На основание чл. 269, ал. 1, т. 4 от ЗПУО приема отчета за изпълнение на 

делегирания бюджет за ВТОРО тримесечие на 2022 г. 

 

 

 

 

   ПРОТОКОЛЧИК:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       /инж. П. НАЧЕВА/                     /Й. КАЛЧЕВ/ 
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