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П Р О Т О К О Л 

№ 2 от 09.01.2023г. 

 Днес 09.01.2023г. от 18:00 часа се проведе заседание на Обществения съвет към 

ПГГСД „Николай Хайтов” за учебната 2022/2023г. 

 Присъстваха: Христо Станев, Aдриана Петрова, Елка Кателиева, Георги 

Атанасов, Петя Четникова. 

 На заседанието присъстваха и инж. Мария Георгиева – директор на ПГГСД 

„Николай Хайтов”, Мая Рогашка – ЗДУД и Стефка Стойкова - секретар. 

 Заседанието се ръководи от Христо Станев – председател, а протокола се води 

от Стефка Стойкова – секретар. 

 Заседанието протече при следния дневен ред:  

 1. Представяне на приетия на заседание №8 на ПС от 05.01.2023г. училищен 

план-прием на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2023/2024г. 

2. Представяне на годишен отчет за изпълнение  бюджета на гимназията. 

3. Съобщения. 

 

Предложението беше прието единодушно.  

 

По т.1 инж. Мария Георгиева докладва, че е проведено заседание на ПС, където 

единодушно е взето решение да се направи опит за сформиране на 6 паралелки за 

учебната 2023/2024г. Изготвени са необходимите документи към община Варна за 

проект на държавен план-прием, проведени са разговори и са получени становища от 

представители на работодателски организации 

Г-н Христо Станев запозна присъстващите с подготвеното становище от 

обществения съвет за план-приема за 2023/2024г. Заяви, че като председател на 

обществения съвет напълно подкрепя план-приема и счита, че гимназията има ресурса 

да го реализира реално.  

По първа точка, с гласували: „За” – 5 гласа, „Против” – няма; „Въздържали се” – 

няма, бе прието следното решение: 

 Решение: Общественият съвет даде положително становище и прие 

предложения план-прием. 

По втора точка инж. Мария Георгиева докладва отчета за изпълнение на 

гимназията и разясни някои подробности свързани с разходването на средствата.  

С гласували: „За” – 5 гласа, „Против” – няма; „Въздържали се” – няма, бе 

прието следното решение: 



Решение: Общественият съвет прие годишния отчет за изпълнение на 

бюджета на гимназията. 

 

По т.3 директорът направи следните съобщения: 

 Приключва първи учебен срок. Срок за изпитване и оформяне от 

учителите 30.01.2023г.   

 Сключен е договор за възстановяване на оградата по ул. „Флора“; 

 В процес е съгласуване на проект за спортни площадки – предстои 

съгласуване с В и К, ЕОН и др.  

 

С гласували: „За” – 5 гласа, „Против” – няма; „Въздържали се” – няма, бе прието 

следното решение: 

 Решение: Общественият съвет прие направените съобщения. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

Христо Станев 

Председател на ОС 

 

Стефка Стойкова 

Техническо лице  

 


