
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” 

гр. Габрово, ул. „Брянска“ №3, тел./ факс 066/80 32 14, тел 066/8 056 68 , e-

mail:ptggabrovo@abv.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

Днес, 04.01.2021 година, в платформата Teams от 15,00 часа се проведе заседание на 

Педагогическия съвет. Присъстваха 39 учители.. Съветът се проведе под председателството на 

директора Корнелия Мотова и секретар Христина Панчева при следния.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Участие на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в НП на МОН „Иновативни училища“ 

2. Запознаване на ПС със споразумение за партньорство между  ПТГ „Д-р Никола Василиади“ 

и Технически университет гр . Габрово 

 

С 39 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ Педагогическият съвет прие така предложения дневен 

ред. 

 

По т.1 Участие на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в НП на МОН „Иновативни училища“ 
         Докладва Директор 

 

В изпълнение на основната стратегическа цел на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ за 

придобиване на качествено професионално образование чрез обучение чрез работа в реална работна 

среда, както и продължаването на партньорските отношения с фирмите предлагаме промяна на 

формата на обучение на две специалности. 

 Изградили сме партньорството си, датиращо от 2015 година с много доверие и 

професионализъм. Ако прекъснем  отношенията си за 2 години се опасявам, че ще загубим важни 

поддръжници на професионалното образование.  

С цел по-добра професионална подготовка на учениците във II гимназиален етап предлагам 

специалностите „Мехатроника“ и „Автотранспортна техника“  за учебната година 2021/2022 да 

преминат от дневна форма на обучение в дуална система на обучение/обучение чрез работа. 

Иновацията е партньорства образование-наука-бизнес с участието на училището, 

университета и фирмите-партньори. 

Специалността „Автотранспортна техника“ предлагаме с цел разширяване обхвата на 

професии в дуална система на обучение в отговор на изявените желания от бизнеса. 

Изказвания и предложения няма. 

 

С 31 глаза „ЗА“, 4 гласа „ПРОТИВ“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ ПС взе следното 

 

Решение: 

Приема промяна във формата на обучение за II гимназиален етап за учебната 2021/2022 година  на 

две специалности, както следва: 

1) професия 521140“МЕХАТРОНИКА“, специалност 521141 „МЕХАТРОНИКА“преминава от 

дневна форма на обучение в дуална система на обучение/обучение чрез работа  

2)  професия 525010 „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“, специалност 5250101 

„АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“ преминава от дневна форма на обучение в дуална 

система на обучение/обучение чрез работа. 

 

 

 



По т.2 Запознаване на ПС със споразумение за партньорство между  ПТГ „Д-р Никола 

Василиади“ и Технически университет гр . Габрово 

 Докладва Директор 
 

Беше сключено споразумение за партньорство между ПТГ „Д-р Никола Василиади“ и 

Технически университет гр . Габрово с цел повишаване качеството на професионалното 

образование и обучение, заложено в основната стратегическа цел.  

  

Поради изчерпване на дневния ред Педагогическият съвет беше закрит 

 

 

Секретар:           /П/     Директор:                      /П/ 

     /Хр. Панчева/      /Корнелия Мотова/ 


