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ПРОТОКОЛ  

№  3 

за проведено заседание на обществения съвет към училище  

„ПТГ Д-р. Никола Василиади“ 

 

 

 Днес, 16.12.2020 г., в  „ПТГ Д-р. Никола Василиади“ в 14.30 часа, в 

изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, се проведе заседание на обществения съвет към училище „ПТГ Д-р 

Никола Василиади“. 

 На събранието присъстваха следните членове, избрани съгласно чл.14, ал.2 от 

глава  II: 

1. инж. Нели Иванова Николова - Председател на Обществен съвет на ПТГ ”Д-р 

Н. Василиади” -  Габрово 

2. Емил Петров Станев-Представител на родителите 

3. Стефка Димитрова Димитрова-Представител на родителите 

4. Калоян Кашавелов – Управител на „Импулс“АД, представител на 

работодателите. 

5. Деян Христов Дойнов-Представител на финансиращия орган участва он-лайн 

в заседанието. 

 

и Корнелия Мотова – директор на „ПТГ Д-р. Никола Василиади“ 

 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Обсъждане на предложение за разпределение на средствата от установеното 

превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на ПТГ“Д-р Никола 

Василиади“ Габрово . 

 

2.Обсъждане на предложение за държавен план-прием на ученици след 

завършено   на основно образование за учебната 2021-2022 година. 
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3. Обсъждане на предложение за кандидастване в програма на Министерство 

на образованието и науката «Иновативни Училища» 

 

4. Обсъждане  на избора  ученически униформи. 

 

 По т. 1 от дневния ред, представителите на Обществения Съвет подкрепиха 

предложението за разпределение на средствата от установеното превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на ПТГ“Д-р Никола Василиади“ 

Габрово . 

 

По т. 2 от дневния ред директорът запозна представителите на Обществения 

Съвет с предложението на  ПТГ“Д-р Никола Василиади“  Габрово  за държавен 

план-прием на ученици след завършено   на основно образование за учебната 2021-

2022 година, както следва : 

 

 Наименование на 

професията 

Код на 

специалността 

от професия 

Наименование 

на 

специалността от 

професия 

Форма на обучение 

                  дневна   

                дуална 

1 2 3 4 

Приложен 

програ 

мист 

4810301 Приложно 

програмиране 

дневна    

Мехатроника 5211401 Мехатроника дуална 

Техник на компю 

търни системи 

5230501 Компютърна 

техника и 

технологии 

дневна    

Техник по 

транспортна  

техника 

/ОН/ 

5250101 Автотранспортна 

техника 

дневна    

„Техник по 

транспортна техника”   

5250104 Електрически 

превозни 

средства” 

дуална 
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По т. 2 от дневния ред, представителите на Обществения Съвет подкрепиха 

предложението на  ПТГ“Д-р Никола Василиади“  Габрово  за държавен план-прием 

на ученици след завършено   на основно образование за учебната 2021-2022 година 

 

По т. 3 от дневния ред, директорът запозна представителите на Обществения 

Съвет с предложението на  ПТГ“Д-р Никола Василиади“  Габрово  за кандидастване 

в програма на Министерство на образованието и науката «Иновативни Училища». 

Основният акцент в тематиката на иновацията, която предлага гимназията е 

«ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, БИЗНЕС», включващ  промяна формата на обучение 

след първи гимназиален етап по специалностите» Мехатроника“,“ Автотранспортна 

техника“от дневна форма на обучение към дуална система на обучение-обучение в 

реална производствена среда. Целта е постигане на качествено професионално 

образование и обучение в реална работна среда. 

Представителите на Обществения Съвет подкрепиха предложението за 

кандидастване в програма на Министерство на образованието и науката 

«Иновативни Училища». 

 

По т.4 .»Обсъждане  на избора  ученически униформи» общественият съвет 

към ПТГ „ Д-р. Никола Василиади“  единодушно взе решение за въвеждане на 

ежедневна ученическа униформа. 

 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към 

училище ПТГ „Д-р. Никола  Василиади“ се закри. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 Христина Атанасова ................................. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

 инж. Н. Николова.................................... 

 

 

  

 

 

  


