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ОТЧЕТ  
HA ОБЩЕСТВЕН  CЪBET KЪM ПГT „ПРОФ. Д-Р  АС. ЗЛАТАРОВ" 

за  периода  2016 - 2019 година  

YBAЖAEMA ГOCПOЖO ДИРЕКТОР, 

За  периода  на  функциониране : 14.12.2016г. — 14.12.2019г. 	на  
Обществения  съвет  към  Професионална  гимназия  no туризъм  „Проф. д-р  
Асен  Златаров", гр. Варна  в  състав: 

1. Цонка  Христова  Кузманова  - представител  на  MOH 

2. Иван  Георгиев  Табаков  - представител  на  работодателите  
3. Димитьр  Йорданов  Димитров  — председател  на  OC 

4. Виолета  Руменова  Бойчева  - представител  на  родителите  
5. Стойка  Стоянова  Жекова  - представител  на  родителите  
6. Силвена  Златева  Русева  - представител  на  родителите  
7. Венера  Радославова  Петрова  - представител  на  родителите, 

бяха  проведени  15 заседания, на  които  бяха  разгледани  следните  въпроси: 

1. Запознаване  с  дейността  на  Обществения  съвет. 

2. Годишен  отчет  за  изпълнение  на  бюджета  на  училището  за  2016г. 

3. Разглеждане  и  одобрение  на  стратегия  за  развитието  на  

Професионална  гимназия  no туризъм  „Проф. Д-р  Асен  Златаров", 

гр. Варна  за  периода  2016 — 2020г. 



4. Разглеждане  и  одобрение  на  Етичен  кодекс  на  училищната  общност  

в  ПГT „Проф. Д-р  Асен  Златаров". 

5. Отчет  на  Училищно  настоятелство  за  201 бг. 

6. Възможности  за  справяне  с  агресията  сред  учениците. 

7. Самооценяване  в  процеса  на  управление  на  качеството, съгласно  

Иаредба  №  16 / 8.12.2016г. за  управление  на  качеството  в  

институциите. 

8. Сигурността  на  учениците  в  ПГT „Проф. Д-р  Асен  Златаров". 

9. Изпълнение  на  Делегиран  бюджет  за  II- ро  тримесечие  на  2017г. 

10. Съгласуване  на  училищни  учебни  планове  — VIII клас  с  

придобиване  на  трета  степен  на  професионално  образование  с  

разширено  изучаване  на  чужд  език  за  учебна  2017 / 2018 година. 

11. Съгласуване  на  избора  на  учебници  и  учебни  комплекти  за  VIII за  

клас  за  учебната  2017/2018 година. 

12. Излъчване  на  представител  за  участие  в  създаване  и  приемане  на  

Етичен  кодекс  на  училищната  общност  в  ПГT „Проф. Д-р  Асен  

Златаров" за  учебната  2017/2018 година. 

13. Излъчване  на  трима  представители  на  родителите  за  участие  в  

съвета  за  обществен  мониторинг  „Твоят  час" в  изпълнение  на  чл. 

29, an. 4 от  Инструкцията  за  изпълнение  на  дейностите  no проект  

BGO5M20P001-2.004-0004 „Развитие  на  способностите  на  

учениците  и  повишаване  мотивацията  им  за  учене  чрез  дейности, 

развиващи  специфични  знания, умения  и  компетентности  (ТВОЯТ  

ЧАС)" — фаза  II. 

14. Запознаване  със  стратегията  на  Професионална  гимназия  no 

туризъм  „Проф. Д-р  Асен  Златаров", гр. Варна  за  учебна  2017 / 2018 

година  и  отчет  за  изпълнение  на  стратегия  за  развитието  на  

училището  за  предходната  2016/2017 учебна  година. 

15. План-прием  за  учебната  2018/2019г., no отношение  на  който  

общественият  съвет  е  изразил  становище. 



16. Съгласуване  на  училищни  учебни  планове  — VIII клас  с  

придобиване  на  трета  степен  на  професионапно  образование  с  

разширено  изучаване  на  чужд  език  за  учебна  2018 / 2019 година  и  

информация  и  съгласуване  на  избора  на  учебници  и  учебни  

комплекти  за  VIII и  IX клас  за  учебната  2018 / 2019 година. 

17. Реализиране  на  дейности  no изпълнение  на  Концепция  за  

управление  на  взаимодействието  между  училищната  общност  и  

родителите  в  Професионална  гимназия  no туризъм  „Проф. д-р  Асен  

Златаров", гр. Варна. 

18. Изпълнение  на  Делегиран  бюджет  за  III - TO  тримесечие  на  2017 

година. Годишен  отчет  за  изпълнение  на  бюджета  на  

Професионална  гимназия  no туризъм  „Проф. Д-р  Асен  Златаров", 

гр. Варна  за  2017г.; отчети  за  изминалите  тримесечия  на  2018 

година. Изразено  е  становище  на  обществения  съвет  за  

разпределението  на  разходите  no бюджета  на  училището  no 

параграфи  от  Единна  бюджетна  квалификация  за  201 8г. 

19. Съгласуване  на  училищни  учебни  планове  — VIII клас  с  

придобиване  на  втора  и  трета  степен  на  професионална  

квалификация, IX и  X клас  с  придобиване  на  трета  степен  на  

професионална  квалификация  с  разширено  изучаване  на  чужд  език  

за  учебна  2019/2020 година. 

20. Избор  на  учебници  и  учебни  комплекти  за  VIII, IX и  X клас  за  

учебната  2019/2020 година. Обсъждане  на  Етичен  кодекс  на  

училищната  общност  за  учебната  2019/2020 година  

21. План-прием  за  учебната  2019/2020г. 

22. Изпълнение  на  стратегия  за  развитието  на  Професионална  гимназия  

no туризъм  „Проф. Д-р  Асен  Златаров", гр. Варна  за  учебна  

2018/2019 година  и  запознаване  със  стратегията  на  училището  за  

учебна  2019 / 2020 година. 



кандидатстване  на  Професионална  гимназия  no туризъм  „Проф. д-р  

Асен  Златаров", гр. Варна  no следните  национални  програми: 

Национална  програма: „Иновации  в  действие"; 

Национална  програма: „Създаване  на  достьпна  архитектурна  

среда  и  сигурност  в  училище", Модул: Сигурност  в  училище. 

Национална  програма: Информационни  и  комуникационни  

технологии  в  системата  на  предучилищното  и  училищното  

образование". 

24. Участие  на  Професионална  гимназия  no туризъм  „Проф. д-р  Асен  

Златаров", гр. Варна  в  Национална  програма  „Иновации  в  

действие". 

25. Професионална  гимназия  no туризъм  „Проф. д-р  Асен  Златаров", 

гр. Варна  - Иновативно  училище  за  2019 / 2020 учебна  година. 

26. Изпълнение  на  бюджета  на  Професионална  гимназия  no туризъм  

„Проф. д-р  Асен  Златаров", гр. Варна  за  2018г. 

27. Разпределение  на  бюджета  на  училището  no параграфи  от  Единна  

бюджетна  квалификация  за  201 9г. 

28. Разпределение  на  финансовите  средства  от  преходен  остатък  от  

бюджет  2018 на  ПГT — гр. Варна. 

През  изминалите  учебни  години  Общественият  съвет  работи  активно  

и  взетите  решения  са  съобразени  с  изискванията  на  Министерство  на  

образованието  и  науката  и  в  интерес  на  учениците  в  Професионална  

гимназия  no туризъм  „Проф. д-р  Асен  Златаров", гр. Варна. 

16.12.2019г. 

гр. Варна  

Председател  на  ОС: 

Димитър  Димитров: 
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