


К  А  Л  Е  Н  Д   А  Р
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО,ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ -

ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

№ Д Е Й Н О С Т И РАЗРАБОТВА СЕ СЪГЛАСУВА СЕ УТВЪРЖДВА СРОК ПРЕДСТАВЯ СЕ
СРОК

1 2 3 4 5 6
СЕПТЕМВРИ

I. Разглеждане и обсъждане на новия
Закон за предучилищното и
училищното образование и новите
Държавни стандарти по МО.

Председателите
на МО

Методични
обединения

15.09.

1. Изготвяне на графици за провеждане
на септемврийската изпитна сесия

- поправителни изпити
- приравнителни изпити
- изпити на учениците от само-

стоятелна форма на обучение
- изпити на учениците от задочна

форма на обучение
- държавни изпити за степен на

професионална квалификация
- държавни зрелостни изпити

Зам.директори
Учители

Педагогически съвет Директор
25.08.

2 Осигуряване на санитарно-хигиенни
условия за провежданена учебно-
възпитателния процес, съгласно
изискванията на РЗИ.

Зам.директор
производствена
дейност

РЗИ
01.09.

3 Определяне на предметите за ЗИП в
училищните учебни планове

Класни
ръководители

Педагогически съвет Директор
08.09.

4 Осигуряване на обучението по ЗИП с
учебни програми

Учители Директор
08.09.

РУО
10.09.

5. Утвърждаване на график за класните и
контролните работи през І учебен срок

ЗДУД Педагогически съвет
10.09.

Директор
15.09.

6 Изготвяне на годишни разпределения
на учебния материал по учебни
предмети

Учителите Директор
09.09.-14.09.



7 Утвърждваване на училищните учебни
планове

Директор
08.09.

Педагогически съвет
08.09.

Директор 08.09.

Одобрява-
Началник РУО

РУО
10.09.

8 Изготвяне на Списък-образец № 1 Директор, зам.дирек-
тори, гл.счетоводител

Началник РУО РУО
17.09. - 25.09.

9 Запознаване на учителския колектив с
организацията и управлението на
дейностите през учебната 2016/2017 г.

Директор
10.09.

10 Утвърждаване на графици за
дежурство на непедагогическия
персонал и на учителите.

Зам.-директори
10.09.

Педагогически съвет Директор
12.09.

11 Актуализиране фонда на библиотеката
с учебно-помощна литература

Учителите Директор

12 Утвърждаване на седмичното
разписание

Найденова, Маркова,
Величкова, 09.09.

Директор
10.09.

РЗИ, РУО
26.09.

13 Утвърждаване на класните
ръководители

Зам.-директори
02.09.

Педагогически съвет
08.09.

Директор
08.09.

14 Провеждане на родителски срещи-
разясняване на нови нормативни
документи, учебници и учебни
помагала. Запознаване с училищните
учебни планове и подписване на
декларации от родителите

Директор
Зам.директори
03.09. - 17.09.

15 Утвърждаване на графици за:
- провеждане на ЗИП
- провеждане на учебни практики
- провеждане на производствени

практики
- дежурство на учителите
- заявления за изучаване на ІІ

чужд език VІІІ и ІХ клас
- консултации на учителите
- час на класа за работа с учебна

документация, родители и
ученици

- ДЧФВС

ЗДУД
ЗДПУД
10.09.

Педагогически съвет

10.09.

Директор

15.09.

16 Представяне на талоните за Класните Мед.сестра



провеждане на профилактични
прегледи на учениците

ръководители 26.09.

17 Изготвяне и заверяване на лични
здравни книжки от учениците за
учебни практики

Учителите по
практика
25.09.

ЗДУПД
25.09.

18 Попълване на книгата за подлежащите
на задължително обучение ученици

Класните
ръководители- 15.09.

ЗДУД
15.09.

19 Снемане мерките и определяне
размерите на противогазите на
учениците

Класните
ръководители
25.09.

ЗДУД

25.09.
20 Провеждане на съвещания на

методическите обединения и приемане
на годишни планове

Председатели на МО
10.09.

Педагогически съвет
10.09.

Директор
15.09.

ЗДУД
15.09.

21 Изготвяне на списък с учебниците, по
които ще се обучават учениците

Учителите
03.09.

.

22 Изпращане на писма до основните
училища на новоприетите ученици

ЗДУД
14.09.

23 Оформяне на училищната документа-
ция – дневници, ученически книжки,
ученически карти, лични картони

Класните
ръководители
18.09.

Директор
18.09.

24 Сключване на договори с базови
обекти

Учителите по
практика

ЗДУПД Директор
18.09.

25 Представяне на списъци за личните
лекари на учениците

Класните ръководи-
тели        18.09.

Мед.сестра
18.09.

26 Провеждане на встъпителен и
периодичен инструктаж с персонала и
учениците

ЗДУПД
18.09.

27 Изготвяне на статистически отчет за
ПГРТО

Зам.директори
25.09.

Директор
01.10.

Статистика
10.10.

28 Годишен план за квалификация на
педагогическия персонал

Директор
10.09.

РУО РУО
29.09.

29
- Училищни учебни планове
- Правилник за дейността на

училището
- Правилник за осигуряване на

безопасни условия на обучение,
възпитание и труд

Директор и комисия

ЗДУД  и комисия

ЗДУПД и комисия

Педагогически съвет

Педагогически съвет

Педагогически съвет

Директор

Директор

Директор

РУО

РУО

РУО



- Правилник за вътрешния трудов
ред

2

Директор и комисия

3

Педагогически съвет

4

Директор

5

РУО

6
- Анализ и стратегия за развитието

на училището
- Годишен план с календар на

дейностите
- Планове за контролната дейност

на директора, зам.-директорите
- План на работата на

Педагогическия съвет
- План на комисията по културна и

спортна дейност и график за
модулно обучение по ДЧФВС

- План на комисията по колегиална
етика

- План на комисията за безопасни и
хигиенни условия на труд

- План на комисията за превенция и
борба с ППМН

- План на комисията по изпълнение
на Координационния механизъм
при взаимодействие при работа в
случаи на деца, жертви на насилие
или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна
интервенция

- Механизъм за противодействие на
училищния тормоз между децата и
учениците в училище

- План за гражданско образование и
обучение

- План за действие при бедствия,
аварии и катастрофи на
пребиваващите

- График за провеждане на
обучението по гражданска защита

- План за осигуряване на нормален
учебен процес през зимата

Директор и комисия

Директор и комисия
Зам.-директори
Директор

Директор
Зам.-директори
В.Калчева
С. Марковска

Директор и комисия

ЗПДУПД и комисия

ЗДУД и комисия

Директор и комисия

Директор и комисия

ЗДУД и комисия

ЗДУД и комисия

ЗДУПД и комисия

Педагогически съвет

Педагогически съвет
Педагогически съвет

Педагогически съвет
Педагогически съвет

Педагогически съвет

Педагогически съвет

Педагогически съвет

Педагогически съвет

Педагогически съвет

Педагогически съвет

Педагогически съвет

Педагогически съвет

Директор

Директор
Директор

Директор
Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

РУО

РУО
РУО

РУО
РУО

РУО

РУО

РУО

РУО

РУО

РУО

РУО

РУО



ОКТОМВРИ

1 Провеждане на родителски срещи –
проблеми и перспективи

Зам.- директори
Кл. р-ли, учители
до 02.10.

2 Утвърждаване на учениците
стипендианти

Кл.ръководители
Гл.счетоводител

Педагогически съвет Директор
20.10.

МОН

3 Информация за резултатите от
входното ниво на учениците

Учителите
16.10.

Педагогически съвет
16.10.

4 Утвърждаване на учениците,
освободени от часовете по физическа
култура и спорт

В.Калчева
С. Марковска

Педагогически съвет
16.10.

Директор
16.10.

5 Изграждане на Ученически съвети по
класове

Кл.ръководители
02.10.

ЗДУД

6 Ел.замерване на машини, съоръжения
и ел.контакти за заземяване и
зануляване

ЗДУПД
02.10.

Директор
Гл.счетоводител

7 Списък с отговорниците за
електронагревателните прибори и
съоръжения

ЗДУПД
16.10.

8 Профилактичен медицински преглед
на педагогическия и непедагогическия
персонал / при необходимост/

Директор
30.10

9 Завеждане на отчет на учениците,
склонни към противообществени
прояви

Кл.ръководител
16.10.

УКБППМН

10 Запознаване учениците от ХІІ клас с
националните изпитни програми за
провеждане на държавни изпити за
придобиване на ІІ и ІІІ степен
проф.квалификация

ЗДУПД

30.10

Директор

11 Запознаване учениците от ХІІ клас с
учебно - изпитните програми за про-
веждане на държавни зрелостни из-
пити

ЗДУД
30.10

Директор

12 Среща-разговор с VІІІ и ІХ-те класове
и представител на ДПС по проблемите
на престъпността

Председател
УКБППМП
30.10.

Отговорник
Инспектор ДПС
30.10.

30.10.

13 Среща с работодателите от професии-
те и специалностите, изучавани в

ЗДУПД
МО

Директор



училището. 30.10.

14 Откриване на учебната година за
курсистите.

ЗДУПД
01.10.

Директор

НОЕМВРИ

1 Изготвяне на заявка за задължителната
училищна документация за края на
учебната 2016/2017 г.

Директор
6.11.

МОН Началник РУО

2 Заседание на училищното настоятел-
ство

Председател на
училищното
настоятелство 5.11.

Директор
Зам.-директори

3 Информация за състоянието на
учебно-производствената дейност

ЗДУПД
13.11.

Педагогически съвет

4 Училищна програма за организиране
на здравното образование на
учениците

МО на класните
ръководители
13.11.

Мед.сестра Директор

5 Комисия, отговаряща за представяне
на училището на общинско,
регионално и национално ниво

Методични
обединения

Педагогически съвет Директор
27.11

6 Тематична проверка:
Проблеми на задължителното
училищно обучение и отпадане на
ученици. Мерки за задържане на
учениците и преодоляване на
пропуски във воденето на
училищната документация.

Зам.- директори
Директор

Педагогически съвет Директор
30.11.

1 ДЕКЕМВРИ
Представяне на информация и заявка
на предложение за професии, по които
ще се осъществява обучение за първи
път от учебна 2016/2017 г.

Директор
Зам.-директори
04.12.

Педагогически съвет РУО
17.12.

2 Тематична проверка: Ритмичност на
изпитване. Прилагане на Наредба №3
от 2003 г.

ЗДУД
11.12.

Педагогически съвет

3 Организиране на държавните изпити
за придобиване на ІІ и ІІІ степен на
проф. квалификация

Учители
Пом. -директори

Директор
28.12.



4 Семинар на тема: „Извънкласните
форми за свободното време на
учениците - условия за тяхната
мотивация, личностна изява,
инициатива и творчество”.

Методически
обединения

Педагогически съвет
12.12.

5 Провеждане на родителско-учителски
срещи – Образователно -възпитателни
проблеми на учениците”

Директор, учители,
зам.-директори
03.12.-4.12.

ЯНУАРИ
1 Изготвяне на предложение от

училищата за държавен план-прием по
професии за учебната 2016/2017 г.

Директор Педагогически съвет РУО

2 Отчет за дежурството в училище ЗДУД 29.01. Педагогически съвет
3 Провеждане на януарска изпитна

сесия
- за ученици на сам.форма
- задочна форма
- държавни изпити за степен на

професионална квалификация

Зам.-директори Директор

4 Срочен педагогически съвет за
обсъждане успеха и поведението на
учениците

Директор
Зам.-директри
Кл.ръководители

Педагогически съвет Директор
29.01.

ФЕВРУАРИ
1 Утвърждаване на учениците-

стипендианти за ІІ учебен срок
Класни р-ли
Гл.счетоводител

Педагогически съвет Директор
19.02.

МОН

2 Изготвяне на справка за брой на
отпадналите ученици и анализ на
причините

Директор
8.02.

РУО
.

3 Утвърждаване на график за класните
работи за ІІ учебен срок

ЗДУД Педагогически съвет Директор
08.02.

4 Отчетен педагогически съвет за
резултатите от І учебен срок

Директор
ЗДУД

Педагогически съвет Директор
09.02.

РУО

5 Провеждане на учителско-родителска
среща за отчитане на резултатите от І
учебен срок

Директор
Зам.-директори
Кл.ръководители

Всички учители
17.02.-19.02.

6 Среща на УКБППМП и ученическите
съвет със застрашените ученици

ЗДУД
19.02.



7 Тематична проверка: „Посещаемост
на учениците на учебни занятия и
наличие на тетрадки по учебните
предмети.“

Директор
Зам.- директори

8 Мероприятия, свързани с
гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното
образование на подрастваите

Кл. ръководители
15.09-30.06.17 г.

Методически обеди-
нения, кл. р-ли

МАРТ
1 Провеждане на вътрешни състезания

по професионално обучение
Методически
обединения

ЗДПД

2 Честване на Националния празник на
РБългария - 3 март

Б.Аспарухов Педагогически съвет Директор

3. Изготвяне на обобщена заявка за
задължителната документация за края
на учебната 2016/2017 год.

Директор МОН Началник РУО
19.03.

4 Подаване на заявления за допускане
до държавни зрелостни изпити и
регистриране на заявленията в
софтуерния продукт

Зам.-директор
07.03.-18.03.

5. Семинар на тема:. „Взаимодействие с
родителската общност, сътрудничество и
активни връзки с общественост и
организации”.

Директор,
Зам.- директори,

Педагогически съвет
25.03.

АПРИЛ
1 Изготвяне на информация за състоя-

нието на учебно-производствената
дейност

ЗДПД
15.04.

Педагогически съвет

2 Тематична проверка “Ритмичност при
оценяване знанията и
компетентностите на учениците”

Зам.-директори
28.04.

Педагогически съвет Директор

3. Работа на МО чрез посещения на
уроци.

Зам.директори
Директор

4 Провеждане на родителски срещи за
успешно приключване на ХІІ класове

Зам.-директори
Кл.р-ли 7-8.04.

5 Провеждане на конкурс ”Пролетно
настроение” - за най-добър “готвач”,

Методично
обединениие

ЗДПД
08.04.

Директор РУО



“сервитьор”, “хлебар”, “сладкар”

6 “Седмица  на отворените врати” –
посветена на Празника на училището
на ПГРТО и свързана с рекламната
кампания за 2017/2018 г.

Методични
обединениия
Април 2017 г.

Директор

7 Честване Празника на училището – 53
години .

Комисия
28.04.

Директор Педагогически съвет

М А Й
1 Подаване на заявления за явяване на

държавни изпити за придобиване на
степен на професионална
квалификация

Зам.-директор
10.05.

Директор

2 Обсъждане резултатите на учениците
от ХІІ клас

Кл.ръководители
13.05.

Педагогически съвет Директор
13.05.

3 Информация за учениците, които ще
полагат поправителни изпити

ЗДУД
13.05.

Педагогически съвет Директор
13.05.

4 Държавни зрелостни и държавни
квалификационни изпити през сесия
май-юни

ЗДУД, ЗДУПД Педагогически съвет Директор РУО

5 Приеманена план за приключване на
учебната година

ЗДУПД Педагогически съвет Директор
13.05

6 Организиране на тематични
ученически екскурзионни уроци до
водещи фирми и предприятия

Методически
обединения

Учители по
специални предмети

7 Индивидуални родителски срещи –
проблеми по приключване на годината

Класни
ръководители

8 Честване на 24 май - Ден на славян-
ската писменост и българска просвета
и култура

Педагогически съвет Директор

9 Приемане на График на дейностите за
подготовката на материално-
техническата база за учебна 2016/2017

Директор
10.05.

Началник на РУО

ЮНИ/ЮЛИ
1 Провеждане на комплексно занятие по

Гражданска защита с Х класове
ЗДУД
Кл.ръководители

2 Обсъждане образователно-
възпитателния процес на учениците от
VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас

Кл.ръководители Педагогически съвет Директор
30.06.



3 Отчет на методическите обединения,
училищни комисии, Комитета по
условия на труд.

Председатели Педагогически съвет Директор
30.06.

4 Информация за учениците, които ще
полагат поправителни изпити

ЗДУД
30.06.

Педагогически съвет Директор
30.06.

5 Провежданена юнска изпитна сесия ЗДУП, ЗДПД Директор

6 Представяне на информация за учени-
ците и графика за поправителната
сесия

ЗДУД Директор
30.06.

7 Информация за резултатите от
зрелостните изпити по отделни учебни
предмети

ЗДУД Педагогически съвет Директор РУО

8. Годишен педагогически съвет Директор
15.07.

9 Подаване на заявления за допускане
до държавни зрелостни изпити

Зам.директор
04.07.-15.07.

Директор

10 Подаване на заявления за явяване
държавни изпити за придобиване на
степен за професионална
квалификация

Зам.директор
До 02.09.

Директор
03.09.

11 Изготвяне на проект Образец № 1 15.07.

12 Изготвяне на учебните програми за
ЗИП, СИП

15.07.

13 Изготвяне на заявки за липсващи
учебни планове и програми

Директор
15.07.

МОН

14 Изготвяне на обобщена информация
за броя на отпадналите ученици и
анализ на причините

ЗДУД Директор
04.07.

Началник РУО МОН





От тази позиция оценяваме реално постигнатото, трудностите и нерешените
проблеми, правим обективна оценка на нашата работа и чертаем насоките за нейното
оптимизиране през учебната 2016/2017 година.
1. Осъществяване на държавен план-прием.

От създаването на училището до настоящия момент развитието на ПГРТО –
Плевен е устойчиво, в основата на което е балансираният и успешен план-прием на
ученици.

За учебната 2015/2016 год. в ПГРТО – Плевен беше утвърден и осъществен
държавен план-прием на ученици след завършено основно образование и след завършен
VІІ клас. Организацията и провеждането на приема на ученици премина на много добро
ниво, в резултат на което за учебната 2015/2016 година бяха приети:

Дневна форма на обучение:
 след завършен VІІ клас – 19 ученици по 1 специалност;
 след завършено основно образование - 49 ученици по 3 специалности в 2

паралелки
- За ученици, завършващи седми клас – 1 бр.;

 811060 професия „Ресторантьор”, 8110603 специалност „Кетеринг” с
интензивно изучаване на английски език

- За ученици, завършващи основно образование – 2 бр..
 345120 професия „Икономист”, 3451204 специалност „Икономика и

мениджмънт” - 0.5
 811060 професия „Ресторантьор”, 8110603 специалност „Кетеринг”- 1
 811070 професия „Готвач”, 8110701 специалност „Производство на кулинарни

изделия и напитки” – 0,5
Задочна форма на обучение
 след завършено основно образование - 18 ученици по 1 професия/ специалност

811070 професия „Готвач”, 8110701 специалност „Производство на кулинарни изделия и
напитки” - задочна форма на обучение - 1

След средно образование – самостоятелна форма, „Организация и управление в
ресторантьорството” – 7 курсисти

Не беше реализиран прием в 2 паралелки по 3 специалности: професия Хлебар-
сладкар, специалност Декорация на сладкарски изделия – 0.5; професия Карвинг-
декоратор, специалност Декорация на органични материали – 0.5, дневна форма и
професия Продавач-консултант,    специалност Продавач-консултант – 1 задочна форма,
въпреки постигнатите успехи в областта на карвинга и в сладкарските изделия и
отличната и разнообразна реклама на училището.

Основните причини са свързани с:
- демографския срив в региона и страната;

- родителите, все по-голяма част от които са с нисък образователен и социален
статус, което влияе както върху финансовите възможностите за образование на децата им
в града, така и върху възпитанието, мотивацията и амбицията на учениците;

- липсата на кариерно ориентиране при учениците до осми клас, много често
представителите на професионалните гимназии не се допускат в основните училища и
СОУ;



- завишен план прием в СОУ, езикова и математическа гимназии, което води до
прием на ученици с по-нисък бал, които биха се реализирали много добре в сферата на
професионалното образование;

- професия Карвинг-декоратор, която е нова в Списъка на професиите за
професионално образование и обучение и за региона, не беше разпозната от родителите и
учениците като желана за бъдеща реализация, а по-скоро като придобиване на
допълнителни умения към професия Готвач.

Една от основните задачи в работата на гимназията е реализирането на държавния
план-прием. Това е продължителен процес, от който зависи в основна степен
съществуването и просперитета на училището - всеки учебен час, всеки проект и
инициатива допринася за добрия имидж на гимназията. Усилията бяха насочени към
реализиране на дейности за професионално ориентиране на учениците след седми и осми
клас, за привличане на ученици в гимназията чрез дни на отворени врати и активна
реклама на училището, към реализиране на мероприятия, които да осигурят вниманието и
интереса на бъдещите ученици и техните родители към нашето училище – многократни
участия в национални състезания по готварство, сервиране и барманство,
хлебопроизводство и сладкарство, в национални изложения, регионални изложби и
кетърингови дейности.
2. Брой и движение на ученици.
2.1. Брой ученици, разпределени в паралелки по професии и специалности.

През изминалата учебна 2015/2016 г. в ПГРТО се обучаваха 399 ученици в дневна,
самостоятелна и задочна форма на обучение, разпределени в 18 паралелки по
специалности, както следва:
- “Ресторантьор” , “Кетъринг” – 9 паралелки
- “Икономист”, Икономика и мениджмънт” - 1.5 паралелки
- „Хлебар-сладкар”, „Декорация на сладкарски изделия” - 1 паралелки
- „Готвач”, „Производство на кулинарни изделия и напитки” - 6.5 паралелки
2.2. Движение на ученици.

През учебната 2015/2016 година в ПГРТО – Плевен няма отпаднали ученици.
Осем ученици от ІХ клас са се преместили. От тях: 6 ученици - в други училища,

1 ученик – в чужбина, в самостоятелна форма на обучение - 1 ученик..
Основните причини за движението на ученици се свеждат до влошено финансово

състояние на семействата и невъзможност на родителите да се грижат за децата си в града.
При трима от тях са преодолени финансовите пречки и са подадени заявления за
преместване отново в ПГРТО – Плевен за учебната 2016/2017 година.

Трима ученици са придошли в ІХ клас по време на учебната година. Като основни
причини се налагат недостатъчното и неправилно кариерно ориентиране, оказани влияния
при вземане на решение за избор на професия и училище, както и по-трудната адаптация
на учениците в някои класове.
3. Степен на усвояване на знания, умения и компетенции

Степента на усвояване на знанията, уменията и компентностите на учениците
намира количествен израз в регистрираните текущи, срочни и годишни оценки, в ръста на
резултатите от входното и изходното ниво на знанията и уменията на учениците по учебни
предмети, както и в оценките от държавните зрелостни изпити и държавните изпити за
придобиване на степен на професионална квалификация.



3.1. Среден успех
Показател за ефективността на учебно-възпитателния процес е средният успех по

класове и общо за училището. Съпоставката с този от миналата година показва тенденция
на задържане на добро ниво на подготовка и дори леко завишаване.

Средният успех за училището за 2015/2016 годината – е Добър 4.27.
В сравнение с І срок се наблюдава намаляване броя на слабите оценки и повишаване

на средния успех на класовете, но в сравнение с отчетния период на предходни години се
наблюдава намаляване броя на слабите оценки, но също и намаляване на средния успех на
класовете.

Този факт е твърде обезпокояващ, което налага внимателно анализиране на
резултатите и причините за тях, както и набелязване на конкретни мерки за повишаване
успеваемостта на учениците и подобряване качеството на професионалното образование и
обучение.
3.2. Входно и изходно ниво

Съпоставката на резултатите от входното и изходното ниво на знания показва, че в
края на учебната година, макар и с малко, те са по-високи от тези в началото, което е
добра атестация за работата на учителите. Диагностицирането и анализирането на
допуснатите грешки и съществуващите пропуски в знанията и уменията на учениците
очертаха следните типични слабости :
- нетрайни знания;
- слабо владеене на специфичната терминология;
- частични умения за прилагане на логическо мислене, съобразителност и обоснованост;
- недостатъчна мотивация;
- невладеене на български език.

Отчитайки степента на усвоените знания и умения на учениците и пропуските им,
набелязахме мерки за тяхното отстраняване и методиката на преподаване.  Тези мерки се
осъществяваха чрез адекватна организация на процеса на обучение и на  оценяване на
постиженията чрез:
- запознаване на учениците с ДОИ и критериите за оценяване;
- разясняване на алгоритъма за самоподготовка;
- създаване на навик за учене чрез самостоятелни и домашни работи, устни и писмени
изпитвания, чрез практически разработки по информационни технологии, химия, физика и
биология;
- чрез тестови, логически и практически задачи се развиваха уменията за логическо
мислене, сравнение, анализ;
- активиране на мотивацията за учене по български език и литература, химия, биология,
физика, история, география и др. чрез изготвяне на реферати и презентации;
- повишаване на познавателната активност на всички ученици и особено от деветите
класове бе постигнато чрез масовите консултации и индивидуалната работа, които станаха
вече традиция.
3.3. Брой ученици, дипломирани и придобили СПК
3.3.1. Държавни зрелостни изпити

ДЗИ протекоха при много добра организация и синхронизиране на дейностите на
зрелостната комисия, които са резултат от проведеното обучение  за ДЗИ,  широката
информационна кампания и съвместната работа с РИО и МОН.



През юнската и септемврийската сесия на 2015/2016 год. от випуска:
- брой допуснати – 69 ученици
- брой явили се – 68 ученици
- получили диплома – 63 ученици

3.3.2. Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация
- брой допуснати – 69 ученици
ІІ СПК – 28 ученици
ІІІ СПК – 41 ученици
- брой явили се – 67 ученици
ІІ СПК – 25 ученици
ІІІ СПК – 41 ученици
- получили свидетелство – 54 ученици
ІІ СПК – 24 ученици
ІІІ СПК – 30 ученици

3.3.3. Външно оценяване
- брой допуснати – 19 ученици
- брой явили се – 19 ученици
- получили свидетелство – 19 ученици
Резултатите от зрелостните изпити и изпитите за придобиване степен на

професионална квалификация и външното оценяване по английски език в VІІІ клас
показват добра успеваемост, в повечето случаи адекватна на показаните знания и умения
през целия курс на обучение- Един зрелостник от дневна форма на обучение не е положил
успешно втори ДЗИ, останалите неуспешно положени изпити са от зрелостници в задочна
форма на обучение.

Постигнатите резултати на Държавните изпити за придобиване степен на
професионална квалификация показват ръст в успеваемостта на учениците в сравнение с
предходните години. Намален е броят на слабите оценки, както и на учениците, които не
полагат изпити на първата изпитна сесия.

Придобитият практически опит и мотивацията на учениците общо определят много
доброто представяне на изпита по практика на професията
4. Отсъствия на ученици от учебни занятия и наказания.
4.1. Отсъствия

За 2015/2016 година са допуснати общо 18278 отсъствия. От тях: 16239 извинени,
2037 неизвинени

За 2014/2015 година са допуснати общо 16639 отсъствия. От тях: 14603 извинени,
2036 неизвинени

За 2013/2014 година са допуснати общо 16640 отсъствия. От тях: 14720 извинени,
1920 неизвинени

Трудно е да се направи съпоставка с отсъствията от предходните години, тъй като
различен е броят на учениците. За 2015/2016 средно отсъствията на ученик са 52 извинени
и 7 неизвинени.

Констатирана е недостатъчна посещаемост на някои ученици и затова на
Педагогически съвет бяха набелязани мерки за подобряване успеха и намаляване броя на
отсъствията:



- Ефективно използване на часовете, определени за консултации – информираност на
ученици и родители и по- голяма инициативност от страна на учителите

- Ефективно използване на втория час на класа – разговори с ученици и родители
- Разглеждане на проблема на сбирки на Методическите обединения и набелязване на

конкретни инициативи
- Повишаване ролята на МО, УКБППМН, Ученическия парламент и др.
- Ритуализация на училищния живот и включване на по-голям брой ученици в

мероприятията на гимназията.
До голяма степен отсъствията и по-ниският успех са взаимно свързани. Остават да

повтарят класа 5 ученици, както следва: ІХ клас - 3 ученик в дневна форма, Х клас – 1
ученик в дневна форма, ХІ клас – 1 ученик в дневна форма.
4.2. Наложени наказания на ученици:

През учебната 2015/2016 година наказанията са : по чл.139, т.1 – 85 ученици, т. 3 –
23 ученици, т.5 – 4 ученици.
5. Кадрово обезпечаване на учебния процес през учебната 2015/2016 година.
5.1. Характеристика на кадровия потенциал.

В ПГРТО – Плевен работи мотивиран екип от правоспособни учители по всички
дисциплини от общообразователната и професионалната подготовка.  Общият брой на
правоспособните учители, в т.ч. директор и пом.-директори, е 37. От тях с ІІ ПКС – 8
учители, в т.ч. директор, ІV ПКС – 2 учители, V ПКС – 5 учители.

За осъществяване на обучение по Задължителна общообразователна подготовка в
ПГРТО – Плевен работят 22 правоспособни учители, притежават необходимата
квалификация и могат да обучават учениците по съответните дисциплини.

За осъществяване на обучение по професионална подготовка са назначени 14
учители / 6 инженер-технолози със специалност “Обществено хранене”, 2 професионален
бакалавър “Обществено хранене”, 1 професионален бакалавър по сладкарство, 4 учители
по икономика/, които притежават необходимата квалификация и могат да обучават
учениците по съответните дисциплини.
5.2. Отсъствия на учители и осигурено заместване.

През учебната 2015/2016 г. е осигурено заместване на отсъстващите учители на
92%. Останалите - са преструктурирани.
6. Планиране и организиране на дейността на ПГРТО – Плевен.
6.1. Нормативна база и училищна документация.

Планирането и организирането на дейността на ПГРТО бе извършено с приетите от
Педагогическия съвет:
- Правилник за дейността на ПГРТО - Плевен;
- Правилник за вътрешния трудов ред;
- Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение,
възпитание и труд;
- Годишен план;
- Годишни планове за дейността на методическите обединения и училищните комисии.

През изминалата учебна година училището бе осигурено с необходимата училищна
документация в системата на народната просвета. Създадена е актуална картотека от
учебни планове и учебни програми за изучаваните професии и специалности.



6.2. Работа на Педагогическия съвет.
Работата на Педагогическия съвет  при ПГРТО – Плевен е целенасочена и

системна, подчинена на предвидените в Плана задачи, дейности и приоритети. През
учебната 2015/2016 год. са проведени 22 заседания на Педагогическия съвет. Те се
обявяват предварително с информация за дневния ред, часа и мястото на провеждане.
Членовете на  Педагогическия съвет  удостоверяват с подпис, че са информирани за
съответното заседание. Отсъствията на учители от заседания на Педагогическия съвет са
сведени до минимум /главно поради здравословни причини и временна
нетрудоспособност/. Решенията на съвета са обвързани с определени срокове и
отговорници и  на всеки следващ съвет се отчита изпълнението на взетите решения и
ползите за училището от тях, възникналите трудности и необходимостта от допълнителни
мерки.
6.3. Квалификационни дейности, организирани и проведени в ПГРТО.

Основната цел на квалификационната дейност на учителите от ПГРТО – Плевен
през учебната 2015/2016 год. е осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество
във всички аспекти на образованието по учебните предмети като част от модернизирането
на образователния процес в училище, повишаване на научната, педагогическата и
методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и
самоусъвършенстване на учителите и усъвършенстване на професионалните умения и
компетентности, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. Тя се
постигна чрез различни квалификационни форми - самообразование,
самоусъвършенстване, работна среща, семинар, дискусия, кръгла маса, практикум,
тренинг, открити уроци, организирани на училищно ниво – вътрешноучилищна
квалификационна дейност, и извънучилищна квалификацционна дейност – НИОКСО,
ЦКОКУО, Департаменти за усъвършенстване на учители, висши учебни заведения,
издателства, организации, лицензирани да извършват квалификационна дейност, други
институции – общински, областни, национални /вкл. от министерства – МОН, МОСВ,
МЗ/,  участие в проекти и програми.
7. Участие на ПГРТО в реализирани проекти и програми.
7.1. Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 3: „Регионална
образователна инфраструктура“, процедура: BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за
професионалните училища в Република България”
7.2. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, 2016, модул ІІІ
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и
самостоятелните общежития”

- Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”, 2015 - изплатени са
обезщетения на 5 служители на стойност 19073.78 лв.

- Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”, 2016 – изплатени са
обезщетения на 3 служители на стойност 9323.26 лв.; предстои изплащане на
обезщетения на 7 служители на стойност – 22780.70 лв.
7.3. Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното
образование”, 2015 г., проект „Модерно оборудвана учебна работилница по готварство и
карвинг – за качествено професионално образование”



7.4. Национална програма „Достъпно и сигурно училище”, 2016 г., Модул II „Сигурност”,
„Гарантиране живота, здравето и сигурността на учениците, учителите и персоналa в
сградите и прилежащите им части“ – предстои.
7.5. Национален ученически конкурс „Посланници на здравето”, проект „Ученически
здравен портал, 2015”.
7.6. Международен проект „Експертна помощ за обучение на учителите и учениците в
областта на кетеринга”, SES – немска икономическа фондация за международна съвместна
работа.
7.7. Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ - организиран от фондация
„Устойчиво развитие за България“, МОН и под патронажа на посолството на Руската
федерация в България – ІІІ място, раздел „Реферати”.
7.8. Програма "Европа за гражданите”, Направление – Европейска памет за миналото,
проект „Моята картина /представа за мира – формиране на бъдещето на Европа – 70
години след края на войната” (Бъдеще) - съвместно със Сдружение Учебна работилница
"Европа"

Имайки предвид постигнатите резултати по някои показатели за подобряване
качеството на професионалното образование може да се работи в следните насоки:
1. Повишаване професионалната и методическата подготовка на учителите чрез
участие в квалификационни форми и самоусъвършенстване.
2. Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на избраните професии и
специалности и увеличаване на относителния дял на учениците, придобили степен на
професионална квалификация.
3. Активизиране на  учениците за участие в извънкласни и извънучилищни дейности,
чрез предлагане на привлекателни за тях форми на обучение.
4. Предоставяне на възможности за организиране на обучение в квалификационни
курсове за професионална квалификация за лица навършили 16-годишна възраст.



SWOT – АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

 Изградени традиции за провеждане на
професионално образование по
атрактивни специалности в направления
ресторантьорство, хлебопроизводство и
сладкарство, икономика
 Обучение по професии и специалности,

позволяващи реализация на пазара на
труда не само в страната ни, но и в тези от
ЕС
 Предлагане на обучение в различни

форми – дневна, задочна и самостоятелна
 Квалифициран педагогически персонал
 Високи професионални достойнства и

качества на екипа от учители и
непедагогически персонал, оценени от
родители и успели и известни личности –
бивши възпитаници на училището
 Учениците получават освен диплома за

завършено средно образование и
свидетелство за ІІ и ІІІ степен на
професионална квалификация
 Поддържане на относително постоянен

брой ученици в последните години, което
осигурява и финансова стабилност на
училището в условията на делегиран
бюджет
 Реализиран балансиран прием след 7 клас

и завършено основно образование
 Работа по проекти на МОН и ЕСФ
 Участие в нац. състезания и конкурси
 Добро сътрудничество с базовите

предприятия и продуктивни контакти с
висши учебни заведения
 Финансова обезпеченост на училището
 Наличие на добра материално-техническа

база
 Стимулиране на учениците чрез

стипендии и социално подпомагане
 Постоянна работа със застрашени от

отпадане ученици
 Увеличаване броя на възпитаниците на

училището, които продължават

 Увеличаващ се % на учениците от
малцинствен произход
 Ниско входно ниво на знания на

постъпващите ученици, нисък успех
 Незаинтересованост на голяма част от

родителите, формални и неизчерпателни
практики на комуникация
 Нисък социален статус на семействата
 Недостатъчна мотивация на учениците за

развитие
 Нередовна посещаемост в часовете на

част от учениците
 Голям брой извинени отсъствия
 Недостатъчно използване на КТ и

мултимедийни продукти в обучението
 Недостатъчен брой класни стаи
 Липса на добри условия за извънкласни

дейности
 Липса на съвременна спортна база
 Недостатъчно техническо обезпечаване на

възможността за работа с мултимедия в
учебните кабинети
 Преподаване на два и повече учебни

предмета от един преподавател
 Липса на лични планове за професионална

квалификация на педагогическия
персонал



образованието си във висши учебни
заведения
 Изграден библиотечен фонд към

училището, предоставящ учебна
литература по предметите от ООП и ПП
 Добра хоризонтална и вертикална

комуникация с другите управленски нива
в структурите на средното професионално
образование и местната администрация

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
 Съобразяване на план-приема с

изискванията на пазара на труда
 Обучение на възрастни в курс за

придобиване на ІV степен на
професионална квалификация след средно
образование
 Обучение на възрастни – валидиране на

умения
 Използване на добри практики за работа с

уязвими групи
 Повишаване на квалификацията и обмен

на добри педагогически практики  сред
учителите
 Участие в проекти на МОН и ЕСФ
 Инвестиции отвън, с цел развитие на

промишлеността в региона и областта
 Разширяване на партньорствата с

производствени фирми и други
институции
 Привличане на медиите за

популяризиране на училището
 Предоставяне на качествено образование
 Включване на учителите в различни

форми на квалификация
 Засилени мерки за контрол на отсъствията

и успеха на учениците
 Активиране дейността на Училищното

настоятелство
 Изграждане на ефективно ученическо

самоуправление
 Провеждане на индивидуални

консултации с педагогическия съветник
на ученици и родители
 Утвърждаване на традиции и символи на

училището

 Безработица и намаляване на броя на
жителите в региона
 Намаляване броя на учениците в региона
 Нелоялна конкуренция между учебните

заведения
 Агресивност на учащите се в национален

мащаб
 Висок риск от отпадане на учениците

поради липса или недостатъчен контрол
от страна на родителите
Недостатъчна мотивация у учениците и

родителите относно образователно-
възпитателния процесс
Нарастване на социалните различия

между учениците
 Негативно отношение на обществото към

образованието
 Изоставане от съвременните тенденции в

образователната система при
използването на ИКТ
 Недостиг на финансиране



ІІ. РАЗДЕЛ
СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ –
ПЛЕВЕН

1. С Т Р А Т Е Г И Я  за развитие на Професионална гимназия по ресторантьорство,
търговия и обслужване – Плевен за периода 2016 - 2020 година

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен
определя като основна стратегията за устойчиво развитие на училището през следващите
години чрез поддържане на високо качество на обучение и възпитание на учениците и
осигуряване на равен достъп на учениците до образование. Тя е насочена към
стабилизиране и разширяване на възможностите на професионалното обучение, съобразно
изискванията на пазарните условия, икономическите и социалните промени на местно,
регионално и национално ниво

2 . М И С И Я  Н А  У Ч И Л И Щ Е Т О
Училището да създава хора – творци, хора – професионалисти с умения за

самостоятелно учение през целия живот, хора с европейско самочувствие и национално
достойнство.

Оптимално развитие на заложбите на всеки младеж, с оглед на подготовка на
професионалисти с висок интелект и творчески качества, владеещи съвременните научно-
познавателни методи, способни да променят целесъобразно заобикалящия свят.

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес
в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички
поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което
живеем.

Осигуряване за всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в
областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности в партньорство
Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и
тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни
проекти.

Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и
разбирателство.

Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за
общуване и правилно поведение в обществото.

Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно
виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем
България в просперираща европейска държава.

Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и
здравословен начин на живот.

3 . В И З И Я  Н А  У Ч И Л И Щ Е Т О
Устойчиво развитие на училището като престижно учебно заведение с висок

рейтинг, даващо средно образование, професионална подготовка и квалификация на
европейско ниво



Изграждане визия за ред, сигурност и отговорности, доверие, уважение и
толерантност, развитие на традиции и иновации в учебните, професионалните и
извънкласните дейности.

Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на
висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да
приложат стандартите на новия ЗПУО.

Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел да
отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да
предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната база за постигане на
заложените в нашата мисия приоритети.

Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в
създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

В следващия 4-годишен период ще работим активно по програма „Еразъм +“ и
ACES на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат
включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и
на местните общности, като се ръководим от Стратегията за европейско развитие на
училището 2015 – 2020 г.

Включването ни в проекта BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите
на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по
Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от
Европейските структурни и инвестиционни фондове ще ни помогне да направим
училището по-атрактивно, децата да ходят на училище с желание. Ако постигнем това, ще
имаме и по-добри образователни резултати. Чрез извънкласните дейности учениците ще
могат да развият потенциала си. При сдружаването с приятели и участие в
незадължителни дейности те ще чувстват училището като своя общност.
Ще бъдат въвлечени по-активно и родителите, което ще спомогне за създаване на силна
училищна общност.

4. Г Л А В Н А Ц Е Л:
Постигане на устойчиво развитие и просперитет на училището на базата на равен

достъп на учениците до образование и осъществяване на качествено образование -
традиция в професионализма, приспособимост към новите изисквания на пазара на труда
и успешна реализация на подготвяните специалисти.

5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Главната цел ще бъде постигната с комплекс от специфични цели, приоритети и

мерки за развитие на ПГРТО, съобразно нормативните документи на МОН, Национална
стратегия за младежта (2010-2020 г.), Стратегия за намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система (2013-2020), Национална стратегия за учене през
целия живот за периода 2014-2020 година, Национална стратегия за развитие на
педагогическите кадри.

1. Повишаване на качеството на професионалното образование и обучение и
постигане на ДОС.

2. Привличане на по-широк кръг ученици чрез разкриване на актуални за пазара на
труда специалности във всички форми на обучение .

3. Подобряване на активността и посещаемостта на учениците в час.



4. Превръщане на училището в територия на учениците.
5. Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране чрез привличане

на ресурси от външната среда.
6. Взаимодействие с родителската общност, училищното настоятелство и бизнеса в

региона.
7. Повишаване на конкурентоспособността на учениците с оглед на тяхната

професионална реализация на пазара на труда.

ІІІ. РАЗДЕЛ
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ

Цел Дейност Поддейност

1. Повишаване на
качеството на
професионалното
образование и обучение
и постигане на ДОС

1.1. Поставяне на ученика
в центъра на цялостната
педагогическа дейност в
училищната общност.

1.1.1. Високо развитие на:
чуждоезиковата подготовка,
подготовката в областта на
информационните технологии и по
всички други предмети
1.1.2. Практическа приложимост на
изучаваното учебно съдържание и
използване на методите за учене чрез
действие.

1.2. Поставяне на ученика
в отговорна активна
позиция при овладяване
на знанията, формиране
на различни компетенции
по различните учебни
предмети и развитие на
умения за учене през
целия живот.

1.2.1. Мотивиране на учениците за
участие в учебния процес чрез
качествено обучение.
1.2.2. Въвеждане на нови форми за
проверка и оценка на знанията на
учениците.

1.3. Развитие на
системата за поддържане
и повишаване
квалификацията на
учителите

1.3.1. Развитие на ефективни
партньорства с ДИУУ – София,
ДИКПО – Варна и фирмите-
партньори за практическата
реализация на непрекъсната
квалификация на работещите в
училището.

1.4. Изпълняване на
национална стратегия за
„Учене през целия
живот”

1.4.1. Насърчаване и развиване на
неформалното и формалното учене
през целия живот.
1.4.2. Развитие на електронните
умения на учители и администрация

2. Привличане на по-
широк кръг ученици

2.1. Ежегодна
актуализация на приема

2.1.1 Анализ на пазара на труда в
общината и региона



чрез разкриване на
актуални за пазара на
труда специалности във
всички форми на
обучение

2.2. Разширяване района
на действие в кампанията
за привличане на ученици

2.2.1. Анализ на статистиката за
прираст и миграция за периода в
региона
2.2.2. Провеждане на две начални
кампании за привличане на ученици –
Осъществяване на периодични
разяснителни срещи с родители за
предлаганите в училището
специалности, свързани с
професионалната и лична реализация
на децата им
2.2.3. Провеждане на две поддържащи
кампании за привличане на ученици –
Осъществяване на срещи с учениците
по училища за рекламиране на
специалностите и мотивиране на
учениците

2.3. Подобряване на МТБ 2.3.1. Постоянно осъвременяване на
кабинети и работилници

2.4. Осигуряване на
квалифицирани кадри

2.4.1. Преквалификация на налични
специалисти
2.4.2. Привличане на нови
специалисти

2.5. Популяризиране на
план-приема на
училището

2.5.1. Създаване на екип за
изработване на проекти на рекламни
материали
2.5.2. Периодични новини и обяви в
сайта на училището, общинските и
областни медии

3. Подобряване на
активността и
посещаемостта на
учениците

3.1. Ангажиране на
родителите за
подобряване на
посещаемостта в часовете

3.1.1. Провеждане на изнесени
родителски срещи при необходимост
2.1.2. Издирване и ангажиране на
успели личности за подкрепа чрез
индивидуални разговори и
присъствие на родителските срещи

3.2. Осъществяване на
постоянна обратна връзка
с родителите по
отношение на
посещаемостта

3.2.1. Провеждане на индивидуални
срещи; телефонни обаждания или
разговори по skype; изпращане на
SMS-и; изпращане на информационно
писмо за развитието на ученика;
представяне на доклад в края на срока
за напредъка на детето им

3.3. Подобряване начина
на преподаване в час

3.3.1. Анкетно проучване за
очакванията на учениците относно
преподаването
3.3.2. Широко използване на
компютърните технологии в
образователно-възпитателния процес
3.3.3. Изработване на индивидуални
програми и подходи за несправящите
се и изоставащи ученици



3.3.4. Въвеждане на повече
практическа работа в час

3.4. Стимулиране на
добри модели на
поведение

3.4.1. Организиране на конкурси и
състезания за творческа и спортна
дейност.
3.4.2. Изработване на информационно
табло за популяризиране на
учениците и техните успехи
3.4.3 Популяризиране на идеята
„Достоен продължител на
будителското дело”

3.5. Предотвратяване на
преждевременното
напускане на училище

3.5.1. Наблюдение на отсъствията на
учениците и причините за
допускането им, както и поведението
с цел недопускане на тормоз и
насилие
3.5.2. Включване на учениците в риск
в извънкласни форми на обучение
3.5.3. Активна работа на училищната
комисия за борба с
противообществените прояви.
Провеждане на индивидуални
разговори с учениците в риск, както и
с техните родители. Осъществяване
на своевременна връзка с други
заинтересовани лица и институции
3.5.4. Подпомагане на пътуващите
ученици, чрез осигуряване на
безплатни карти за пътуване
3.5.5. Агитиране на напусналите
ученици отново да се включат в
образованието, чрез самостоятелна,
задочна форма на обучение или
курсове за придобиване на
правоспособност

4. Превръщане на

училището в територия

на учениците

4.1.Разширяване
взаимодействието с
местната общност

4.1.1. Издирване и включване на
успели личности в срещи с ученици и
родители

4.2. Повишаване
компетенциите на
учителите за работа в
мултикултурна среда, за
развитие на
извънкласната и
извънучилищна дейност

4.2.1. Ежегодни обучения за
подобряване на знанията и подходите
при взаимодействие с ученици,
родители, общественост

4.3. Съхраняване на
етнокултурната
идентичност на
учениците

4.3.1. Провеждане на културно-
образователна дейност за събиране и
разпространение на материали за
културното наследство на различните
групи с изложби в училище
4.3.2. Организиране и ежегодно



провеждане на “Мултиетнически
калейдоскоп”
4.3.3 Участие в “Ден на
самоуправлението”

4.4. Работа по
приобщаване на
родителите в училищното
пространство

4.4.1. Изготвяне на Програма за
приобщаване на родителите към
образователния процес и засилване на
участието им в училищния живот
4.4.2. Организиране на ежегодни
съвместни състезания с награден
фонд между родители, ученици,
учители и представители на бизнеса

4.5. Мотивация на
учениците към
образование и развитие

4.5.1. Изработване на индивидуални
програми и подходи за несправящите
се и изоставащи ученици
4.5.2. Търсене на помощ и подкрепа за
мотивация от училищно
настоятелство
4.5.3. Провеждане на срещи с
изтъкнати и успели личности за
засилване на мотивацията за развитие

4.6. Осигуряване на
извънкласни форми за
свободното време на
учениците

4.6.1.Удовлетворяване на
образователните потребности на
даровити и изоставащи ученици

4.7. Развиване на
ученическото
самоуправление в
училище

4.7.1. Оптимизиране работата на
ученическия училищен парламент.
4.7.2. Активно съдействие и
подпомагане инициативите на
учениците от педагогическата
колегия.

5. Обогатяване на
материалната база и
допълнително
финансиране чрез
привличане на ресурси
от външната среда

5.1.Разширяване
взаимодействието с
бизнеса

5.1.1. Провеждане на срещи един път
месечно между представители на
бизнеса и учениците
5.1.2. Организиране на четири
демонстрации, игри и събития през
учебната година между
представители на бизнеса и ученици

5.2.Разширяване
взаимодействието с
местната общност

5.2.1. Привличане на членове на
местната общност в училищното
настоятелство
5.2.2. Организиране на четири срещи
през годината със завършили и
работещи представители на
училището и общността, за да
разкажат за работата си на учениците

5.3. Изграждане на
капацитет за
разработване на проекти
и участие в

5.3.1. Сформиране на екип
5.3.2. Обучение на екипа за
разработване и управление на
проекти.



европейски и национални
програми за развитие на
образованието

5.3.3. Проучване на възможностите за
финансиране.
5.3.4. Разработване и управление на
проекти

5.4. Привличане на
партньори за участие в
проекти

5.4.1. Обсъждане и споделяне на
намерения с представители на
различни организации, проявяващи
интерес към сферите, в които
училището възнамерява да
кандидатства по проекти

6. Взаимодействие с
родителската общност ,
училищното
настоятелство и бизнеса
в региона.

6.1. Осъществяване на
активна, ясна и редовна
двупосочна комуникация
учител – родител

6.1.1. Побликуване на сайта и
постоянно осъвременяване на
информация за училището
6.1.2. Осъществяване на родителски
срещи; индивидуални срещи;
телефонни обаждания или разговори
по skype; изпращане на SMS-и;
изпращане на информационно писмо
за развитието на ученика; представяне
на доклад в края на срока за
напредъка на детето им
6.1.3. Изработване на брошура с
информация за родителите да знаят
какво очаква училището от тях
6.1.4. Анкетно проучване на мнението
и препоръките на родителите за
училищния живот

6.2. Привличане и
ангажиране на
родителите в учебния
процес

6.2.1. Осигуряване на присъствие на
родители като лектори, обучители
или доброволци
6.2.2. Покани към родителите за
посещение на учебен час
6.2.3. Осигуряване участие на
родителите в различните форми на
вземане на решения, касаещи
училището – на ниво клас и училище

6.3. Участие на
родителите в
извънкласните дейности

6.3.1. Присъединяване на родителите
към училищните празници и
тържества като участници
6.3.2. Привличане на родители за
съвместно участие с учениците в
училищните състезания по професии

7. Повишаване на
конкурентоспособността
на учениците с оглед на
тяхната професионална
реализация на пазара на
труда

7.1.Повишаване
качеството на
преподаване

7.1.1. Използване на различни методи
на обучение, които провокират
вниманието и интереса на учениците
7.1.2. Въвеждане на повече
практическа работа в час
7.1.3. Провеждане на допълнителни

консултации с 12 класове
7.2. Мотивиране за
продължаващо обучение

7.2.1. Консултации на учениците за
възможностите им за развитие



7.2.2. Организиране на срещи между
ученици от 12 клас, техните родители
и представители на ВУЗ за
разясняване на възможностите за
личностно развитие чрез
продължаващо обучение

7.3. Оказване съдействие
за намиране на работно
място след дипломиране

7.3.1. Договаряне с партньорите от
базовите предприятия за ангажимент
към учениците, представили се най-
добре в състезанията по професии
7.3.2. Организиране на разяснителни
срещи с Бюрото по труда за начините
на кандидатстване за работно място

ІV. РАЗДЕЛ
ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЦЕЛ 1. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И

ОБУЧЕНИЕ И ПОСТИГАНЕ НА ДОС

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник

1.1. Поставяне на
ученика в центъра
на цялостната
педагогическа
дейност в
училищната
общност.

1.1.1.Високо
развитие на:
чуждоезиковата
подготовка,
подготовката в
областта на
информационните
технологии и по
всички други
предмети

Много добра
успеваемост на
учениците,
адаптивност,
конкурентоспособн
ост на пазара на
труда

ЗДУД

1.1.2. Практическа
приложимост на
изучаваното
учебно съдържание
и използване на
методите за учене
чрез действие.

Много добра
успеваемост на
учениците,
адаптивност,
конкурентоспособн
ост на пазара на
труда

ЗДУД,
ЗДУПД

1.2. Поставяне на
ученика в
отговорна активна
позиция при
овладяване на
знанията,
формиране на
различни

1.2.1. Мотивиране
на учениците за
участие в учебния
процес чрез
качествено
обучение.

Качествено
обучение на
учениците, добра
успеваемост,
адаптивност,
конкурентоспособн
ост на пазара на
труда

Директор,
Педагогически
специалисти



компетенции по
различните учебни
предмети и
развитие на умения
за учене през целия
живот.

1.2.2. Въвеждане на
нови форми за
проверка и оценка
на знанията на
учениците.

Качествено
обучение на
учениците, трайни
знания, активни
личности

2016 –
2020 г.
през м.
ХІ и м.
ХІІ

Председатели на
МО

1.3. Развитие на
системата за
поддържане и
повишаване
квалификацията на
учителите

1.3.1. План за
квалификация на
учителите

Висококвалифицир
ани кадри,
използващи
иновативни методи
на обучение за
качествено
обучение на
учениците

Директор,
Педагогически
специалисти

1.3.2. Портфолио
на педагогическите
специалисти

1.4. Изпълняване
на национална
стратегия за
„Учене през целия
живот”

1.4.1.Осъществяване
на сътрудничество
между учителите от
училището с
учители от други
водещи училища
и/или ВУЗ с цел
обмен на добри
педагогически
практики.

Висококвалифицир
ани кадри,
използващи
иновативни методи
на обучение за
качествено
обучение на
учениците

Директор,
Педагогически
специалисти

1.4.2. Насърчаване
и развиване на
неформалното и
формалното учене
през целия живот.
1.4.3. Развитие на
електронните
умения на учители
и администрация

Висококвалифицир
ани кадри,
използващи
иновативни методи
на обучение за
качествено
обучение на
учениците

ЦЕЛ 2. ПРИВЛИЧАНЕ НА ПО-ШИРОК КРЪГ УЧЕНИЦИ ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА

АКТУАЛНИ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА

ОБУЧЕНИЕ

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
2.1. Ежегодна
актуализация на
приема

2.1.1. Анализ на
пазара на труда в
общината и
региона

Специалности,
необходими на
пазара на труда

Директор

2.2. Разширяване
района на действие
в кампанията за
привличане на
ученици

2.2.1. Анализ на
статистиката за
прираст и миграция
за периода в
региона

Ясна визия, реални
очаквания и
резултати

Комисия



2.2.2. Провеждане
на две начални
кампании за
привличане на
ученици –
Осъществяване на
периодични
разяснителни
срещи с родители
за предлаганите в
училището
специалности,
свързани с
професионалната и
лична реализация
на децата им

Организирано и
целенасочено
въздействие върху
местните общности

2017 –
2020 г.
през м.
ХІ и м.
ХІІ

Педагогически
специалисти

2.2.3. Провеждане
на две поддържащи
кампании за
привличане на
ученици –
Осъществяване на
срещи с учениците
по училища за
рекламиране на
специалностите и
мотивиране на
учениците

Увеличен прием
на ученици с 5 % за
всяка година

2017 –
2020 г.
м. ІІ и
м. ІІІ;
м. ІV и
м. V

Педагогически
специалисти

2.3. Подобряване
на МТБ

2.3.1. Постоянно
осъвременяване на
кабинети и
работилници

Осъвременена база,
което засилва
интереса на
учениците към
училището

Директор

2.4. Осигуряване на
квалифицирани
кадри

2.4.1.
Преквалификация
на налични
специалисти

Екип от добре
подготвени
преподаватели

Директор

2.4.2. Привличане
на нови
специалисти

Директор

2.5.
Популяризиране на
план-приема на
училището

2.5.1. Създаване на
екип за
изработване на
проекти на
рекламни
материали

Наличие на идейни
предложения

ЗДУД

2.5.2. Периодични
новини и обяви в
сайта на
училището,
общинските и
областни медии.

Увеличен приема
на ученици с 5 % за
всяка година

Директор,
Отговорник за
сайта



ЦЕЛ 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА И ПОСЕЩАЕМОСТТА НА

УЧЕНИЦИТЕ

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
3.1. Ангажиране
на родителите за
подобряване на
посещаемостта в
часовете

3.1.1. Провеждане на
изнесени родителски
срещи при
необходимост

По-информирани
и
ангажирани
родители

Педагогически
специалисти

3.1.2. Издирване и
ангажиране на
местни лидери за
подкрепа чрез
индивидуални
разговори и
присъствие на
родителските срещи

По-голяма
ангажираност и
подкрепа от
местната
общност

Педагогически
специалисти

3.2.
Осъществяване на
постоянна обратна
връзка с
родителите по
отношение на
посещаемостта

3.2.1. Провеждане на
индивидуални срещи;
телефонни обаждания
или разговори по
skype; изпращане на
SMS-и; изпращане на
информ. писмо за
развитието на
ученика; представяне
на доклад в края на
срока за напредъка на
детето им

Повишена
посещаемост в
час

Класни
ръководители

3.3. Подобряване
начина на
преподаване в час

3.3.1. Анкетно
проучване за
очакванията на
учениците относно
преподаването

Яснота за
подходите при
работа в час

в
началото
на всяка
година

ЗДУД

3.3.2. Широко
използване на
компютърните
технологии в
образователно-
възпитателния процес

Мотивиране на
учениците,
повишаване на
качеството на
образователно-
възпитателния
процес

Педагогически
специалисти

3.3.3. Изработване на
индивидуални
програми и подходи
за несправящите се и
изоставащи ученици.

Формирано
чувство за
справяне,
отговорност и
мотивация

Педагогически
специалисти



3.3.4. Въвеждане на
повече  практическа
работа в час

Провокиран
интерес към
учебен труд и
повишена
мотивация за
справяне

Педагогически
специалисти

3.4. Стимулиране
на добри модели
на поведение

3.4.1. Организиране
на конкурси и
състезания за
творческа и спортна
дейност

Лична
ангажираност,
която провокира
присъствие в час

Педагогически
специалисти

3.4.2. Изработване на
информационно
табло за
популяризиране на
учениците и техните
успехи

Нарастване на
броя на
учениците с
подобни модели
на поведение

Педагогически
специалисти

3.4.3.
Популяризиране на
идеята „Достоен
продължител на
будителското дело”

Засилена
активност и
стремеж за
участие, морални
ценности

Директор,
Педагогически
специалисти

3.5.
Предотвратяване
на
преждевременното
напускане на
училище

3.5.1.Контрол върху
отсъствията на
учениците и
причините за
допускането им,
както и поведението с
цел недопускане на
тормоз и насилие

Липса на ученици
преждевременно
напуснали
училище

Педагогически
съветник,
Директор,

Зам.-
директори

3.5.2. Включване на
учениците в риск в
извънкласни форми
на обучение
3.5.3. Активна работа
на УКБППНМ
.Провеждане на
индивидуални
разговори с
учениците в риск,
както и с техните
родители.
Осъществяване на
своевременна връзка
с други
заинтересовани лица
и институции



3.5.4. Подпомагане на
пътуващите ученици,
чрез осигуряване на
безплатни карти за
пътуване
3.5.5. Агитиране на
напусналите ученици
отново да се включат
в образованието, чрез
самостоятелна,
задочна форма на
обучение или курсове
за придобиване на
професия

ЦЕЛ 4. ПРЕВРЪЩАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
4.1. Разширяване
взаимодействието
с местната
общност

4.1.1. Издирване и
включване на успели
личностив срещи с
ученици и родители

Присъствие на
представители на
обществеността в
училище

Педагогически
специалисти

4.2. Повишаване
компетенциите на
учителите за
работа в
мултикултурна
среда, за развитие
на извънкласната и
извънучилищна
дейност

4.2.1. Ежегодни
обучения за
подобряване на
знанията и подходите
при взаимодействие с
ученици, родители,
общественост

Добре подготвени
учители за
присъединяване
на рисковите
групи към
училището

Директор

4.3. Съхраняване
на етнокултурната
идентичност на
учениците

4.3.1. Провеждане на
културно-
образователна
дейност за събиране и
разпространение на
материали за
културното
наследство на
различните групи с
изложби в училище

Формирано
чувство за
принадлежност
към училището и
намален с 5%
броя на
неизвинените
отсъствия всеки
срок

Педагогически
специалисти

4.3.2. Организиране и
ежегодно провеждане
на “Мултиетнически
калейдоскоп”

Формирано
чувство за
принадлежност
към училището и
повишено
присъствие в час

Педагогически
специалисти



4.3.3 Участие в “Ден
на самоуправлението”

Повишено
самочувствие,
интерес и доверие

Председател
на Училищния
съвет

4.4. Работа по
приобщаване на
родителите в
училищното
пространство

4.4.1. Изготвяне на
Програма за
приобщаване на
родителите към
образователния
процес и засилване на
участието им в
училищния живот

Привлечени
повече родители в
живота на
училището;
повишен контрол
на присъствията
на учениците.

Председател
на МО на
класните
ръководители

4.4.2. Организиране
на ежегодни
съвместни състезания
с награден фонд
между родители,
ученици, учители и
представители на
бизнеса

Приобщени
повече родители
към политиката за
образование и
развитие на
децата им

Председател
на МО на
класните
ръководители

4.5. Мотивация на
учениците към
образование и
развитие

4.5.1. Изработване на
индивидуални
програми и подходи
за несправящите се и
изоставащи ученици

Повишен процент
на успеваемост и
желание за
присъствие

Педагогически
съветник,
Педагогически
специалисти

4.5.2. Търсене на
помощ и подкрепа за
мотивация от
училищното
настоятелство

Повишен процент
на присъствие в
часовете в края на
годината

Председател
на УН

4.5.3. Провеждане на
срещи с изтъкнати и
успели личности за
засилване на
мотивацията за
развитие

По-голяма
мотивация за
развитие; намален
брой на
неизвинени
отсъствия в края
на годината

Педагогически
специалисти

4.6. Осигуряване
на извънкласни
форми за
свободното време
на учениците

4.6.1.Удовлетворяване
на образователните
потребности на
даровити и
изоставащи ученици

Директор

4.7. Развиване на
ученическото
самоуправление в
училище

Председател
на Училищния
съвет

ЦЕЛ 5. ОБОГАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ДОПЪЛНИТЕЛНО

ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ПРИВЛИЧАНЕ НА РЕСУРСИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА



Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
5.1. Разширяване
взаимодействието
с бизнеса

5.1.1. Провеждане
на срещи един път
месечно между
представители на
бизнеса и
учениците

Повишен интереса
на учениците към
ученическите
практики

ЗДУПД

5.1.2.
Организиране на
четири
демонстрации,
игри и събития
през учебната
година между
ученици,
представители на
бизнеса и Бюро по
труда

По-голямо
сближаване с
бизнеса и оказване
на подкрепа за
реализация на
учениците; Бюро
по труда познава
способностите на
учениците

ЗДУПД

5.2. Разширяване
взаимодействието
с местната
общност.

5.2.1. Привличане
на двама членове
на местната
общност в
училищното
настоятелство.

Оказана подкрепа
за присъствие и
образование от
значими за
учениците хора от
местната общност

Директор

5.2.2.
Организиране на
четири срещи през
годината със
завършили и
работещи
представители на
училището и
общността, за да
разкажат за
работата си на
учениците

Повишаване на
авторитета на
училището;
мотивираност на
учениците за
реализация и
развитие

ЗДУД

5.3. Изграждане на
капацитет за
разработване на
проекти и участие
в европейски и
национални
програми за
развитие на
образованието

5.3.1. Сформиране
на екип

Сформиран екип за
писане на проекти

ЗДАСД

5.3.2. Обучение на
екипа за
разработване и
управление на
проекти

Добре обучени и
мотивирани
учители за
разработване на
проекти

ЗДАСД

5.3.3. Проучване
на възможностите
за финансиране.

Добра
информираност

ЗДАСД



5.3.4. Разработване
и управление на
проекти

Придобит опит и
създадени
възможности за
допълнително
финансиране и
разширяване кръга
от дейности на
училището

ЗДАСД

5.4. Привличане на
партньори за
участие в проекти

5.4.1. Обсъждане и
споделяне на
намерения с
представители на
различни
организации,
проявяващи
интерес към
сферите, в които
училището
възнамерява да
кандидатства по
проекти.

Наличие на
партньори

ЗДАСД

ЦЕЛ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ, УЧИЛИЩНОТО

НАСТОЯТЕЛСТВО И БИЗНЕСА В РЕГИОНА

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
6.1.
Осъществяване на
активна, ясна и
редовна
двупосочна
комуникация
учител – родител

6.1.1. Побликуване
на сайта и
постоянно
осъвременяване на
информация за
училището.

Осведоменост на
родителите.

Администратор
на сайта

6.1.2.
Осъществяване на
родителски срещи;
индивидуални
срещи; телефонни
обаждания или
разговори по
skype; изпращане
на SMS-и;
изпращане на
информационно
писмо за
развитието на
ученика;
представяне на
доклад в края на
срока за напрадъка
на детето им

Повишена
информираност и
контрол

Класните
ръководители



6.1.3. Изработване
на брошура с
информация за
родителите да
знаят какво очаква
училището от тях

Родителите са
запознати с какви
очаквания от тях е
училището

Председател на
МО на класните
ръководители

6.1.4. Анкетно
проучване на
мнението и
препоръките на
родителите за
училищния живот

Училището е
наясно с
очакванията на
родителите

Председател на
МО на класните
ръководители

6.2. Привличане и
ангажиране на
родителите в
учебния процес

6.2.1. Осигуряване
на присъствие на
родители като
лектори,
обучители или
доброволци

Повишена на
мотивация чрез
добри модели на
поведение

Председател на
МО на класните
ръководители

6.2.2. Покани към
родителите за
посещение на
учебен час

Принадлежност
към училищния
живот

Директор,
Класните
ръководители

6.2.3. Осигуряване
участие на
родителите в
различните форми
на вземане на
решения, касаещи
училището – на
ниво клас и
училище

Формирано
чувство за
принадлежност
към училищната
общност

Педагогически
специалисти

6.3. Участие на
родителите в
извънкласните
дейности

6.3.1.
Присъединяване на
родителите към
училищните
празници и
тържества като
участници

Формирано
чувство за
принадлежност
към училищната
общност; участие в
повече съвместни
инициативи

Педагогически
специалисти

6.3.2. Привличане
на родители за
съвместно участие
с учениците в
училищното
състезание на
професиите “Ден
на моята
професия”

Улеснена
комуникация с
родители и
ученици; участие в
повече съвместни
инициативи

Педагогически
специалисти

ЦЕЛ 7. ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ С

ОГЛЕД НА ТЯХНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА

ТРУДА



Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
7.1. Повишаване
качеството на
преподаване

7.1.1. Използване
на различни
методи на
обучение, които
провокират
вниманието и
интереса на
учениците

По-добре усвоен
материал

Педагогически
специалисти

7.1.2. Въвеждане
на повече
практическа работа
в час

Формирани
умения за
самостоятелно
справяне

Педагогически
специалисти

7.1.3. Провеждане
на допълнителни
консултации с 12
класове

Добро представяне
на ДЗИ и ДКИ

Педагогически
специалисти

7.2. Мотивиране за
продължаващо
обучение

7.2.1. Консултации
на учениците за
възможностите им
за развитие

По-добра
представа за
личните качества,
умения и амбиции

Педагогически
специалисти

7.2.2.
Организиране на
на срещи между
ученици от 12
клас, техните
родители и
представители на
ВУЗ за
разясняване на
възможностите за
личностно
развитие чрез
продължаващо
обучение

50% от
завършващите
продължават в
друга степен на
обучение

Директор

7.3. Оказване
съдействие за
намиране на
работно място след
дипломиране

1.3.1. Договаряне с
партньорите от
базовите
предприятия за
ангажимент към
учениците,
представили се
най-добре в
състезанията по
професии

10 % наети в
базови
предприятия

Директор

7.3.2.
Организиране на
разяснителни
срещи с Бюрото по
труда за начините
за кандидатстване
за работно място

Усвоени начини за
търсене и
намиране на
работа

Директор



V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА:
- средства от бюджета на училището.
- средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.
- кандидатстване по проекти.
- дарения.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:
№ Дейност финансиране срок

1. Изработване и утвърждаване на цялостна
концепция за провеждане на образователния
процес – учебен план и програми, Етичен
кодекс, методически обединения и комисии,
план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет до 10.09. на
всяка година

2. Обновяване и оборудване на класни стаи и
кабинети

Делегиран бюджет и
външно финансиране

септември
2016 г.

3. Достъп до интернет във всяка класна стая и
кабинет.

Делегиран бюджет и
дарения

септември
2018 г.

4. Участие в квалификационни форми на
педагогическия състав.

Делегиран бюджет,
синдикати, община

постоянен

5. Разработване, спечелване и реализиране на
национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС,
община, дарения

постоянен

6. Продължаване на традицията за провеждане
на благотворителни Коледни и Великденски
базари

Дарения всяка учебна
година

7. Провеждане на вътрешноучилищно езиково
състезание и участие в национални състезания
на Асоциацията на Кеймбридж училищата в
България

Делегиран бюджет,
самофинансиране

през всяка
учебна година

8. Провеждане на училищен спортен празник,
участия в районни и общински спортни
състезания

Делегиран бюджет, 129
ПМС

постоянен

9. Управление на международни проекта по
програма „Еразъм +“ с чуждестранни
партньори, ключова дейност К1, К2 и К3.

Финансиране от
програмата

2016 – 2020
година

10. ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Финансиране от
програмата

2014- 2020 г.

11. Проект „Развитие на способностите на
учениците и повишаване мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи специфични
знания, умения и компетентности (Твоят час)
– фаза I”

Финансиране от
програмата

До 31.10.2018
г.

VІ. РАЗДЕЛ
МОНИТОРИНГ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Мониторингът ще се осъществява от 3- членна комисия, назначена от Директора,
която ще проверавя степента на постигане на целите на стратегията и неразкритите
потенциални възможности на училищната общност на Професионална гимназия по
ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен.

2. Комисията периодично ще се събира и отчита информацията по различните
дейности за изпълнение на стратегията

3. Комисията ще осъществява съпоставяне между планираните цели и реално
постигнатото състояние на управление на образователните дейности и училището

4. Наблюдението ще се отчита с доклад пред педагогическия съвет



5. Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на
значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната база
на средното и професионално образование

6. Планът за изпълнение на Стратегията се актуализира и допълва с конкретни
срокове и отговорници за всяка учебна година.

7. Анализът на дейностите по изпълнение на Стратегията и Планът за изпълнение на
Стратегията се приемат на Педагогическия съвет в началото на всяка учебна
година.

VІІ. РАЗДЕЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Стратегията е адаптивна към промените на потребностите и нормативната уредба.
2. Очаквани резултати от изпълнението на стратегията съгласно европейската рамка –
качествено професионално образование и обучение, благоприятна учебна среда,
съвременни методи на преподаване, интегриране на учениците в обществото.





1.3. Развитие на
системата за
поддържане и
повишаване
квалификацията на
учителите

1.3.1. План за
квалификация на
учителите

Висококвалифицир
ани кадри,
използващи
иновативни методи
на обучение за
качествено
обучение на
учениците

15.09.

30.06.

Директор,
Педагогически
специалисти

1.3.2. Портфолио
на педагогическите
специалисти

1.4. Изпълняване
на национална
стратегия за
„Учене през целия
живот”

1.4.1.Осъществяване
на сътрудничество
между учителите от
училището с
учители от други
водещи училища
и/или ВУЗ с цел
обмен на добри
педагогически
практики.

Висококвалифицир
ани кадри,
използващи
иновативни методи
на обучение за
качествено
обучение на
учениците

2016-
2017 г

Директор,
Педагогически
специалисти

1.4.2. Насърчаване
и развиване на
неформалното и
формалното учене
през целия живот.
1.4.3. Развитие на
електронните
умения на учители
и администрация

Висококвалифицир
ани кадри,
използващи
иновативни методи
на обучение за
качествено
обучение на
учениците

ЦЕЛ 2. ПРИВЛИЧАНЕ НА ПО-ШИРОК КРЪГ УЧЕНИЦИ ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА
АКТУАЛНИ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА
ОБУЧЕНИЕ

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
2.1. Ежегодна
актуализация на
приема

2.1.1. Анализ на
пазара на труда в
общината и
региона

Специалности,
необходими на
пазара на труда

01.11.
2016

Директор

2.2. Разширяване
района на действие
в кампанията за
привличане на
ученици

2.2.1. Анализ на
статистиката за
прираст и миграция
за периода в
региона

Ясна визия, реални
очаквания и
резултати

01.11.
2016

Комисия

2.2.2. Провеждане
на разяснителни
срещи с родители
за предлаганите в
училището
специалности,
свързани с
професионалната и
лична реализация
на децата им

Организирано и
целенасочено
въздействие върху
местните общности

м. ХІ и
м. ХІІ

Педагогически
специалисти



2.2.3. Провеждане
на две поддържащи
кампании за
привличане на
ученици –
Осъществяване на
срещи с учениците
по училища за
рекламиране на
специалностите и
мотивиране на
учениците

Увеличен прием
на ученици с 5 % за
всяка година

. м. ІІ и
м. ІІІ;

м. ІV и
м. V

Педагогически
специалисти

2.3. Подобряване
на МТБ

2.3.1. Постоянно
осъвременяване на
кабинети и
работилници

Осъвременена база,
което засилва
интереса на
учениците към
училището

2016/17 Директор

2.4. Осигуряване на
квалифицирани
кадри

2.4.1.
Преквалификация
на налични
специалисти

Екип от добре
подготвени
преподаватели

2016/17 Директор

2.4.2. Привличане
на нови
специалисти

при
необхо
димост

Директор

2.5.
Популяризиране на
план-приема на
училището

2.5.1. Създаване на
екип за
изработване на
проекти на
рекламни
материали

Наличие на идейни
предложения

м. ХІ и
м. ІV

ЗДУД

2.5.2. Периодични
новини и обяви в
сайта на
училището,
общинските и
областни медии.

Увеличен приема
на ученици с 5 % за
всяка година

2016/17 Директор,
Отговорник за
сайта

ЦЕЛ 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА И ПОСЕЩАЕМОСТТА НА

УЧЕНИЦИТЕ

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорни
к

3.1. Ангажиране
на родителите за
подобряване на
посещаемостта в
часовете

3.1.1. Провеждане
на изнесени
родителски срещи
при необходимост

По-информирани и
ангажирани
родители

при
необхо
димост

Педагогичес
ки
специалисти

3.1.2. Издирване и
ангажиране на
местни лидери за
подкрепа чрез
индивидуални
разговори и
присъствие на

По-голяма
ангажираност и
подкрепа от
местната общност

2016/17 Педагогичес
ки
специалисти



родителските
срещи

3.2.
Осъществяване на
постоянна
обратна връзка с
родителите по
отношение на
посещаемостта

3.2.1. Провеждане
на индивидуални
срещи; телефонни
обаждания или
разговори по skype;
изпращане на SMS-
и; изпращане на
информ. писмо за
развитието на
ученика;
представяне на
доклад в края на
срока за напредъка
на детето им

Повишена
посещаемост в час

2016/17 Класни
ръководител

и

3.3. Подобряване
начина на
преподаване в час

3.3.1. Анкетно
проучване за
очакванията на
учениците относно
преподаването

Яснота за
подходите при
работа в час

в
начало
то на
всяка
година

ЗДУД

3.3.2. Широко
използване на
компютърните
технологии в
образователно-
възпитателния
процес

Мотивиране на
учениците,
повишаване на
качеството на
образователно-
възпитателния
процес

2016/1
7

Педагогичес
ки
специалисти

3.3.3. Изработване
на индивидуални
програми и
подходи за
несправящите се и
изоставащи
ученици.

Формирано чувство
за справяне,
отговорност и
мотивация

при
неолхо
димост

Педагогичес
ки
специалисти

3.3.4. Въвеждане на
повече
практическа работа
в час

Провокиран
интерес към
учебен труд и
повишена
мотивация за
справяне

2016/17 Педагогичес
ки
специалисти

3.4. Стимулиране
на добри модели
на поведение

3.4.1. Организиране
на конкурси и
състезания за
творческа и
спортна дейност

Лична
ангажираност,
която провокира
присъствие в час

По
спортен
календар

Педагогичес
ки
специалисти

3.4.2. Изработване
на информационно
табло за
популяризиране на
учениците и
техните успехи

Нарастване на броя
на учениците с
подобни модели на
поведение

2016/17 Педагогичес
ки
специалисти



3.4.3.
Популяризиране на
идеята „Достоен
продължител на
будителското дело”

Засилена активност
и стремеж за
участие, морални
ценности

01.11.
2016

Директор,
Педагогичес
ки
специалисти

3.5.
Предотвратяване
на
преждевременнот
о напускане на
училище

3.5.1.Контрол
върху отсъствията
на учениците и
причините за
допускането им,
както и
поведението с цел
недопускане на
тормоз и насилие

Липса на ученици
преждевременно
напуснали училище

2016/17 Педагогичес
ки съветник,

Директор,
Зам.-

директори

3.5.2. Включване на
учениците в риск в
извънкласни форми
на обучение
3.5.3. Активна
работа на
УКБППНМ
.Провеждане на
индивидуални
разговори с
учениците в риск,
както и с техните
родители.
Осъществяване на
своевременна
връзка с други
заинтересовани
лица и институции
3.5.4. Подпомагане
на пътуващите
ученици, чрез
осигуряване на
безплатни карти за
пътуване
3.5.5. Агитиране на
напусналите
ученици отново да
се включат в
образованието,
чрез
самостоятелна,
задочна форма на
обучение или
курсове за
придобиване на
професия



ЦЕЛ 4. ПРЕВРЪЩАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
4.1. Разширяване
взаимодействието
с местната
общност

4.1.1. Издирване и
включване на успели
личности в срещи с
ученици и родители

Присъствие на
представители
на
обществеността
в училище

30.11.
2016

Педагогически
специалисти

4.2. Повишаване
компетенциите на
учителите за
работа в
мултикултурна
среда, за развитие
на извънкласната
и извънучилищна
дейност

4.2.1. Обучения за
подобряване на
знанията и подходите
при взаимодействие с
ученици, родители,
общественост

Добре
подготвени
учители за
присъединяване
на рисковите
групи към
училището

30.04.
2017

Директор

4.3. Съхраняване
на
етнокултурната
идентичност на
учениците

4.3.1. Провеждане на
културно-
образователна
дейност за събиране и
разпространение на
материали за
културното
наследство на
различните групи с
изложби в училище

Формирано
чувство за
принадлежност
към училището
и намален с 5%
броя на
неизвинените
отсъствия всеки
срок

31.05.
2017

Педагогически
специалисти

4.3.2. Организиране и
провеждане на
“Мултиетнически
калейдоскоп”

Формирано
чувство за
принадлежност
към училището
и повишено
присъствие в
час

31.05.
2017

Педагогически
специалисти

4.3.3 Участие в “Ден
на самоуправлението”

Повишено
самочувствие,
интерес и
доверие

09.05.
2017

Председател
на Училищния
съвет

4.4. Работа по
приобщаване на
родителите в
училищното
пространство

4.4.1. Изготвяне на
Програма за
приобщаване на
родителите към
образователния
процес и засилване на
участието им в
училищния живот

Привлечени
повече родители
в живота на
училището;
повишен
контрол на
присъствията на
учениците.

01.10.
2016

Председател
на МО на
класните
ръководители

4.4.2. Организиране
на съвместни
състезания с между
родители, ученици,
учители и
представители на
бизнеса

Приобщени
повече родители
към политиката
за образование
и развитие на
децата им

20.12.
2016

Председател
на МО на
класните
ръководители



4.5. Мотивация на
учениците към
образование и
развитие

4.5.1. Изработване на
индивидуални
програми и подходи
за несправящите се и
изоставащи ученици

Повишен
процент на
успеваемост и
желание за
присъствие

при
необхо
димост

Педагогически
съветник,
Педагогически
специалисти

4.5.2. Търсене на
помощ и подкрепа за
мотивация от
училищното
настоятелство

Повишен
процент на
присъствие в
часовете в края
на годината

2016/
2017

Председател
на УН

4.5.3. Провеждане на
срещи с изтъкнати и
успели личности за
засилване на
мотивацията за
развитие

По-голяма
мотивация за
развитие;
намален брой на
неизвинени
отсъствия в края
на годината

31.03.
2017

Педагогически
специалисти

4.6. Осигуряване
на извънкласни
форми за
свободното време
на учениците

4.6.1.Удовлетворяване
на образователните
потребности на
даровити и
изоставащи ученици

Развит
творчески
потенциал,
активни
личности

2016/
2017

Директор

4.7. Развиване на
ученическото
самоуправление в
училище

.6.1. Участие на
учениците в
управлението на
училищния живот

Личности с
активна
гражданска
позиция

2016/
2017

Председател
на Училищния
съвет

ЦЕЛ 5. ОБОГАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ДОПЪЛНИТЕЛНО

ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ПРИВЛИЧАНЕ НА РЕСУРСИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
5.1. Разширяване
взаимодействието
с бизнеса

5.1.1. Провеждане
на срещи един път
месечно между
представители на
бизнеса и
учениците

Повишен интереса
на учениците към
ученическите
практики

2016/
2017

ЗДУПД

5.1.2.
Организиране на
четири
демонстрации,
игри и събития
през учебната
година между
ученици,
представители на
бизнеса и Бюро по
труда

По-голямо
сближаване с
бизнеса и
оказване на
подкрепа за
реализация на
учениците; Бюро
по труда познава
способностите на
учениците

2016/
2017

ЗДУПД



5.2. Разширяване
взаимодействието
с местната
общност.

5.2.1. Привличане
на двама членове
на местната
общност в
училищното
настоятелство.

Оказана подкрепа
за присъствие и
образование от
значими за
учениците хора от
местната общност

30.11.
2016

Директор

5.2.2.
Организиране на
четири срещи
през годината със
завършили и
работещи
представители на
училището и
общността, за да
разкажат за
работата си на
учениците

Повишаване на
авторитета на
училището;
мотивираност на
учениците за
реализация и
развитие

2016/
2017

ЗДУД

5.3. Изграждане на
капацитет за
разработване на
проекти и участие
в европейски и
национални
програми за
развитие на
образованието

5.3.1. Сформиране
на екип

Сформиран екип
за писане на
проекти

01.11.
2016

ЗДАСД

5.3.2. Обучение на
екипа за
разработване и
управление на
проекти

Добре обучени и
мотивирани
учители за
разработване на
проекти

30.11.
2016

ЗДАСД

5.3.3. Проучване
на възможностите
за финансиране.

Добра
информираност

2016/
2017

ЗДАСД

5.3.4.
Разработване и
управление на
проекти

Придобит опит и
създадени
възможности за
допълнително
финансиране и
разширяване
кръга
от дейности на
училището

2016/
2017

ЗДАСД

5.4. Привличане на
партньори за
участие в проекти

5.4.1. Обсъждане
и споделяне на
намерения с
представители на
различни
организации,
проявяващи
интерес към
сферите, в които
училището
възнамерява да
кандидатства по
проекти.

Наличие на
партньори

2016/
2017

ЗДАСД



ЦЕЛ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ, УЧИЛИЩНОТО

НАСТОЯТЕЛСТВО И БИЗНЕСА В РЕГИОНА

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
6.1.
Осъществяване на
активна, ясна и
редовна
двупосочна
комуникация
учител – родител

6.1.1.
Побликуване на
сайта и постоянно
осъвременяване на
информация за
училището.

Осведоменост на
родителите.

2016/
2017

Администратор
на сайта

6.1.2.
Осъществяване на
родителски
срещи;
индивидуални
срещи; телефонни
обаждания или
разговори по
skype; изпращане
на SMS-и;
изпращане на
информационно
писмо за
развитието на
ученика;
представяне на
доклад в края на
срока за
напредъка на
детето им

Повишена
информираност и
контрол

2016/
2017

Класните
ръководители

6.1.3. Изработване
на брошура с
информация за
родителите да
знаят какво очаква
училището от тях

Родителите са
запознати с какви
очаквания от тях е
училището

30.11.
2016

Председател на
МО на класните
ръководители

6.1.4. Анкетно
проучване на
мнението и
препоръките на
родителите за
училищния живот

Училището е
наясно с
очакванията на
родителите

30.10.
2016

Председател на
МО на класните
ръководители

6.2. Привличане и
ангажиране на
родителите в
учебния процес

6.2.1. Осигуряване
на присъствие на
родители като
лектори,
обучители или
доброволци

Повишена на
мотивация чрез
добри модели на
поведение

2016/
2017

Председател на
МО на класните
ръководители

6.2.2. Покани към
родителите за
посещение на
учебен час

Принадлежност
към училищния
живот

2016/
2017 Директор,

Класните
ръководители



6.2.3. Осигуряване
участие на
родителите в
различните форми
на вземане на
решения, касаещи
училището – на
ниво клас и
училище

Формирано
чувство за
принадлежност
към училищната
общност

2016/
2017

Педагогически
специалисти

6.3. Участие на
родителите в
извънкласните
дейности

6.3.1.
Присъединяване
на родителите към
училищните
празници и
тържества като
участници

Формирано
чувство за
принадлежност
към училищната
общност; участие
в повече
съвместни
инициативи

2016/
2017

Педагогически
специалисти

6.3.2. Привличане
на родители за
съвместно участие
с учениците в
училищното
състезание на
професиите “Ден
на моята
професия”

Улеснена
комуникация с
родители и
ученици; участие
в повече
съвместни
инициативи

2016/
2017

Педагогически
специалисти

ЦЕЛ 7. ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ

С ОГЛЕД НА ТЯХНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА

ТРУДА

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
7.1. Повишаване
качеството на
преподаване

7.1.1. Използване
на различни
методи на
обучение, които
провокират
вниманието и
интереса на
учениците

По-добре усвоен
материал

2016/
2017

Педагогически
специалисти

7.1.2. Въвеждане
на повече
практическа
работа в час

Формирани
умения за
самостоятелно
справяне

2016/
2017

Педагогически
специалисти

7.1.3. Провеждане
на допълнителни
консултации с 12
класове

Добро
представяне на
ДЗИ и ДИ за СПК

2016/
2017

Педагогически
специалисти

7.2. Мотивиране
за продължаващо
обучение

7.2.1.
Консултации на
учениците за
възможностите им
за развитие

По-добра
представа за
личните качества,
умения и амбиции

2016/
2017

Педагогически
специалисти



7.2.2.
Организиране на
на срещи между
ученици от 12
клас, техните
родители и
представители на
ВУЗ за
разясняване на
възможностите за
личностно
развитие чрез
продължаващо
обучение

50% от
завършващите
продължават в
друга степен на
обучение

30.04.
2017

Директор

7.3. Оказване
съдействие за
намиране на
работно място
след дипломиране

1.3.1. Договаряне
с партньорите от
базовите
предприятия за
ангажимент към
учениците,
представили се
най-добре в
състезанията по
професии

10 % наети в
базови
предприятия

30.04.
2017

Директор

7.3.2.
Организиране на
разяснителни
срещи с Бюрото
по труда за
начините за
кандидатстване за
работно място

Компетенции за
търсене и
намиране на
работа

30.04.
2017

Директор



IlPO(f>ECHOHAJIHA rWMHA3HSI no PECTOI>AHTbO,PCTBO,
T'bPfOBJHII1 06CJlY)I(BAHE - nJlEBEH

S8(M) I Lie •...,.u , )'JI CIlM)'h."! )(1:2 ,
'0."4"« 0641827215,reo, 0641827195,
c·mall' pgnoplevcn(a'abv bg

YTB'b p)I(,LI,ABAM:
HEBEHA APA6A,L1,)I(,I1EBA
,LI,MPEKTOPHA nrPTO - nJlEBEH

nJlAH
HA KOMI1CI1S1TA 3A KYJlTYPHA H CnOPTHA ,LI,EillIOCT B

npO<J)ECI10HAJIHA fHMHA311S1 no PECTOPAHTbOPCTBO, T'bPfOBI1S111
06CJ]Y)I(BAHE-nJlEBEH

2016/2017 YlJEIiHA rOl1,MHA

I.osura nOJIO)l(EHHSI'
I,CuCTaB 118KOMHCHfl 38 «ynrypua Ii cnOJYrJl8 !leHBOC1' B nrPTO - nJJeSCH:

flpencenaren: BHKTOPl1fl Kan4CIl8 - CTapUlH Y'H1TeJl,

4JleHOSC: CliJIBH~ MapKOBCKa - Y'UiTCJI

2. H8CTOJll1ll1MT nnau 38 KYJITYPH8 H cnoprua ,ACHHOCT e IIpl1eT na aacenaaue ua

ne,n8rorH'ICCKI111 CbBeT C nporoxon N~22112.09,20 16 rO).lH118

II. l(EJJI1
OCHOBHA usn.

Ocurypsnane 118 KOMnJICKC 01' YCJIOBHII aa yneJlH'laB8I1C 119 )KH3HeClloco6HOCTTa 118

Y4CHHUHTe,38 M01'HBHPSHOOTKJ10HJiU3HCna npOTI1Bo06LL\CCTBCHI1TCnpOHBI1 H HSPKOM8HHI1H 38

YCToll'IHBO KS'ICCTBO ua 06Y'leuHCTO )]0 <pH3H'ICCKO Bb311HTaUIiC H cnopr KaTO sacr 01'
MO)lepflH3HPQlleTO 11a 06pa30B8TCmlO-Ou3I1HT8TCJlHHJI npouec B Y'IHJHtLl(C.

I.nOll06pJlB8He ua (~H3H'ICCKOTOpa3BHTHC Hneecnocotinocr H8 Y·ICHHUHTC.
2. CouHal1118 MOTHllaUHl1 38 npHBml'18I1CTO ua ysenauare K'bM CI1CTeMflH 38HHM8HHJI C

<jlH3H'IeCKH ynpa)Kllelll1J1 H cnopr.
3. nOCTHral1C ua nOJlOlKHTCJ1Cii c<i)cKT 01' 06ps30BaTC)IHO-B'b3nHTaTCJlHHJI npouec B

H3BbI1K)laCIHtTC <jlOPMH118neauocr H B -raconere no <pH3HyeCKOB'b311HTaTlieH cnopr,

1lI,3A,L1,ALIM
I. .lla ce C'b311aAaT yC110BHJI H A06pa 8TMoc<i1epa 113 pa6OT8 aa nO-A06po KJl8CHpaHe ua

npencraaarennare OT60PH 118Y'IHJIHUleTO no OTllClIliHTC OH,nOBCcnopr B Y'ICllH'lHCKHTC Hrpl1 H

np01l'bJllK8BaHe U8 no-ropeu erau.
2. .lla ce HaMaJlJlT OTC'bCTllHJlT8118Y'leHHUHTC nopanu 3860JlJlOaUHJI, IICJlellCTBHe 06C3llBHlKB8HC.
3. MaCOBO Y'IaCTHC 118Y'IemIUHTC 01' Y'lfl11HUleTO B H3B'bIIKJlaCHHqlOpMH 1,18,nCilHOCT.

4. npH,Ao6H118HCH8 TpaHHH YMeHHMH HaSlil1H 38 cnopr H TYPH3bM,

IV, ,LI,EAHOCTH
I, MaCOBO Y'IaCTHe 0 eCCHeH H nponereu CnOpl'CH npa3HHK HSY'IHJlHUleTOi
2, npOBelKJt81le 118 Oul'peUlIIOY4HilHI.llHfi C'bCTe3allHJI no BH).lOOCCIIOPT, C<popMHpal1C ua

npC)lCT8DHTeJlI1HY'lHl1HUIHH 0T60PH Ii yuacruc DbB OCH'IKHerana 118Y'ICHH'leCKHTe HrpHi

3, Y'I8CTHC B pCrHOH8J1HHH3JiBH,CBbP38HH C npasuaun H HMeHHTH }laTH - IH8<peTH,TypHHpH.



npO<l>ECHOHAJlIIA fl1MIIA1IUI no PECTOPAHTbOPCTBO,
TbPrOBWI ~1 06CJ1YiKBAHE - nJlEBEH

YTBbPiKJlABA1'\1; VrJ..
HEBEHA APA6A)liK"~BA VI
)l,HPF:KTOP IIA nrPTO - nJlEDEII

CnOPTEIJ KAJlEH,l(AP
31ly',e611(1I111l20/6/20/7 lO()UIIIl

"

Meponpasms Y\13CTH~I- I BPCMC33 MJiCTO OpraHH38-
UH npoaesrn, TOP

I MACOBH nroana I I

lceucn cnopreu nonynea. Bc. KIlOCOI)e X - XI 16 r. CK06cncB Y'llIlIIllUIiOTO
napK PbKOIlOJtCT80.

II pOJIC'rCIiCIIOPTCIInonyneu. Bc. KJIOCOIlC IV - V.17 r. l lapx Y'I~lTC1IHno
"I(U11I1'bl(lI" cj)WlU'ICCKO

1l1,11111TOHHC.
[I npO$lBH no cnOPTOBE I(JI.P-JII1

4. &ACKET50n

Burpeumoysunuumn CbCTC1aRIiA. Or6oPII ua X-XII16r. Cn. 11,10111.8 Y tune/1M no
Knoco8CTC YlJlI,,"wero cjllllll'lCCKO

06l11I1HCKJtC'bCTe'3QHHJI. Or6opa Ita II III 17 r. Cnoprua lib ll1tt11UIIIC
)"tHIIIIWCTO lana nnCBCIt CnOpTCH KIIy6

06I1UCTIIII C'bCTeJaHIIl! Orfopa Ita III - IV 17 r. 110 IinpeJl6u Excnepr ua
Y'ltlll HIJIC'ro PYO

30110111111 Cl,CrC3a1IHJI OT60po Ita IV-V 17r. no IIapcJl6a MOil
Y'lftJlH1110'10

<1>1'1 It011 1111C'bCTC30IlHJI Q-r60(1t1 Ita V-VII7r. 110 Hopc)16a MOil

5. sonsttson
y-nmumero

BbTpewltoY'utJUtl1(HH C"bCTe18HHII. 0T60Pll ua X -XII 16 r. Cn. IMOW. 8 Y 4111CJ1Ilno
KII0COBCTe y'!lImt UICTO (jIllllI'lCCKO

06l1(1tttCKII C'bCl'C1rutJlJI. Or6opa Ita II - III 17 r. Cnoprua Bb3n1IT8HIIC
)'IIt.1I1WCTO sara Ilneseu Cnopreu KIIy6

06nDCTlttt C'bCTC1annll OT60pa Ita II1-IVI7r. no Hapentia EKcnepr ua
Y'III, litWCT0 PYO

'3ollOllml C'bCTC1UHHlI o r60pa 110 IV - V 17 r. no Hape.n6a MOH
ytHI1111UteTO

MOH<I>11110111111C'bCTC3a It lot1I OT6opa 118 V-VI17r. 110 HapCIl6a
Y'HtJl11IIlCTO

B.XAHI16An
01'60pft Ita X -Xll 16 r. en. nnout, R Y'lItTCII~t no

IhTpcwnoY'lllJ!nWHtl cscreaauns. KJlaCOIIClC Y'lllJUtWC10 4>113lt'leCKO

4

,,

5



~ 0611(I1IICKI1 cucrcmuns. OT6opa IIa 11- III 17 r. Cuoprna 1l'b3111lrauue-
Y'IIIJ1II111010 sana nJlCUCn., 06J18CT1ll1 C'bCTC181111$1 Orfiopa IIa III -IV 17 r. no Hapen6a CIIOP1'CII KJIy6
y'I11JlIILUCro FKCnCp1' 118

-\ 30llRJIIH1 C"bCTC381HU' OT6opa IIa IV - V 17 r. no IIapcn6a PYO
Y'IllmILUCTo MOil

5 <l>HllanHII C'bC'rClalllf~ OT60pa HB V - VI 17 r. no Hape.n6a
Y'I11.l11LUCTO MOIl

C.REKA A TRETI1KA
Or60PII ua X-XII16r. Cn. nnoui, 8 Y'IlrreJ1lI no

Bl.rpeUnl0Y"".JlII "till' C'bCTClaIlHR. KJlaCOlleTe Y'UfJIIILUCTO !j>HllI'ICCKO
Orfopa IIa II - III 17 r. Cnoprna 8'blnllTallHC, 06LUHflCKII C'bCTC1aIllIA. )'I11:111LUCTO sana nnCBCII Cnopreu KJl)6-
Orfiopa IIa III - IV 17 r. no l-lapcn6a EKCflCp1' ua, 06J1aCTIIII CbCTC1UlHlII )'II.AHLUCTO PYO.'
Orfiopa ua IV-VI7r. no IIapcll6a MOil

4 30llanllH cscrcsauaa Y'HlJlIlLUCTO
OT6opa "a V VI 17 r. no IIapcn6a MOIl

s <l>HII3J11111cscretanus Y'HIJlfILUt.:TO

Il: TEHI1C IIA MACA
Orfopu ua X-XII16r. Cn. IlJI0LU. B Y'II.TCJllI no

lhTpCLLIHOY4HJIHI11I111 KJlaCOIlCTC Y'IHJlHII1CTO <jlH)H'lCCKO
Orfiopa IIa 11- [II 17 r. Cnop'I'II8 ll'b311H'I'aIlIlC

1 06LUHIICKH cscrctanua. Y'IHJlHLL(CTO sana nJlCBCII Cnopreir KJly6
Orfiopa IIa III - IV 17 r. no IIapcJ.l6a EKCIICP" 118, 06J18C1'llll cscrcrauus Y'1I1J1IIIL(e'ro PYO.'
Or6opa IIa IV - V 17 r. no Ilapell6a MOil

-\ 30llanll 11C'bCTC381110111 Y'1I1J111LUC'f0
01'60pa ua V - VI 17 r. no Hapen6a MOH

5 <l>HIIannu C'bCTC3BII1111 Y'IIIJ111lTICTO

E, (/)YTEOR
OrOOPII 113 X -XII 16 r. Cn nnoui. 8 Y'IHrenll 110

BbTpcWIIOY'lHJIII lUllII K!IOCOBeTC yqH.:mmCTO cplnll'lecKo

I , Or6opa ua II-III 17 r. CTaJlIIOlf3 Bb3nH rauue
- 061.111flfCKltC"bC'fC33I11II1. ) 'IIInH WCTO nnCBCII Cnop1'C1I KJly6

Orfopa IIa III - IV 17 r. no Hapell6a EKCnCp1' ua- Ofinacrnu C'bCTC13JIII~ Y"1IIJ11ILUCTO PYO.'
Orfopa IIa IV-V 17r. no Hapcn6a MOil.. JoHanli1i cscreaauus Y'IIIJ11IUleTO
OI60pa H3 V - V 17 r. 110 Hapen6a MOil

5 <l>HllaJ1l1HC"bC'fc')aIllIR Y'IIIJIIILlleTO

H3rOTDHJlH:

BHKTOI)HJI.ll.HMHTI)OBA !!J!:!tft?
C)IIJIOHSlMAPKOOCKA (~ &
Y"III1IeJIIIIUI (/J1I311',ec~'(1(/,b311111~,{lIeIIcuopm
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ОСНОВНА ЦЕЛ: Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и

непедагогическия персонал в училище и извън него.

1. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на

личната безопасност и тази на околните, придобиване на основи знания и умения за

разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори на околната среда и

оказване на помощ в случай на опасност.

2. Постигане на положителни промени в личностното развитие на учениците за създаване

на трайни навици за спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

ІІІ. ЗАДАЧИ:

1. Да осигурява работа на учениците с напълно обезопасени машини и съоръжения.

2. Да осигурява повишен технически надзор при изпълнение изискванията на

техническата  безопасност в кабинетите и работилниците, където се провежда учебна и

производствена практика.

3. Да осигурява редовно и качествено провеждане на Инструктажа за безопасност на труда

и да следи за спазването на съответните правила.

ІV. ДЕЙНОСТИ

1. Запознаване на  учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.

Отг.:Красимир Трифонов, Кл.р-ли – VІІІ и ІХ клас

Срок: 15.09.2016 г.

2. Беседа-разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.

Отг.: Красимир Трифонов, Кл. ръководители

Срок: 18.09.2016 г.

3. Комисията да направи оглед и представи доклад за извършените мероприятия за

обезопасяване района на училището.

Отг: Красимира Иванова, Валери Трифонов

Срок: 01.-12.09.2016 г.

4. Комисията да извърши проверка на изправността на ел.инсталациите, уредите и

оборудването, на противопожарните уреди и инсталации, на уредите за игра и спорт на

откритите площадки и физкултурния салон.

Отг.: Красимира Иванова, Валери Трифонов,

Срок: 12.09.2016 г.
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5. Да се изготвят / актуализират при необходимост / инструкции за правилна и безопасна

работа с отделните машини, апарати и съоръжения за учебни кабинети и работилници, в

съответствие с нормативните изисквания.

Отг: Красимира Иванова

Срок: 27.09.2016 г.

6. Да се проведе инструктаж на работниците и служителите по безопасност и хигиена на

труд  и пожарна безопасност.

Отг: Красимира Иванова

Срок: 18.09.2016 г.

7. Да се проведе инструктаж на всички ученици за безопасна работа в учебни

работилници, кабинети, лаборатории и салон по физкултура в началото на всеки учебен

срок.

Отг: Учителите

Срок: Начало на І-ви и ІІ-ри уч.срок

8. След приключване на учебните занятия учителите задължително да проверяват за

забравени включени ел.уреди, учебно-технически средства и осветление.

Отг: Учителите

Срок: 30.06.2017 г.

9. Да се поддържат в  добро хигиенно състояние районите на УБ ”Орион” и двора на

училището.

Отг: Пепа Данчева, Надежда Вълова

Срок: 30.06.2017 г

10. Да се осигурява почистването на снега и заледените участъци в района на Учебна база

”Орион” и в двора на училището.

Отг.: Красимира Иванова, Валери Трифонов

Срок: м.11.2016 г. – 04.2017 г.

11. Да се осъществява периодичен контрол на класните стаи, учебните кабинети и

работилници и физкултурния салон за санитарно-хигиенното им състояние, отоплението,

осветлението и шума.

Отг: Красимира Иванова, Емилия Първанова,

Виктория Димитрова

Срок: 30.06.2017 г.





npO<I>ECMORAJTHA rllMHA3M.sJ
no PECTOPAHTbOPCTBO. TbPrOBlU1 H 06CJlY)I(8AHE - nJIEBEH

5800 nJIC!IICH.yl1 CIl\IYIlII Nel :
T<JI.I<Jxl""0041827235. '.11 ()641827195:

1'1 ........ e-mail: psrtoplcv\''fl(Wl1bv bs

YTBbP)I(,llABAM: J,I(j
MEDERA APA6AJ],)I{'I'IEDA / 1
J],HPEKTOP HA nrPTO - fiJIEB

IlJIAH
3A 0I'rAHI13ALJ.H.sJTA H J],EAHOCTTA HA KOMHCHSITA

3A nl'EBEHl(lLSl H 60PI>A C IlI)OTMB006LijECTBEHHTE 11P0$lBI'I HA
MAJIOJIETHU H HEnbJIHOJIETHH y1.IEHHLJ.H

yllEIiHA 2016 / 2017 rOJl.

IlPVfET HA nEJ],AfOfVl4ECKH CbBET C nrOTOKOIl .N'~22/12.09.2016 r.

1.CbCTAB HA KOMHCH$ITA
nPEJ],CEJ],ATEII: K3TRHnHell3
3AM.nPE)lCEJ],ATEJl: MapHcTIIBeurcua
4JIEHOBE: I. HCKpaTpasuosa

2. CHnBHRMapKoBcK3
3. EMHIIHll SHTYlicKa
4. J],apHIlKaJ1HIIKoBcKa

2. OCHOBHR 3AJ],AQH:
2.1. C'b.1J18B8nc 118 YCIIOBHll 38 no-nofipa MOTHllallHll 118 Y'ICIIHllH1'e B nOCOK8 ua ycneuiuo

ofiurynaue B pa3JIH'IHH COLlHOKYIITypHH CHTyatlliH 11 aK'I'HBHO ysacrac B 06pa30BaTcnHO-
B'b3nHT8TenHHR npoucc,
2.2 nOBHW8B8HC ua npaBHt1TC H 3J1p8RH~iTC3HaHHR cpca Y'ICHHUHTC C uen npeAOTBp8TRS8HC aa

npOTHBOo6utecTI)eHH nposua.
2.3. B'b3f1HT11B8He118OTrOBopHOCT HTOnCp8liTHO nOBC.llCHHCY YYCHHUHTC.
2.4 npOBC)I(.[l8HC H8 HH.[lHBHjlYSJ1H8 B'b3nHT8TenH9 pa60'ra C YYCtlHUH - H3B1,pwHTCnH ua

nporuuoofiuiecrneuu npoaau H nOAA'bp>KaHCua epssxa esc TCXIIli't'e ponarena,
2.5 Koirrpon 118nOBC.llCHHCTOua Y4ellHUH J8CTpaWCIHt or 113B'bPW03I1Cua nporaaooduiecrueua

- nC.llarOrH'ICeKli C'bOeTI'lHK

crapui Ii Y'IIITen
- YYHTCn

- CT'dPUJIIY'I HTcn

- MeJlI1ttHI1CKaCCCTpa

- "pCJlCCAaTCII ua Y 'IHII Hunto HaCTOJrrellCTDO

npOHBH

3. B3AHMOJ],EACTBRE:
3.1. YK pa60nt B Cl.TPY.llHH'ICCTDO C Kil3CIIHTC PhKOBOJlH'I'eIIH, Y'IHTCJIHTC, Y4HJIHWliOTO

H8CTOHTCnCTIlOH POjlHTeIHITC.

3.2. YK csrnacyaa AC~ltOCT1'8 CHc MKSI InMH.

3.3. YK B3aHMOJleHCTBll c:
nOMOUtHHTC opras« na MKsnnMH - ueHTpOOC 38 COl.lHaJIH3 npCBCHUHll,

K0I1CYJ1T3THBHHKa6HHCTH;
06UtCCTBCliH B'b3nHTaTCilli;

HHCnCKTopHTC or JlCTCKHTCnenarora-recxa CTaH;
OTjlCilHTC 38 saxpana ua JlCTC1·O.

4. OCHOBHH nPHOPHTETH:
4.1. Pa60T8 33 33A'bp)K3He a nrPTO 113Y4ellHIlHTC, nO.llnC>K8UlHua 38.ll'bJIiKHTCnIiO 06YYCflHC.

4.2. }leHCToHH 33 IIC.llOnYCKaIlC ua tjJHI,nIBHO sanucau« HIIH tjJHKTHBHOo6yya03utH ce Y'leHHllH.



4.3. 3,npaoHo 06pa30oaHHe H upeueuuan ua Crt 11I I.
4.4.npeBeHLlHH ua 3aOHCHMOCTHTeIlIapKoMamlH, anxoxon, TloTlollOnyweHe/.
4.5. Flporaaoneacreac CPCUlYnposeare ua arpecna H 118CHnHe.
5. ,ll,EHHOCTH 3A H3n'bJlHEHHE HA OCHOBHHTE 3A,ll,AlIH 11
flP110PHTET11
5.1. Flom.nnaue 01' Y'lCflHUHTC ua aJlKCTIIH JIHC1'OBC,C.,nbPlKaJUII CBc,neHHHsa MCCTOlKHueeHeTO
11MeCTopa60T8T8 aa PO,nHTCJlHTe,H3IJbliKIISCIIHl'e ~)OPMI1,B I(OHTOY'I8Cl'Oal' HAp.

CPOK: 30 ccrrrcvapu 2016 r.
OTr.: Kn8CHH1'CP'bKOBO,nHTeJlH

5.2. npOY'183He 11xapro-rexapane na Y'ICHHLlHC PHCI(OOOnoeenenuc - nH'IHOCl'HH npo6nCMH II

np06J1C~IH,CII'bp3amt C anarrrupaucrao HM 0 Y'IHnHU1H3Tacpena.
CPOK: 16 OKTOM8PH2016 r.
01'r. KSTlI I1nHeoa

5.3. YCTaHOOJlBal1Cua xoirraxr npa He06xOAHMOCTC )l,HpeKTOpHTeH Y'IHTCJlHTC01' npC)l,HWIIHTC
Y'IHJlI1Ula 118yseuuuare, noreuunanua HOCHTcnH118npOTHIlo06UleCTBCHH nposaa.

CpOK: 27110eMopH 2016 r.
OTr.: Mapuera TOl14COS

5.4. Ilpcy-reaue ua ceMeih1STa H couaanuara cpcaa ua Y'ICfIHUH'I'C 01' crpaua aa Kn8CHH1'C
P',KOBO)lHTenH H Y4eIlH4eCI(HTe C'bOeTHH 01(1I308HC11anosrour ua uonpacrsauorre. CKJlOIHIHKbM

H30'bpwBaHc ua npcruuoofiurecrneua npoas«. IlpH no-cepuosan cnysaa CBocBpcMeHHO na ce
ynenounea YKBnnMH.

CpOK: 30 10HH2017 r.
OTr.: KnBCflH1'CP'bI(Ooo,nHTenH

5.5. CbTpy.nmt.teC'roo C UeH1"p 38 0611lCCTBCII8 nonxpcna aa neua 13-18 rOA.! B PHCK H
ceMcilC'rB8 C uen ocarypsnane 1188JjCKIl8TIIH rpHlKH H 38KpHJlOua HylK,naCUlHTece Y'leIIHU11.

CPOK: 3010111012017 r.
OTr.: MCKpa Tpasuoaa

5.6. Cb3A8118HC aa HI'ITePCCKbM «nacuo-ypo-ruara pasora 11MOTI1BllP81JCH8 Y'lCI1HllH1'C 38
Y'leHC spes pa3J111'1I1HHI1llHIlI1eyBJlHll H KOnCKTHBHH~)OPMH.

CPOK: 30 10l1H2017 r.
OTr.: y'l H'I'enHTe

5.7. Ilpoaexnauc ua cpeuia-paaronop ua OCMH H .lICOC1'HTCKJl8COOCC HHCneKTOp 01' ,IleTCKB
nenaroruxecxa CTa~no np06nCMHTC ua npecrsnuocrra H lJapKOMaJIHHTe.

npOTHD006w.CCTDCflH nposs« II npecrunnexas, HlB'bpLUIl81IH Hall-4CCTO 01'
Jlem,JIJIOJlel'IIHTe - 14 - 18 rOA.
nOCnC.lIHIlH 01' npecrsnncuaara - 14 - 18 ron.

CPOK: 30 OKTOMOPH2016 r.
OTr.: KaTH I1J'1HCaa

5.8. CbBMccTlm .lIelhlOCTH C nonuuasra.
Onacuocrare, KOI11'OHH .lIc6H3T 118YJIHU81'8- VIII Kn8C

CPOK: 16 HoeMopH 2016 r.
OTf.: BHl\rOpHll ,ll,HMH'rpOIlll

HaCHllHeTO H arpecasra Il 06U1CCTBOTO.OprsIIH3HpaIJe H nposexnane na aaxera C
Y'lellHuH 0'1' BCH'II(H Kn3COllC 118TeM8 .,KaK CC LJyBC'rBBMC,«oraro BH)lHM nposna ua
TOPM03 H K8KBOMOlKCMH HCKaMe}~8 uanpaaua." - IX KlI8C.

CPOK: 20 II0eMOp" 2016 r.
OTr.: ,nHJlllH8 flerxoua

KH6epTopM03 H 118COKH3B npOTHIlOnOCTaBllHC- VIII, IX H X xnac. BH.lICOMBTcpHan.
CPOK: 04 .lIcJ(eMopH 2016 r.
Orr.: MHJlCH8 rYPK008



Sop6a C'bC3aOHCHMOCTHTe. Ilposexnaue na 'I6C H8 xnaca aa TeMS: "Jlll K8lKCM " liE"
118uapxor« UHTC", V" I - XII KJI8C.

CPOK: I I ,llCKCMOpH 2016 r.
OTr.: EMHilHl1 SHTYllcKa

Tpaq,HK 118 xopa - X - XII K1I8C
CpOK: 16 MHyapH 2017 r.
OTr.: ra6pHell8 tPHI'OpOOa

Ynpanneuue na CMOL~HI1Te.Cnpansue C rueua
CpOK: 10 Map'r 2017 r.
OTr.: MCKpa Tpaauoaa

5.9. C'b3,ll808I1C H8 118r1l8CH38 KOIICTPYIITHOHO OTCTOII08He 118 np909Ta H JIH'IIIO'fO ,llOCToAIICTOO

ua Y4CHHllHTC 14 ocsauaeauc HS JIH'IHaTa orronopuocr 311 onamauc HS c06CToeHOTO 3,llpSOC

KaTO B8lKH3 uen uocr, 1'0nepmlTHOCT KbM PS3n11YflHTC 'lpe3 nO,llXO,llIIUHt 6eCC,llH, neKLlHH,

,llHCKYCHH H TpCIiHHrH n -raca ua K1l8C8.
MOHTC upasa H 01T080PHOCTI1 B Y'IHJ1I1UtC.

npO(I)CCHOllaIHIO OPHCHTHpaIiC. MOCTO rrspao paeoruo MRCTO- 12 xnac
KaK na OTCTOR08M npanara CH, 6C3 na napyrnanau npa08T8 na npyrure.
YMCIlHR 38 noacue ua pasroaop. KOK 06m,Y08M - MO,llCIlH ua n06eACHHC H 06WY08HC

CpOK: no AIlC MeponpHRTHR nCCKHCpOK

0'1'1'.: MCKpa Tp8RIIoaa

KII. PbKOOOJ.lHTCIlH
5.10. npOOC)I(,ll8HC aa HII,llHBH.nyalllla npcaasrruuua pafiora C Y'leBHLlHTe: pasronopu C

PO,llHl'CIIH, Y4cnH'lecKH Cl,OCT H npyru.
CPOK: 30 IOfII1 2017 r.
OTr.: YYHmlU\lIaT8 KOMHCHR

5.11. npoaclKll8He ua cpeuia ua YKSnnMH H Y4etlH4ecKHR csner C'bC 38CTp8mellHTc 01'
OTna,ll8I1C Y4etlHUH WHilH CKIIOIIIIH KbM 1130'bPW0311C118npol'Hooo6WcCTBCIIH npOIIOH.

CPOK: 09.0 I. -23.01.2017 r.
OTr.: MapueraTousesa

5.12. nOAA'bplKallC ua TRCHa Bp'b3K8 C MK6nnMH H ,L{Cl'CK8 nCAarOrH'ICCKa eras 14 ThpceHc ua
cl,,llcilcTBHe npa peuiaeane ua 1l0-CepH03I1HTC npo611eM H 11 11f1l~I1ACIITI1.

CPOK: 30 10HH2017 r.
Orr.: KaTR 11J111esa

KATSI HJLl-IEBA
Ilpeoceoamenuc
c npomulIoo6"'1''''''C'<oJ.
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2.   Настоящият план за дейността на Комисията по колегиална етика в ПГРТО – Плевен е

приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 22/12.09.2016 година

ІІ. ЦЕЛИ

Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на

образованието чрез постигане на етично поведение на работещите с деца в сферата на

образованието.

1. Формиране на организационна култура, спомагаща за утвърждаване на доброто име на

училището.

2. Повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на учителите,

служителите и работниците, както и издигне престижа на учебното заведение.

ІІІ. ЗАДАЧИ

1.    Да се създаде система за регистриране и докладване на сигнали за нарушения на

Етичния кодекс в ПГРТО – Плевен и нейното прилагане в случай на нужда.

2.   Да се създадат условия за добра атмосфера на работа в колектива и прозрачност при

осъществяване образователно-възпитателния процес.

ІV. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

1.    Положителни резултати в образователно-възпитателния процес.

2.    Обществено призвание – създаване на привлекателна визия на учебното заведение.

3. В дейността си да се ръководи от принципите на законност, независимост, обективност,

справедливост, публичност и толерантност, като дава равни възможности за защита на

правата и законните интереси на учителите, учениците и администрацията.

4.  Колегиални отношения – изграждане на взаимно приемливи отношения между всички

членове на организацията

V. ДЕЙНОСТИ

1. Комисията по етика се представлява от Марияна Димитрова – учител, а при нейното

отсъствие – от Цветана Темелакиева Маринова – зам.-директор по учебната дейност.

Срок: до 14.09.2017 г.

2. Разглеждане на всички постъпили и надлежно регистрирани сигнали  на заседания на

Комисията по колегиална етика, за което се води протокол. Не се разглеждат

анонимни жалби.

Отговорник: Председател
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- Годишен план за организацията и дейността на комисията за превенция и борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици.

- План на комисията по колегиална етика
- План на заседанията на Педагогическия съвет през учебната 2016/2017 год.
- План за работа на методическите обединения в ПГРТО.
- План за гражданско образование и възпитание
- План на училищната комисия за безопасност на движението по пътищата /за

приетите в VІІІклас/
- Училищен план за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на

пребиваващите
- Заповед на директора за определяне на комисията и Годишен план на комисията

по изпълнение на  Координационния механизъм за взаимодействие при работа в
случай на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие
при кризисна ситуация;

- Заповед на директора за определяне на Координационен съвет и Годишен план

по изпълнение на Координационния механизъм за противодействие на на

училищния тормоз между децата и учениците в училище;

- Заповед и график на директора за провеждане на производствената практика,
съгласно Училищен учебен план

- Заповед на директора за формиране на комисии, съгл.чл. 8, ал. 1 на Наредба
№2/08.09.2015 год. за осигуряване на качеството на ПОО

- План на комисията за квалификационна дейност и Правила за участие на
персонала в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова
подкрепа

8. План за контролната дейност на директора
9. Планове за контролната дейност на зам.-директорите
10. Правилник за дейността на училището.
11. Правилник за вътрешния трудов ред на училището по чл. 181 от КТ
12. Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд.
13. Приемане на график за провеждане на обучението по гражданска защита
14. Утвърждаване на графици за:

- модули за ДЧФВС
- провеждане на учебни практики
- провеждане на производствени практики
- дежурство на учителите
- консултации на учителите
- за час на класа за работа с учебна документация, родители и ученици
- за класните работи през І учебен срок
- за контролните работи и писмените изпитвания през І учебен срок

15. Други

М.ОКТОМВРИ
І.
1. Информация за учениците, които ще получават стипендии за първи учебен срок
2. Информация за учениците, които ще получат еднократна помощ през първи учебен срок
3. Утвърждаване на учениците, които ще бъдат освободени от часове по физическо
възпитание и спорт
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4. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата
5. Информация и анализ на резултатите от входното ниво на учениците и анализ на успеха
от входното ниво за учебната 2016/2017 година по всички учебни предмети.
6. Други

М. НОЕМВРИ
І.
1. Запознаване с националните изпитни програми за ІІ, ІІІ и ІV степен на професионална
квалификация..
2. Изводи от контролната дейност на ръководството.
3. Други

М. ДЕКЕМВРИ
І.
1. Семинар на тема: „Извънкласните форми за свободното време на учениците - условия за

тяхната  мотивация, личностна изява, инициатива и творчество”.
ІІ.
1. Обсъждане и утвърждаване на предложения за държавния план-прием по професии и
специалности, по които ще се осъществи обучение за първи път за  учебната 2017 / 2018 год
2. Резултати от тематична проверка „Проблеми на задължителното училищно обучение и
отпадане на ученици. Мерки за задържане на учениците и преодоляване на пропуски във
воденето на училищната документация.
3. Други

М. ЯНУАРИ
І.
1. Отчет за дежурството и хигиената в училище.
2. Обсъждане на предложенията за държавен – план прием по професии и специалности за
учебната 2017/2018 година.
3. Определяне начина за приемане на учениците в ПГРТО и утвърждаване реда за
класиране на учениците с равен бал.
4. Седмичното разписание за втори учебен срок на учебната 2016/2017 г..
5. Приемане план за информационна кампания за организация и провеждане на държавни
зрелостни изпити.
6. Други

ІІ.
1. Срочен Педагогически съвет за обсъждане резултатите и поведението на учениците и
изготвяне на справка за отпадналите ученици, анализ на причините.
2. Отчет за януарска изпитна сесия – самостоятелна и задочна форма на обучение,
държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.
3. Утвърждаване на график за класните работи за ІІ учебен срок на учебната 2016/2017 г..
4. Утвърждаване на график за контролните работии писмените изпитвания за ІІ учебен срок
на учебната 2016/2017 г.
5. Утвърждаване на графици за ІІ учебен срок на учебната 2016/2017 г..

 Провеждане на производствена практика с ХІІ клас;
 Провеждане на ЗИПП и учебна практика;
 Дежурство на учителите;
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 Консултации на учителите;
 Час на класа за работа с учебна документация, родители и ученици;
 ДЧФВС.
 Информация за организацията на учебния ден за ІІ срок на учебната

2016/2017
- Дневен режим на учениците по информацията за ІІ срок на учебната

2016/2017 г;

- Дневен режим на учениците по информацията, в частта на учебна и

производствена  практика за ІІ срок на учебната 2016/2017 г;

6. Други

М.ФЕВРУАРИ
І.
1. Отчетен педагогически съвет за резултатите от І учебен срок на учебната 2016/2017 г.
2. Други

ІІ.
1. ИКТ – в часовете по общообразователна и професионална подготовка.
2.Информация за учениците, които ще получават стипендии за втория учебен срок.
3. Информация за учениците, които ще получат еднократна помощ през втория учебен
срок.
4. Други

М.МАРТ
І.
1. Качество и ефективност на образователно-възпитателния процес.
2. Резултати от проведените регионални състезания по професионално обучение
3. Семинар на тема: „Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни
връзки с общественост и организации”.
4. Други

М. АПРИЛ
І.
1. Тематичен съвет „На училище без отсъствия” – споделяне на добри практики в дейността
на учителите и класните ръководители
2. Ритмичност при оценяване знанията и компетентностите на учениците.
3. Информация за заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити и държавни
изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.
4. Други

М. МАЙ
І.
1. Приемане на план за приключване на учебната година.
2. Резултати от приключване на втория учебен срок и годината за ХІІ клас. Отчитане на
производствената практика.
3. Допускане до ДЗИ и до държавни изпити за придобиване степен на професионална
квалификация.
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4. Запознаване на учителите с инструктаж за квестора на държавен зрелостен изпит, с
инструктаж за зрелостника и с правилата за информационна сигурност
5. Други

ІІ.
1. Резултати от поправителната сесия на учениците от ХІІ клас.
2. Резултати от изпитите на учениците от ХІІ клас от самостоятелна и задочна форма на
обучение.
3. Допускане до държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване степен на
професионална квалификация
4. Други

ІІІ.
1. Обсъждане възможностите за производствена практика на учениците от Х-те и ХІ-те
класове
2. Подаване на заявления за ЗИП.
3. Други

М. ЮНИ
І.
1. Резултати от ДЗИ и Държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация
2. Други

ІІ.
1. Резултати от проведеното изходящото ниво на учениците
2. Информация за резултатите от национално външно оценяване на учениците в VІІІ клас с
интензивно изучаване на английски език
3. Обсъждане на резултатите от учебно – образователния процес на учениците от VІІІ, IX, X
и XI клас (без резултатите от производствената практика).
4. Информация за учениците, които ще полагат поправителни изпити
5. Отчет на Методическите обединения
6. Отчет за работата на училищните комисии
7. Утвърждаване на групите за ЗИП през новата 2017/2018 учебна година
8. Утвърждаване на комисия за подготовка на седмичното разписание през новата
2017/2018 учебна година
9. Определяне броя и членовете на комисията за диференцирано заплащане и критериите за
неговото определяне
10. Утвърждаване на комисия за подготовка на приравнителните изпити
11. Други

М.ЮЛИ
І.
1. Отчитане резултатите от производствената практика на учениците от Х и ХІ клас
2. Отчитане резултатите от поправителните  изпити и от изпитите на учениците от
самостоятелната и задочна форма на обучение.
3. Качеството на професионалното образование в училище
4. Годишен педагогически съвет.
5. Други.





І. СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ
Председател:

Татяна Дичева- ст. учител английски език
Членове :

1.  Невена Арабаджиева – директор - ІІ ПКС
2.  Цветана Маринова – зам.-директор по УД
3.  Ивелина Генова – ст.учител, БЕЛ - V ПКС
4. Мариана Ташева – учител, БЕЛ
5. Биляна  Вълчева – учител, английски език
6.  Иван Дълбоков – учител, английски език
7. Сергей Ценов- учител, ИТ
8. Татяна Тодорова - ст.учител, математика - ІІ ПКС
9. Женя Найденова – ст.учител, математика

10. Мариета Тончева – ст.учител, руски език - ІІ ПКС
11. Искра Иванова – ст. учител, география и икономика - V ПКС
12. Биляна Тодорова - ст.учител, география и икономика и история и цивилизация - V ПКС
12а. Ирена Иванова- учител, история
13. Искра Траянова – учител, философски цикъл
14. Диляна Петкова – ст.учител, биология и здравно образование
15. Марияна Димитрова – учител, физика и астрономия
16. Красимир Трифонов – ст.учител, химия и опазване на околната среда
17.  Силвия Марковска- учител, физическо възпитание и спорт
18. Виктория Калчева - ст.учител, физическо възпитание и спорт - V ПКС

ІІ. ДЕЙНОСТИ
1. Заседания на методическото обединение
№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат

1. 12-16.09.2016г. Обсъждане и приемане на план за дейността на
методическото обединение по общообразователна
подготовка.

Татяна Дичева Създадена  мотивираща среда за
дейността на пед.специалисти и
планирани и координирани
дейности през уч. година

2. 10-14.10.2016 Анализ на резултатите от входно ниво- набелязване на
мерки за работа с цел отстраняване на пропуски в знанията
и уменията на учениците.

Педагогическите
специалисти

Повишаване мотивацията за
учене на учениците и  създаване
на позитивна нагласа към
учебния процес

3. 21-25.11.2016 Анализ на работата на пед.специалисти с изоставащи
ученици и набелязване на мерки за успешно завършване на
първи учебен срок.

Педагогическите
специалисти

Повишаване мотивацията за
учене на учениците и  създаване
на позитивна нагласа към
учебния процес



4. 13.02.- 17.02.2017 Отчитане на дейностите и резултатите през първия учебен
срок. Работа с родителите.

Педагогическите
специалисти

Повишаване мотивацията за
учене на учениците и  създаване
на позитивна нагласа към
учебния процес

5. 18-21.04.2017 Подготовка за  провеждане на ДЗИ – набелязване на мерки
и мероприятия за успешно представяне на учениците.
Обсъждане на проведените открити уроци и обучения

Педагогическите
специалисти

Успешно представяне на всички
ученици на ДЗИ. Повишаване
компетентностите на
пед.специалисти за прилагане на
интреактивни и иновативни
методи и средства в процеса на
обучение

6. 03-07.07.2017 Отчитане на дейности и резултати през учебната –изходно
ниво, годишни резултати - 2016/2017 г. Анализ и
набелязване на стратегии.

Председател и
педагогически
специалисти

Обобщен анализ на работата
през уч.година. Набелязани
тенденции и стратегии за
бъдеща дейност

2. Направления на работата в МО
2.1. Методическа работа

2.1.1. дейности

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат
1 Повишаване на квалификацията на ПС

Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в
плана на заседанията на МО

 Методически указания за създаване на учителско и
ученическо портфолио

 Методически указания за работа с електронен дневник

15.09.2016-30.06.2017 Невена Арабаджиева
Цветана Маринова,
Сергей Ценов
педагогическите
специалисти

Повишена методическа
компетентност на
педагогическите
специалисти и разширени
възможности за приложение
на нормативни изисквания в
практическата дейност

Участие в общински, областни, национални, международни
квалификации

15.09.2016-30.06.2017 Педагогическите
специалисти

Надграждане и
усъвършенсване на
педагогически и
специфични  знания и
умения за успешно
провеждане и модулиране на
УП

Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна
професионална квалификация

15.09.2016-30.06.2017 Педагогическите
специалисти

Участие в професионални конкурси, фестивали, конференции на
училищно, областно, национално или международно равнище

15.09.2016-30.06.2017 Педагогическите
специалисти



2 Обмен на опит
Провеждане на открити уроци
- бинарен урок „Национални традиции”

14.04.2017 Татяна Дичева
Сергей Ценов

Повишен стремеж и
мотивираност за работа с
интерактивни и иновативни
средства и методи

Представяне на информация от участие в квалификация 15.09.2016-30.06.2017 Педагогическите
специалисти

3 Работа с млади или новоназначени ПС от МО
Методическа подкрепа на новопостъпилите пед. специалисти 15.09.2016-30.06.2017 Ивелина Генова

Татяна Дичева
Искра Траянова
Искра Иванова
Пед.специалисти

Успешно адаптиране и
интрегриране в нова работна
среда

4 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност
Участие в тържества и празници на училищно, градско и
национално ниво

14.09.2016-30.06.2017 Педагогическите
специалисти

Популяризиране на
дейността на училището,
укрепване на положителен
имидж на професиите и
проактивно поведение  с цел
максимална реализация на
възможностите на
учениците, позитивно и
мотивирано отношение  към
бъдещата трудова дейност

Организиране и провеждане на „Ден на оторените врати” 20.04. 2017 Педагогическите
специалисти

Участие в ежегодно организираната среща с бизнеса 14.11. -30.11.2016 Педагогическите
специалисти

2.2. Организационна
№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат

Обсъждане на нормативните документи, свързани с
образователно-възпитателния процес по предметите от МО.
Проучване на изменения в нормативни актове. Актуализиране
на разработени материали. (При публикуването на ДОС или
други проекти на документи)

15.09.2016-30.06.2017 Невена Арабаджиева
Цветана Маринова
педагогическите
специалисти

Активно участие в процеса
на  планиране и реализиране
на целите, задачите и
мероприятията за
подобряване на работната
среда, успешно планиране и
провеждане на УП,
разширени перспективи за
професионално и личностно
развитие и
усъвършенстване.

Участие в екипи за разработване на проектни предложения на
училищно, регионално, национално или международно ниво

15.09.2016-30.06.2017 Педагогическите
специалисти

Изготвяне на предложения  до ръководството – заявки за
различни материали, промени в документи в институцията.

15.09.2016-30.06.2017 Педагогическите
специалисти

Изработване на тематични разпределения, отговарящи на
изискванията за съдържание и структура

15.09.2016 Педагогическите
специалисти

Разработване и предварителен контрол на материали за
провеждане на различните видове писмени изпитвания

15.09.2016-30.06.2017 Педагогическите
специалисти

Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище 10.10.2016
15.06.2017

Педагогическите
специалисти
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ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ  И ОБСЛУЖВАНЕ - ПЛЕВЕН

ПЛАН
за дейността на методическото обединение на педагогическите специалисти – класни ръководители

2016/2017 учебна година

I. Състав на методическото обединение
1. Председател: Ивелина Генова
2. Членове:

 Виктория Калчева
 Искра Траянова
 Марияна Димитрова
 Диляна Петкова
 Мариета Тончева
 Сергей Ценов
 Красимир Трифонов
 Татяна Дичева
 Петкана Кънева
 Габриела Григорова
 Искра Иванова
 Милена Гуркова
 Даниела Величкова
 Емилия Първанова
 Силвия Илиева
 Венета Боянова
 Женя Найденова

II. Теми за квалификации
1. на училищно ниво:

 Кръгла маса:
1. По-добрата комуникация и обмен на информация между учителите от методическите обединения – необходимост за осигуряване на

качество на образователно-възпитателния процес
2. Академия за родители
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 Тиймбилдинг :
1. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес
2. Методики и техники за преодоляване на конфликтни ситуации

2. на методическото обединение:
 Семинари на тема:
1. Мерки и действия за превенция отпадането на учениците от училище
2. Успешно учене в хиперинформационната среда
3. Вредата от наркотиците и амфетамините
4. Час по безопасен интернет - Провеждане на беседа, анкета  и мултимедийна презентация на тема: „ Кибертормоз” - 8-9 клас

ДЕЙНОСТИ
1. Заседания на методическото обединение
№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат
Заседание № 1

Септември 2016 г. 1. Утвърждаване членовете на МО и избор на
председател за учебната 2016/2017 г.

Председателят на МО Избор на председател на МО.

2. Запознаване на класните ръководители с
указанията на  МОН  за организиране на
дейности през учебната 2016/2017 г.

Зам.-директорът УД Получаване на информация за
новостите в ЗПУО.

3. Обсъждане на предложения за дейности и
квалификации, които да бъдат включени в
Годишния план на МО.

Председателят на МО Изготвяне на Годишния план
на МО.

4. Подготовка за откриване на Новата учебна
година.

Класните ръководители на
8. и 9. клас

Успешно организиране на
първия учебен ден.

5. Активно участие в честването на регионални
и национални празници.

Класните ръководители на
8., 9. и  10. клас

Поднасяне на цветя и
отдаване на почит на
бележити дати.
Патриотичното възпитание и
изграждането на
националното самочувствие.
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Заседание № 2
Септември 2016 г 1. Приемане Годишния план на  МО. Председателят на МО Утвърждаване на

предложения план за работата
на МО.

2. Подготовка за първа родителска среща за
учебната година.

Председателят на МО Набелязване на план за
провеждане

3. Запознаване с дейността на педагогическия
съветник за осъществяване на тясно
сътрудничество с класните ръководители.

Педагогическият
съветник

Педагогическият съветник и
класните ръководители да
работят координирано и
взаимно да подпомагат
дейността си в учебно-
възпитателния процес.

4. Избор на ученически съвет и съвет на класа. Класните ръководители Организиране на
ученическото самоуправление
в гимназията.

5. Изработване на тематични планове за часа на
класа, отговарящи на изискванията за
съдържание и структура и на новите ДОС.

Класните ръководители Плановете да  са съобразени
със спецификата на класа,
възрастта на учениците и
конкретния контекст.

6. Ученически стипендии за първия учебен
срок.

Класните ръководители Запознаване на учениците с
критериите за получаване на
стипендии, обработване на
документите за
кандидатстване  и подготвяне
на списъци с имената на
кандидатите от всеки клас.

Заседание № 3
Октомври 2016 г. 1. Проучване на интересите на учениците, чрез

провеждане на анкета на тема: ”Твоят час”.
Класните ръководители Подготовка за участие на

учениците в извънкласни
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форми на занимания по
интереси.
Увеличаване на извънкласни
дейности-брой изяви и брой
включени деца.
Изграждане на позитивна
атмосфера в училището,
занимания по интереси.

2. Час по безопасен интернет - Провеждане на
беседа, анкета  и мултимедийна презентация
на тема: „ Кибертормоз” - 8. и 9. клас

Класните ръководители на
8. и 9. клас
Педагогическият
съветник

Превенция на кибертормоза.

3. Обсъждане на график за часовете по Начално
военно обучение

Класните ръководители на
9. и 10. клас

Изработване на съгласуван
график за часовете по
Начално военно обучение и
осигуряване на нормалното
им протичане.

4. Ден на народните будители и връчване
стипендия на ученик, „достоен продължител
на будителското дело“.

Класните ръководители Класните ръководители
представят предложения,
които се обсъждат на
заседание на ПС.

Заседание № 4
Ноември 2016 г. 1. Организиране и провеждане на семинар с

класните ръководители на тема: “Мерки и
действия за превенция на отпадане на
ученици от училище”.

Председателят на МО,
Педагогическият
съветник

Ефективна превенция на
отпадане на ученици от
училище.

2. В часа на класа да се проведат беседи,
посветени на  Деня на християнството
семейство и традициите на българския
народ.

Класните ръководители Патриотичното възпитание и
изграждането на
националното самочувствие.

3. Провеждане  на  срещи с представители на Класните ръководители Професионално ориентиране
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регионалния бизнес с учениците на ПГРТО
във връзка с тяхното професионално
ориентиране и работа в реална работна
среда.

съвместно с учителите по
професионална
подготовка.

на учениците.

4. АНТИСПИН кампания. Председателят на МО
Председателят на УС
Медицинското лице

Превенция на СПИН
Здравно образование –
сексуално здраве и болести,
пренасяни по полов път.
Солидарност и гражданска
позиция.

Заседание № 5
Декември 2016 г. 1. Семинар на тема: Успешно учене в

хиперинформационната среда
Класните ръководители Как да мотивираме учениците

да овладеят нови знания?
Съвременна проблематика на
мотивацията.

2. Организиране и провеждане на Kоледен
благотворителен базар за учениците на ПГРТО

Председателят на МО
Председателят на УС

Продължаване на добрите
традиции на
благотворителност и
съпричастност в училището .
Насърчаване към творчество
и изява на талантите и
уменията на учениците.

Заседание № 6
Януари 2017 г. 1. Провеждане  срещи-разговори  с родители на

ученици с лошо поведение, слаб успех,
отсъствия.

Класните ръководители Успешно приключване на
първия учебен срок.

2. Ученически стипендии за втория учебен
срок.

Класните ръководители Запознаване на учениците с
критериите за получаване на
стипендии, обработване на
документите за
кандидатстване  и подготвяне
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на списъци с имената на
кандидатите от всеки клас.

Заседание № 7
Февруари 2017 г. 1. Отчет за дейността на МО през първия

учебен срок.
Председателят на МО Отчитане на резултатите от

работата на МО – силни и
слаби страни, пропуски и
отстраняването им.

2. Държавни зрелостни изпити и Държавни
изпити за придобиване на степен на
професионална квалификация.

Класните ръководители на
12. клас

Успешна подготовка на
зрелостниците за завършване
на образователния етап –
набелязване на дейностите

3. Национално външно оценяване Класните ръководители на
8. и 10. клас

Успешна подготовка на
учениците и информиране на
родителите.

4. Вредата от наркотиците и амфетамините –
семинар и беседа в часа на класа.

Класните ръководители
Катя Михайлова –
инспектор в ДПС

Превенция на употребата на
психоактивни вещества.

5. Ден на розовата фланелка - световен ден за
борба с тормоза в училище.

Педагогическият
съветник
Председателят на УС

Превенция на тормоза,
агресията и насилието.

Заседание № 8
Март 2017 г. 1. Академия за родители Класните ръководители Засилване на

взаимодействието с
родителските активи по
класове за постигане на
синхрон между семейното и
училищното възпитание.

2. Приз „Доблест”  на  Сдружение „Артилерия
– генерал Владимир Вазов” – Плевен

Класните ръководители Насърчаване на доблестно
поведение и смелост  у
учениците чрез номинации от
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класните ръководители.
3. Родителска среща за всички класове. Класните ръководители Информиране на родителите

за учебно-възпитателния
процес в класовете.
Обсъждане и решаване на
проблеми.

Заседание № 9
Април 2017 г. 1. Участие в Националния маратон на четенето. Класни ръководители и

УС
Стимулиране на четенето и
развитие на четивната
техника на учениците.

2. Участие в организирането на  Празника на
ПГРТО - Плевен

Класните ръководители Стимулиране изява на
талантите и уменията на
учениците. Ритуализация на
училищния живот. Усещане за
принадлежност към
училищната общност.

3. Среща  между  класните  ръководители,
училищното ръководство  и  ученическите
съвети на  12.  клас  относно организирането
и  провеждането  на абитуриентски бал 2017г

Класните  ръководители
на  12.  клас

Уточняване на детайлите по
тържественото изпращане на
зрелостниците от училище и
провеждане на
абитуриентския бал.

4. Подготовка за ДЗИ и НВО на учениците от 8.
и 12. клас.

Класните  ръководители Установяване степента на
готовност на учениците за
двата типа външно оценяване.

Заседание № 10
Май 2017 г. 1. Ден на ученическото самоуправление и Ден

на Европа
Класните ръководители и
УС

Стимулиране на ученическото
самоуправление.

2. Провеждане  на  тренировъчно  учение  по
Гражданска  защита  с  учениците  от  10
клас.

Класните ръководители на
10. клас
Медицинското лице

Практически умения за:
Защита при бедствия и аварии
Пожарна безопасност и
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спасяване
Първа помощ

3. 24 май - Ден на славянската писменост и
култура.

Класните ръководители Обсъждане идеи за честване
на празника. Организиране на
учениците  за участие в
празничното шествие.

Заседание № 11
Юни 2017 г. 1. Резултати от държавни зрелостни изпити

2016 г. и държавни изпити за придобиване
степен на професионална квалификация.

Класните  ръководители
на  12.  клас

Отчитане на резултатите.

2. Подготовка за връчване на Дипломите и
Свидетелствата на зрелостниците от 12. клас.

Класните  ръководители
на  12.  клас

Успешно провеждане на
събитието.

3. Отчет за дейността на МО на класните
ръководители за учебната 2016/2017 г.

Председателят на МО Обсъждане на направеното и
набелязване на дейности за
следващата учебна година.

2.1. Методическа работа
2.1.1. дейности

№ Дейност Период на
реализиране

Отговорник Резултат

1. Повишаване на квалификацията на ПС
1.
1.

Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в
плана на заседанията на МО:

 Час по безопасен интернет - Провеждане на беседа,
анкета  и мултимедийна презентация на тема:

„ Кибертормоз” - 8. и 9. клас

м. октомври 2016 г. И. Траянова
М. Димитрова
Д. Петкова

Превенция на
кибертормоза сред
учениците.
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 семинар с класните ръководители на тема: “Мерки и
действия за превенция на отпадане на ученици от
училище”

 Вредата от наркотиците и амфетамините – семинар
и беседа в часа на класа

м. ноември 2016 г.

м. февруари 2017 г.

Председателят на МО
Педагогическият
съветник

Класните ръководители
Катя Михайлова –
инспектор ДПС

Ефективна превенция на
отпадане на ученици от
училище.

Превенция на употребата
на психоактивни
вещества.

1.
2.

Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението
в ОВП на

 ИКТ и интерактивни методи:
Семинар на тема: „Успешно учене в
хиперинформационната среда“

м. декември 2016 г. Ив. Генова
Т. Дичева
И. Иванова

Как да мотивираме
учениците да овладеят
нови знания? Съвременна
проблематика на
мотивацията.
Прилагане на
интерактивни методи на
обучение, ИКТ и
дидактични материали в
дейности, които
провокират мисленето и
самостоятелността на
децата, формиране на
практически умения и
развитие на личността.

1.
3.

Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с
родителите:

 семинар с класните ръководители на тема: “Мерки и
действия за превенция на отпадане на ученици от
училище”

м. ноември 2016 г. Председателят на МО
Педагогическият
съветник

Ефективна превенция на
отпадане на ученици от
училище.
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 Академия за родители м. март 2017 г. Класните ръководители Засилване на
взаимодействието с
родителските активи по
класове за постигане на
синхрон между семейното
и училищното
възпитание.

1.
4.

Участие в общински, областни, национални,
международни квалификации:

 Обучение по Първа помощ

 „Моето първо работно място“

2016/2017 г.

2016/2017 г.

Класните ръководители

Класните
ръководители на  12.
клас

Оказване на първа помощ

Финансова и правна
грамотност

2. Обмен на опит
2.
1.

Представяне на информация от участие в квалификация м. септември 2016 г.
–
м. септември 2017 г.

Класните ръководители Мотивиране за
повишаване на
квалификацията.
Достигане на новостите
до всички членове на МО.

3. Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност
3.
1.

Организиране и провеждане на участие в общоградски
чествания на регионални и национални празници.
Поднасяне на цветя и отдаване на почит на бележити дати.

 22.09.2016 г.
 01.11.2016 г.
 10.12. 2016 г.
 19.02. 2017 г.
 03.03. 2017 г.
 24.05.2017 г.
 02.06.2017 г.

Марияна Димитрова
Искра Траянова
Виктория Калчева
Диляна Петкова
Ивелина Генова
Сергей Ценов
Мариета Тончева

Патриотично възпитание
и изграждане на
национално самочувствие.

3.
2.

Организиране и провеждане на тържеството за
откриването но новата учебна година

15.09.2016 г. Класните ръководители
на 8. и 9. клас

Успешен старт на
учебната година

3.
3.

Организиране и провеждане на Ден на народните будители
и връчване стипендия на ученик, „достоен продължител на
будителското дело“.

01.11.2016 г. Искра Иванова
Класните ръководители

Патриотично възпитание,
традиция и приемственост
между поколенията.
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3.
4.

Организиране и провеждане на АНТИСПИН кампания. 01.12.2016 Г. Председателят на МО
Председателят на УС
Медицинското лице

Превенция на СПИН
Здравно образование.
Солидарност и
гражданска позиция.

3.
5.

Организиране и провеждане на Коледен благотворителен
базар

01.12. – 23.12.2016 г. Класните ръководители Продължаване на добрите
традиции на
благотворителност и
съпричастност в
училището. Насърчаване
към творчество и изява на
талантите и уменията на
учениците.

3.
6.

Организиране и провеждане на Ден на розовата фланелка -
световен ден за борба с тормоза в училище.

22.02.2017 г. Класните ръководители Превенция на насилието,
справяне с
гнева и с агресията;
мирно решаване на
конфликти.

3.
7.

Участие в организирането на  Празника на ПГРТО –
Плевен

м. април – м. май
2017 г.

Класните ръководители Стимулиране изява на
талантите и уменията на
учениците. Ритуализация
на училищния живот.
Усещане за
принадлежност към
училищната общност.

3.
8.

Организиране и провеждане на Ден на ученическото
самоуправление и Ден на Европа

09.05. 2017 г Класните ръководители
и УС

Стимулиране на
ученическото
самоуправление.

3.
9.

Организиране и провеждане  на  тренировъчно  учение  по
Гражданска  защита  с  учениците  от  10. клас.

м. май 2017 г. Класните ръководители
на 10. клас

Защитата на населението
при бедствия и аварии и
катастрофи; оказване на
първа помощ.

3.
10

Организиране и провеждане  на 24 май - Ден на
славянската писменост и култура – участие в празничното
шествие на всички училища в града.

24.05.2017 г. Класните ръководители Обсъждане идеи за
честване на празника.
Организиране на







ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ  И ОБСЛУЖВАНЕ - ПЛЕВЕН

План за дейността на методическото обединение на педагогическите специалисти -
учители по икономически предмети

2016/2017 учебна година

I. Състав на методическото обединение
1. председател: Милена Гуркова
2. членове: Петкана Кънева

Даниела Величкова
Габриела Григорова

II. Теми за квалификации
1. на училищно ниво:

2. на методическото обединение:
- „Държавен образователен стандарт в професионалното образование”
- „Професионално портфолио на учителя”

ДЕЙНОСТИ

1. Заседания на методическото обединение

* Съвещанията на МО ще се провеждат най–малко един път на месеца, като за всяко заседание ще се попълва протокол за дневния ред, обсъдените въпроси и решения, подписан от
избран от МО секретар, подписи на присъстващите.

Планът за учебната 2016/17 година  е приет на работна среща на МО  /09.09.16 г./,  с протокол № 2 за учебната 2016/2017 година.



№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат

Заседание № 1
1. 2.09.2016 г. Избор на председател на методическото обединение Габриела Григорова Избиране на нов

председател

2. 2.09.2016 г. Предложение за участие в изпитни комисии за
учебната 2016/17 година

Петкана Кънева Разпределяне на задачите
за подготовка и нормално
провеждане  оценяване на
учениците на ДИ за СПК

Заседание № 2
1. 09.09.2016 г. Приемане на план за работата на методическото

обединение през учебната 2016/17 г.
Милена Гуркова Провеждане на ДИ за СПК

в съответствие с новите
изисквания и стандарти.

2. 09.09.2016 г. Преглед на наличните и изготвяне списък с
липсващите учебни програми  за учебната 2016/17
година

Учителите от МО Програмно осигуряване по
учебния предмет

3. 09.09.2016 г. Обсъждане на учебните предмети, които ще се
преподават от учителите - икономисти,  според
направеното от ръководството предложение.

Учителите от МО Ресурсно осигуряване по
учебния предмет

Заседание № 3
1. 26.09.2016 г. Обсъждане на подготовката и формата на  входното  и

изходното ниво по учебни предмети.
Учителите от МО Провеждане на входното

ниво според изискванията
на РУО

2. 26.09.2016 г. Подготовка на изпитните материали за държавния
изпит за придобиване на степен на професионална

Учителите от МО Актуализиране  на
информацията в темите за



квалификация в направление :
- Икономика и мениджмънт – ІІІ степен –
разработване на изпитните теми и прилежащите им
приложни задачи;
- Ресторантьорство – II, III, IV степен.

ДИ за СПК и провеждане с
новите изисквания и
стандарти

Заседание № 4
1. Октомври 2016 г. Анализ на постигнатите  резултатите от входното  и

изходното ниво по учебни предмети
Петкана Кънева

Габриела Григорова
Даниела Величкова

Анализиране на
слабостите и мерки за
преодоляването им

2. Октомври 2016 г. Вътрешно-училищна квалификация на тема:
„Държавен образователен стандарт в
професионалното образование”

Петкана Кънева Запознаване и прилагане
на новите нормативните
документи

Заседание № 5
1. Ноември 2016 г. Организиране и провеждане на световна седмица на

предприемачеството
- Разработване на програма

Учителите от МО Повишаване мотивацията
и активността на
учениците

.

2. Ноември 2016 г. Обсъждане участието на учениците от направление
„Икономика” в ежегодно организираната от
училището  среща с бизнеса.

Учителите от МО Постигане целите на
срещата

Заседание № 6
1. Декември 2016 г. Представяне на разработените показатели към

критериите за оценяване към темите за ДИ за СПК.
Приложни задачи.

Учителите от МО Успешно представяне на
ДИ за СПК

2. Декември 2016 г. Вътрешно-училищна квалификация на тема:
„Професионално портфолио на учителя”

Даниела Величкова Актуализиране на
компютърните  умения

Заседание № 7
1. Януари 2017 г. Съхраняване и споделяне опита на колегите от

обединението в електронно портфолио или създаване
Учителите от МО Показване на

професионалните умения



на блог на обединението на учителите в ППО
Заседание № 8
1. Февруари 2017 г. Участие на учениците в национални състезания от

календара на МОН - счетоводство и предприемачество
Учителите от МО Само изява на учениците

Заседание № 9
1. Март 2017 г. Отчитане на резултатите от проведените състезания по

счетоводство и предприемачество
Учителите от МО Анализ и мерки за

корекция

2. Март 2017 г. Организиране и провеждане на вътрешно-училищно
състезание  „Знам, мога успявам”

Учителите от МО Повишаване мотивацията и
активността на учениците

3. Март 2017 г. Обсъждане за включване на учителите от МО в
подготовката и провеждането на рекламната дейност
на училището, с цел подпомагане на прием 2017/18
учебна година

Учителите от МО Утвърждаване и издигане
на авторитета на ПГРТО

Заседание № 10
1. Април 2017 г. Участие на преподавателите от обединението във Деня

на отворените врати за представяне на професията
Учителите от МО Повишаване мотивацията и

активността на учениците.
Заседание № 11

1. Май 2017 г. Обсъждане на проведения  бинарен урок по основи на
туризма и руски език на тема: „Руските традиции, бит
и култура”

Учителите от МО Повишаване мотивацията и
активността на учениците

Заседание № 12
1. Юни 2017 г. Подготовка за включване на ученици в летни

стажантски програми, организирани от ЦУТФ
Учителите от МО Само изява на учениците

2. Юни 2017 г. Анализиране на резултатите от ДКИ Учителите от МО Набелязване на мерки за
следващата учебна година



2. Направления на работата в МО
2.1. Методическа работа

2.1.1. дейности

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат
1. Изготвяне на нови учебни програми за ХІІв клас на

професия „Икономист”, специалност „Икономика и
мениджмънт :
- по предмети, за които няма разработени такива –
Организация и управление на предприятията – теория и
УП;
- училищни учебни програми по: «Финансово-
икономически анализ и контрол» - теория и
«Компютърна обработка на финансово-счетоводна
информация» - УП
- Мениджмънт

15.09.2016 г.

15.09.2016 г.

15.09.2016 г.

Даниела Величкова

Петкана Кънева и
Даниела Величкова

Милена Гуркова

Програмно осигуряване по
учебния предмет

Програмно осигуряване по
учебния предмет

2. Изготвяне на програми и задание по производствена
практика на ХІв клас професия „Икономист”,
специалност „Икономика и мениджмънт”.

1.06.2017 г. Габриела Григорова Програмно осигуряване по  ПП

3. Изготвяне на програми и задание по производствена
практика на ХІІв клас професия „Икономист”,
специалност „Икономика и мениджмънт.”

15.09.2016 г. Габриела Григорова Програмно осигуряване по  ПП

4. Изготвяане на програми по ЗИП в проф. Икономист,
спец. „Икономика и мениджмънт” за ХІв клас и ХІІ в
клас

15.09.2016 г. Даниела Величкова
Милена Гуркова

Програмно осигуряване по
учебния предмет

5. Обсъждане на подготовката и формата на  входното  и
изходното ниво по учебни предмети.

25.09.2016 г. Учителите от МО Провеждане на входното ниво
според изискванията на РУО

6. Обсъждане  и анализ на постигнатите  резултатите от
входното  и изходното ниво по учебни предмети.
Набелязване на мерки за подобряване на резултатите.

Октомври 2016 г./ Юни
2017 г.

Петкана Кънева
Габриела Григорова
Даниела Величкова

Анализиране на слабостите и
мерки за преодоляването им

7. Изработване на годишни тематични разпределения,
отговарящи на изискванията за съдържание и структура

21.09.2016 г. Учителите от МО Планиране на учебните часове в
съответствие с учебните



по учебни предмети програми
8. Подготовка на изпитните материали за държавния изпит

за придобиване на степен на професионална
квалификация в направление :
- Икономика и мениджмънт – ІІІ степен – разработване
на изпитните теми и прилежащите им приложни задачи
-Ресторантьорство – II, III, IV степен

Септември/Декември
2016 г.

Учителите от МО Актуализиране  на информацията
в темите за ДКИ и провеждане с
новите изисквания и стандарти

9. Разработване на показатели към критериите за оценяване
към темите за ДИ за СПК. Приложни задачи.

Септември/Декември
2016 г.

Учителите от МО Успешно представяне на ДИ за
СПК

10. Представяне и споделяне на информация от участие в
квалификация на учителите от МО

30.06.2017 Учителите от МО Обмяна на информация

11. Съхраняване и споделяне опита на колегите от
обединението в електронно портфолио или създаване на
блог на обединението.

30.06.2017 Учителите от МО Показване на професионалните
умения на учителите -
“Витрината” на учителя в ПОО

12. Използване на съвременните технологии за разработване
на мултимедийни уроци, с цел онагледяване на учебното
съдържание и тяхното постоянно обновяване.

30.06.2017 Учителите от МО Повишаване мотивацията и
активността на учениците чрез
използване на добри
педагогически практики и
иновации

13. Обсъждане на добри педагогически практики и
иновации в часовете по професионално образование и
обучение

30.06.2017 Учителите от МО Ефективност при оценяване на
учениците

Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения
14. Участие на учениците в национални състезания от

календара на МОН - счетоводство и предприемачество
Февруари 2017 г. Учителите от МО Само изява на учениците.

Надграждане на знанията и
уменията на учениците

15. Работа с учениците, срещащи затруднения при
усвояването

30.06.2017 Учителите от МО Повишаване мотивацията и
активността на учениците.

16. Работа със зрелостници във връзка с провеждането на
ДИ за СПК

30.06.2017 Учителите от МО Успешно представяне на ДИ за
СПК

17. Работата с родителите 30.06.2017 Учителите от МО Мотивация за личностното
израстване и реализация на



учениците.

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат
Повишаване на квалификацията на ПС

1. Поддържане и актуализиране на класьора с конспекти,
учебни и изпитни програми

Септември 2016 г. Учителите от МО Провеждане на изпитите  в
съответствие с новите
изисквания и стандарти.

2. Участие в работна среща  на тема „Работа с
приложението за интернет банкиране на „Буктбанк”

Октомври 2016 г. Даниела Величкова
Милена Гуркова

Повишаване на квалификацията

3. Вътрешно-училищна квалификация на тема: „Държавен
образователен стандарт в професионалното
образование”

Октомври 2016 г Петкана Кънева Запознаване и прилагане на
новите нормативните документи

4. Придобиване на V ПКС Октомври 2016 г. Милена Гуркова
Габриела Григорова

Повишаване на квалификацията

5. Вътрешно-училищна квалификация на тема:
„Професионално портфолио на учителя”

Декември 2016 г. Даниела Величкова Актуализиране на компютърните
умения

6. Провеждане на бинарен урок по основи на туризма и
руски език на тема: „Руските традиции, бит и култура”

Май 2017 г. Габриела Григорова Повишаване интереса и
мотивацията на учениците

Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност
7. Организиране и провеждане на световна седмица на

предприемачеството
Ноември 2016 г. Учителите от МО Повишаване мотивацията и

активността на учениците.
8. Организиране и провеждане на вътрешно-училищно

състезание  „Знам, мога успявам”
Март 2017 г. Учителите от МО Повишаване мотивацията и

активността на учениците.

9. Участие на преподавателите от обединението във Деня
на отворените врати за представяне на професията

Април 2017 г. Учителите от МО Повишаване мотивацията и
активността на учениците.

10. Участие в ежегодно организираната от училището
среща с бизнеса.

Ноември 2016 г. Учителите от МО Постигане целите на срещата

11. Включване на ученици в летни стажантски програми,
организирани от ЦУТФ.

Юни/юли 2017 г. Милена Гуркова Само изява на учениците







ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ  И ОБСЛУЖВАНЕ - ПЛЕВЕН

План за дейността на методическото обединение на педагогическите специалисти –
учители по професионална подготовка - ресторантьорство, хлебопроизводство и сладкарство

учебна 2016/2017 година

I. Състав на методическото обединение
1. председател: инж. Емилия Деянова Първанова
2. членове: инж. Поля Минкова Маркова

инж. Венета Михайлова Боянова
Силвия Йорданова Илиева
Нонка Цветанова Найденова
Татяна Йорданова Михайлова
Нели Генчева Найденова

II. Теми за квалификации:
1. на училищно ниво:

2. на методическото обединение:
- „Държавен образователен стандарт в професионалното образование”;
- „Професионално портфолио на учителя”;
- „Работа със сувид апарат”;
- „Иновативни методи и подходи за развиване на умения и компетентности у учениците”
- „Форми и методи за проверка и оценка на компетенциите на учениците”

ДЕЙНОСТИ

1. Заседания на методическото обединение
* Съвещанията на МО ще се провеждат най–малко един път на месеца, като за всяко заседание ще се попълва протокол за дневния ред, обсъдените въпроси и решения, подписан от

избран от МО секретар, подписи на присъстващите.
Планът за учебната 2016/17 година  е приет на работна среща на МО  /14.09.16 г./,  с протокол № 2 за учебната 2016/2017 година.



№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат

Заседание № 1
1. 2.09.2016 г. Избор на председател на методическото обединение Поля Маркова Избиране на нов

председател
2. 2.09.2016 г. Предложение за участие в изпитни комисии за

учебната 2016/17 година.
Нонка Найденова Разпределяне на задачите

за подготовка и нормално
провеждане  оценяване на
учениците на ДИ за СПК

3. 2.09.2016 г. Участие на Татяна Михайлова във втори национален
учителски форум на РААБЕ под надслов УЧИТЕЛЯТ
В ДЕЙСТВИЕ чрез обучение на тема: „Иновативни
методи и подходи за развиване на умения и
компетентности у учениците” и свеждане на
информацията до членовете на МО.

Татяна Михайлова Пoвишаване
квалификацията на
членовете на МО

Заседание № 2
1. 14.09.2016 г. Приемане на план за работата на методическото

обединение през учебната 2016/17 г.
Емилия Първанова Провеждане на ДИ за СПК

в съответствие с новите
изисквания и стандарти.

2. 14.09.2016 г. Съгласуване и уточняване на учебните програми по
предмети и по ЗИП, графици за производствена
практика, съгласно изискванията.

Учителите по ЗИП и ПП Програмно осигуряване по
учебния предмет

3. 14.09.2016 г. Изготвяне на тематичните годишни разпределения по
предмети, съобразно учебните програми на МОН и
редуцираните учебни програми на училищно ниво.

Учителите от МО Програмно осигуряване по
учебния предмет

4. 14.09.2016 г. Участие в изготвяне на седмичното разписание и
графиците за консултации, контролни работи и
писмени изпитвания.

Учителите от МО Програмно осигуряване по
учебния предмет



5. 14.09.2016 г. Сключване на договори с базови обекти за
осигуряване на работни места за провеждане на
учебната и производствена практика.

Учителите от МО Успешно провеждане на
учебната и производствена
практика в базовите обекти

6. 14.09.2016 г. Участие в кулинарно състезание Unichef Junior - 1
етап ( 01-31.10.2016), 2 етап (09-12.11.2016)

Татяна Михайлова Учениците да покажат
своята страст към храната
и готвенето, както и да
пренесат уменията, които
са научили в „класната
стая“ в кухнята на
професионалния готвач

Заседание № 3
1. 26.09.2016 г. Обсъждане на подготовката и формата на  входното  и

изходното ниво по учебни предмети.
Учителите от МО Провеждане на входното

ниво според изискванията
на РУО

2. 26.09.2016 г. Подготовка на изпитните материали за държавния
изпит за придобиване на степен на професионална
квалификация в направление :
- Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – II, III,
IV степен – разработване на изпитните теми и
прилежащите им приложни задачи;
- Хранителни технологии, спец. „ Декорация на

сладкарски изделия”.

Учителите от МО Актуализиране  на
информацията в темите за
ДИ за СПК и провеждане с
новите изисквания и
стандарти, разработване на
темите за спец. „
Декорация на сладкарски
изделия”

Заседание № 4
1. Октомври 2016 г. Предлагане на специалности за валидиране на знания,

умения и компетентности, придобити чрез
неформално обучение или самостоятелно учене и за
обучение чрез работа.

Поля Маркова
Емилия Първанова

Повишаване на услугите за
обучение, които предлага
ПГРТО

2. Октомври 2016 г. Анализ на постигнатите  резултатите от входното  и
изходното ниво по учебни предмети

Учителите от МО Анализиране на
слабостите и мерки за
преодоляването им

3. Октомври 2016 г. Вътрешно-училищна квалификация на тема: Венета Боянова Запознаване и прилагане



„Държавен образователен стандарт в
професионалното образование”

на новите нормативните
документи

4. Октомври 2016 г. Организиране на отбелязване по подходящ начин на
Международния ден на готвача.

Татяна Михайлова Да се насочи вниманието
към професията на готвача
и социалното й значение за
здравето на хората.

Заседание № 5
1. Ноември 2016 г. Вътрешно-училищна квалификация на тема: „Форми

и методи за проверка и оценка на компетенциите на
учениците съгласно новите ДОС”.

Емилия Първанова По-точна и вярна проверка
и оценка на компетенциите
на учениците

2. Ноември 2016 г. Запознаване на учениците от 12-те класове с
националните изпитни програми  за ДКИ по теория и
практика за придобиване степен на професионална
квалификация. Подготвяне на необходимите списъци.

Председатели на комисии Успешно представяне на
ДКИ за СПК

Заседание № 6
1. Декември 2016 г. Активно участие в организацията на ежегодната

работна среща с работодателите под надслов
„Професионалното образование - основа за бизнеса”.
Изготвяне на организационен  план, демонстрация на
умения от ученици и др.

Учителите от МО Повишаване мотивацията
и активността на
учениците и
работодателите

2. Декември 2016 г. Да се организира отбелязване по подходящ начин на
празника Коледа чрез благотворителен коледен базар,
с цел подпомагане на ученици в затруднено финансово
положение.

Нонка Найденова
Нели Найденова

Татяна Михайлова

Запазване на българските
традиции и поощряване на
милосърдието.

3. Декември 2016 г. Практикум за учители специалисти чрез приготвяне
на баница с късмети.

Нонка Найденова Отбелязване на
празниците чрез
приготвяне на българска
баница



4. Декември 2016 г. Вътрешно-училищна квалификация на тема:
„Професионално портфолио на учителя”.

Поля Маркова Актуализиране на
компютърните  умения

Заседание № 7
1. Януари 2017 г. Съхраняване и споделяне опита на колегите от

обединението в електронно портфолио.
Учителите от МО Показване на

професионалните умения
на учителите в ППО

Заседание № 8
1. Февруари 2017 г. Провеждане на вътрешно-училищни състезания по

професии: ”Най-добър млад готвач”,  ”Най-добър млад
сервитьор” , ”Най-добър млад хлебар-сладкар”, ”Най-
добър млад барман”, „Карвинг – арт и технически” с
цел избор на        най-добрите ученици за участие на
по-високо ниво.

Венета Боянова
Силвия Илиева

Нонка Найденова

Само изява на учениците

2. Февруари 2017 г. Отчитане на резултатите от проведените състезания
по професии

Учителите от МО Анализ и мерки за
корекция

3. Февруари 2017 г. Практикум на тема „Работа със сувид апарат“с
Йордан Калпазанов- гл. готвач в р-т „ Вила Кайлъка“

Татяна Михайлова Повишаване
квалификацията на ПС

4. Февруари 2017 г. Отчитане дейността и резултатите на МО за първия
учебен срок.

Емилия Първанова Анализ , оценка и
повишаване на
ефективността на МО

Заседание № 9
1. Март 2017 г. Подготовка и участие в регионални и национални

състезания на МОН.
Учителите от МО Само изява на учениците

2. Март 2017 г. Организиране на срещи с изтъкнати професионалисти
– бивши ученици, по съответните специалности в
часовете по учебна практика и провеждане на
демонстрации, с цел мотивация на учениците.

Учителите от МО Повишаване мотивацията
и активността на
учениците.



3. Март 2017 г. Обсъждане за включване на учителите от МО в
подготовката и провеждането на рекламната дейност
на училището, с цел подпомагане на прием 2017/18
учебна година

Учителите от МО Утвърждаване и издигане
на авторитета на ПГРТО

Заседание № 10
1. Април 2017 г. Участие в „Ден на отворените врати” с демонстрации

на умения от ученици /шоколадови изкушения,
коктейли, студени предястия, карвинг/

Учителите от МО Повишаване мотивацията
и активността на
учениците.

2. Април 2017 г. Великден - традиции и съвременност Учителите от МО Повече български обичай в
ежедневието ни, повече
умения и красота.

3. Април 2017 г. Разработка на бинарен урок /учебна практика и
английски език/ на тема: „Приготвяне на топли
предястия".

Емилия Първанова
учител по англ. език

Повишаване мотивацията
и активността на
учениците

4. Април 2017 г. Участие в празника на ПГРТО съгласно общия план
на училището.

Учителите от МО Издигане авторитета на
ПГРТО и любов към
училището

Заседание № 11
1. Май 2017 г. Обсъждане на проведения  бинарен урок /учебна

практика и английски език/ на тема: „Приготвяне на
топли предястия".

Учителите от МО Повишаване мотивацията
и активността на
учениците

2. Май 2017 г. Готовност на комисиите за провеждане на ДКИ за
придобиване на ПКС.

Председатели на комисии Успешно представяне на
ДКИ за СПК

Заседание № 12
1. Юни 2017 г. Подготовка за включване на ученици в летни

стажантски програми.
Учителите от МО Само изява на учениците

2. Юни 2017 г. Подготовка за провеждане на производствени
практики.

Учителите от МО Само изява на учениците,
повишаване на знанията и
уменията им



3. Юни 2017 г. Анализиране на резултатите от ДКИ. Учителите от МО Набелязване на мерки за
следващата учебна година

Заседание № 13
1. Юли 2017 г. Отчитане резултатите от производствените практики. Ръководители на

производствени практики
Повишаване уменията на
учениците

2. Юли 2017 г. Отче за дейността на МО за учебната 2016/2017 г. Емилия Първанова Отчитане на успешна
учебна 2016/2017 г.

2. Направления на работата в МО
2.1. Методическа работа

2.1.1. дейности
№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат

Повишаване на квалификацията на ПС
1. Поддържане и актуализиране на класьора с конспекти,

учебни и изпитни програми
Септември 2016 г. Учителите от МО Провеждане на изпитите  в

съответствие с новите
изисквания и стандарти.

2. Участие във втори национален учителски форум на
РААБЕ под надслов УЧИТЕЛЯТ В ДЕЙСТВИЕ чрез
обучение на тема: „Иновативни методи и подходи за
развиване на умения и компетентности у учениците”

Септември 2016 г Татяна Михайлова Повишаване на квалификацията

3. Вътрешно-училищна квалификация на тема: „Държавен
образователен стандарт в професионалното образование”

Октомври 2016 г Венета Боянова Запознаване и прилагане на
новите нормативните документи

4. Вътрешно-училищна квалификация на тема: „Форми и
методи за проверка и оценка на компетенциите на
учениците съгласно новите ДОС”.

Ноември 2016 г. Емилия Първанова По-точна и вярна проверка и
оценка на компетенциите на
учениците

5. Вътрешно-училищна квалификация на тема:
„Професионално портфолио на учителя”

Декември 2016 г. Поля Маркова Актуализиране на компютърните
умения

6. Придобиване на III ПКС Януари 2017 г. Емилия Първанова Повишаване на квалификацията
7. Практикум на тема „Работа със сувид апарат“с Йордан

Калпазанов- гл. готвач в р-т „ Вила Кайлъка“
Февруари 2017 г. Татяна Михайлова Повишаване квалификацията на

ПС
Обмен на опит



1. Представяне на информация от участие във втори
национален учителски форум на РААБЕ под надслов
УЧИТЕЛЯТ В ДЕЙСТВИЕ чрез обучение на тема:
„Иновативни методи и подходи за развиване на умения и
компетентности у учениците”

Септември 2016 г Татяна Михайлова Повишаване на квалификацията
на ПС

2. Разработка на бинарен урок /учебна практика и английски
език/ на тема: „Приготвяне на топли предястия".

Април 2017 г. Емилия Първанова
учител по англ.

език

Повишаване мотивацията и
активността на учениците и
споделяне на опит с ПС

Работа с млади или новоназначени ПС от МО
Подпомагане на Нели Найденова, като нов член на МО постоянен Учителите от МО Повишаване на знанията,

уменията, компетенциите,
увереността и самочувствието.

Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност
1. Организиране на отбелязване по подходящ начин на

Международния ден на готвача.
Октомври 2016 г. Татяна Михайлова Да се насочи вниманието към

професията на готвача и
социалното й значение за
здравето на хората.

2. Активно участие в организацията на ежегодната работна
среща с работодателите под надслов „Професионалното
образование - основа за бизнеса”. Изготвяне на
организационен  план, демонстрация на умения от
ученици и др.

Декември 2016 г. Учителите от МО Повишаване мотивацията и
активността на учениците и
работодателите

3. Да се организира отбелязване по подходящ начин на
празника Коледа чрез благотворителен коледен базар, с
цел подпомагане на ученици в затруднено финансово
положение.

Декември 2016 г. Нонка Найденова
Нели Найденова

Татяна Михайлова

Запазване на българските
традиции и поощряване на
милосърдието.

4. Практикум за учители специалисти чрез приготвяне на
баница с късмети..

Декември 2016 г Нонка Найденова Отбелязване на празниците чрез
приготвяне на българска баница

5. Провеждане на вътрешно-училищни състезания по
професии: ”Най-добър млад готвач”,  ”Най-добър млад
сервитьор” , ”Най-добър млад хлебар-сладкар”, ”Най-
добър млад барман”, „Карвинг – арт и технически” с цел
избор на        най-добрите ученици за участие на по-
високо ниво.

Февруари 2017 г. Венета Боянова
Силвия Илиева

Нонка Найденова

Само изява на учениците



6. Подготовка и участие в регионални и национални
състезания на МОН.

Март 2017 г. Учителите от МО Само изява на учениците

7. Подготовката и провеждането на рекламната дейност на
училището, с цел подпомагане на прием 2017/18 учебна
година.

Март 2017 г. Учителите от МО Утвърждаване и издигане на
авторитета на ПГРТО

8. Участие в „Ден на отворените врати” с демонстрации на
умения от ученици /шоколадови изкушения, коктейли,
студени предястия, карвинг/.

Април 2017 г. Учителите от МО Повишаване мотивацията и
активността на учениците.

9. Участие в празника на ПГРТО съгласно общия план на
училището.

Април 2017 г. Учителите от МО Издигане авторитета на ПГРТО и
любов към училището

10. Включване на ученици в летни стажантски програми. Юни/юли 2017 г. Учителите от МО Само изява на учениците

2.1.2. теми за самообразование на ПС от МО

№ Учител Тема за самообразование Поредна година, за която
работи по темата

Очакван резултат от
работата по темата за
самообразование

Краен срок за
представяне на резултата
от работата по темата
през настоящата година

1. Татяна Михайлова „Иновативни методи и
подходи за развиване на
умения и компетентности
у учениците”

02.09.2016 г. Повишаване на
квалификацията и
прилагане на иновативни
методи и подходи.

02.09.2016 г.

2. Емилия Първанова Интердисциплинарните
връзки в бинарния урок
/учебна практика и
западен език/

от януари 2016 г. до
октомври 2016 г.

Придобиване на
удостоверение за
специализация

Януари 2017 г.- защита
на дипломна работа и
придобиване на III ПКС

2.2. Организационна
№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат
1. Изготвяне на програми и задание по производствена

практика на ХІІв клас професия „Хлебар-сладкар”,
специалност „Декорация на сладкарски изделия”.

15.09.2016 г. Нонка Найденова Програмно осигуряване по  ПП



2. Изготвяне на програми по ЗИП за ХІ клас и ХІІ клас
професия „Хлебар-сладкар”, специалност „Декорация на
сладкарски изделия”; проф. „Готвач”, спец. „Производство
на кулинарни изделия и напитки”; проф. „Ресторантьор”,
спец. „ Кетъринг”.

15.09.2016 г. Венета Боянова
Нонка Найденова

Програмно осигуряване по
учебния предмет

3. Обсъждане на подготовката и формата на  входното  и
изходното ниво по учебни предмети.

26.09.2016 г. Учителите от МО Провеждане на входното ниво
според изискванията на РУО

4. Обсъждане  и анализ на постигнатите  резултатите от
входното  и изходното ниво по учебни предмети.
Набелязване на мерки за подобряване на резултатите.

Октомври 2016 г./ Юни
2017 г.

Учителите от МО Анализиране на слабостите и
мерки за преодоляването им

5. Изработване на годишни тематични разпределения,
отговарящи на изискванията за съдържание и структура
по учебни предмети.

21.09.2016 г. Учителите от МО Планиране на учебните часове в
съответствие с учебните
програми

6. Предлагане на специалности за валидиране на знания,
умения и компетентности, придобити чрез неформално
обучение или самостоятелно учене и за обучение чрез
работа.

Октомври 2016 г. Поля Маркова
Емилия Първанова

Повишаване на услугите за
обучение, които предлага ПГРТО

7. Подготовка на изпитните материали за държавния изпит
за придобиване на степен на професионална
квалификация в направление :
- Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – II, III, IV
степен – разработване на изпитните теми и прилежащите
им приложни задачи;
- Хранителни технологии, спец. „ Декорация на

сладкарски изделия”.

Септември/Декември
2016 г.

Учителите от МО Актуализиране  на информацията
в темите за ДИ за СПК и
провеждане с новите изисквания
и стандарти, разработване на
темите за спец. „ Декорация на
сладкарски изделия”

8. Разработване на показатели към критериите за оценяване
към темите за ДИ за СПК. Приложни задачи.

Септември/Декември
2016 г.

Учителите от МО Успешно представяне на ДИ за
СПК

9. Представяне и споделяне на информация от участие в
квалификация на учителите от МО.

30.06.2017 Учителите от МО Обмяна на информация

10. Съхраняване и споделяне опита на колегите от
обединението в електронно портфолио.

30.06.2017 Учителите от МО Показване на професионалните
умения на учителите от
професионалното обучение

11. Използване на съвременните технологии за разработване
на мултимедийни уроци, с цел онагледяване на учебното

30.06.2017 Учителите от МО Повишаване мотивацията и
активността на учениците чрез
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I.06u_.H nOJlOJKEHMSI
I. C'bCT80 ua KOMHCI1~ 38 rp81K1l811CKO06p8300a1lHC H O'b3nHT81IHC B ITfPTO - nJICBCH:

Ilpeacenaren:
Hpeua I1B8110Ba - Y"HTen no HCTOpH~ Ii LtMIlI1J1H3aUl1~

qncHoBc:

HBCJlHHa Fenona - Y'IHTeJI no 6'bJ1rapCKII C311KIlnarcparypa
HCKpa Llexosa - y'lMTeJl no no reorpadmn 111!1<01t0M11Ka

2. Cl>WHOCT na rpaxnancxoro 06P830BaI1He M Db31111T8Hlle

rpalK)laHCKOTO 06P830BaHI1C M B'b3nHTalille ce ocsuiecresaa KaTO CHCTeM8 OT .nell HOCTIl.

H8CO'lCHH K'bM qlopMHpalle ua uarnacn Y yscnarurrc M C'b31\8BaIiC na MO.uCJlH 118 nouenenae 38

aKTHDHO H aaraxapauo Y'laCTMC a .uCMOKpaTH'lIHlTC npoueca, npOTH'laU\H n .n'bplK8naTa.

J. IlacOKH
• <J)opMllpanc H8 n03H811HII H JIH'1Il0CnlH yMerm~ ua Y'leHHI~I1Te 38 8KTHBHO B38HMo.ueMCTBHC

CbC COUH81UlaTa cpena.
• Y'laCTHe ll.lleMOKpaTH'IIIHTC npouecn.
• H3rpalK.llaHC ua xynrypa 118 nosencnac H B38HMOOTHOWelll1l1.

• Y nasceuae KbM rp8J1(.llaHCI(HTe npaoa Ii 01TODOpIIOCTH.

4 PeaJJII3HpaHe

• Y'le6HOTO Cb):(bPlK8HHC na 06LUo06p830B8TCJIHHTC (of npodiecaouanna npCJlMCTH;

• I.(ac Ha KJlaCa;

• H30bIlKJlaCHH H 113S'bHY'IIIJHILJUIH (~OPMH ua pafiora;
• llpoCKTI1, p83pa6oTCHH 01' Y'lHTCJlH, Y'lemIUII, Y'fHJlHU(tIO HaCTOIITeJlCTBO H nenarorasecxa
C"bBeT;

• Ilpaaarencraena 11nenpaSIITCJlCTBCfIIl opraIH138JlHH.



• 311PUBHO06pa:IOOUHHC;

• npCOCIIUHH 1183aSHCHMOCTHTC/U8pKOM8UHH, WlKOXOn, TlOTIOfIOnYWCHc/;

• CCKCYaJlHO 06paJOBallHC H npcacuuax ua CnYlII;

• YMellHlI aa peuraaaae ua KOHQlJllll(TH H aoneue HB cnopoae;

• I1KOHo~HI'leCKa xynrypa;

• npO$eCHOH8JIHO OPHCtlTHpaJlC H nO,nrOTOBKa 38 KapHCpHO PaJBHTUC;

• 06paJOBatIHe H O'b3ID1TaJlHe 118OKOnll8Ta cpena H onaseanero it:
• (l)U3E1'lcCKaxynrypa H CnOpT:

• TIpeBeHL(11JIH IIPOTHBOAel.jcTBHe cpeuiy nacrunaanero ua ceKTH H HOSH peJIHrH0311H

,UOHlKCmUI;

• Ilporaaonescrexe cpeuty npoxairre na naCHJTHCH arpeCHOIlOCT;

• DC30naCHOCTua ,nOHlKeIlHCTO;

• .lleliHocTH OpH upapoaua 6e}lCTOHlI, aaapna, KaTaC'rpO$H H noxap,

n. ~EJI:
YCBOllOaHCH8 COUHWlliH Il0311aIHtl! H ~ICIIHlI sa OTCTOliSaHena npasara, H3Jl"bJlHCHHeua

38Ab1llKeIllHITa H noeuaue ua O'ITOOOp"OCTHK8TOxnenone ua 06weCTBO'l'O.

nI.3A~Aq"
I. 06paJOl)aHHe 38 JlCMOKpaTH'lJlOrpaxnaucteo Jot o6paJOIJaJlHeaa npasara ua 'IOBeK8

• Moaenapaue H8 ,ZleMOKpaTH'IIlOrpUlK,Zl8f1CTBOH aa QCliliOCTHTCH HSrIlBCl'l'rC, CB'bP3aJIHC
npaB8TB aa '10BCK8.

• BKIlIO'lBaIlC ua npHIII~HnHTC H npSKTJoIKHTCna 06PaJOBBHHCTO 38 ,ZlCMOKpaTi!'1I10

rpaJK,lUlHC'rBOH aa 06PaJOB8HHeTO38 npaaara HS '10aCKa B npClIo,u8BBTCJlCK8TaACj:jIlOCTaa BeCKH

Y'lHTCn,

• I-!3nOJ13aaUCHUPaJJIH'JlIH 1I0,LlXOilHsa ouensuaue -lIpOeKTH.

• YCT8HOBJl08HCira OCHOBHHnp8BHJlS38 notipa Y'lHJlHUlH8 Cl'HKa.

• PaJBHTHe ua YMeHHe'ro aa ilHCKYTHpaHe Y BCH'IKH'IJ1CIlOBCaa Y'IHnHlUIlU1'8 06WHOCT,

• CTpaTerHH 39 npOTHBonOCTaBlIJleua DCH'lKH (I)OPMHua }lHCKpHMHliaUHJI.

• C'bTPy,uHH'leCTBOC noaxonsuia naprusopa OT061.1.(1IOC'ITa.

2 MelK,ZlyKYJITYPHOofipaaoeanue

• 3,iaHHC 38 PaJIlH'IHHTC H3MCPCHHJI HB paanoofipasaero, CTHH'lHOCl', CnCUHaJ1f1l1
nOTpe6HOCTHH pru6HpaHc 38 TCXflHTe oco6eHOCTHRY'lHIlHLI\fl8Ta cpena.

• WUHUJolJolpallll11nonaupxaue 118e(peKTH8110JlOllOiKHTeIlIIO ofiurynane CY'leIiJotUH,pO}lHTeJlH

H KOIlerH OT p83JIH'IIIJotCOu»OI(YIlTypIIH cpenn.

• Cb3118B81leua 'IYBCTBO38 OTKPHTOCTH H8 yaaaccaae BY4HJlHU\HaT806WflOCT.

• Morneapaae H CTJoIM)'IlHpaHe 118 OCH'IKH Y'ICJlHI~H na ce anraxupar B Y'IeJlCTO

HH,ZlHBHilYWlIlOH 13C'bTpYAlIH'IeCTBOCnpyrare.

• BKJ1IOlUlaHCua 1l00C'le pOD.HTCJTlIB )"HtIlHWHI1 ilC1iIlOCTH.

• Cnpasaue C KOfl<pIlHKTH H C aacunae, sa na ce npeaorapam MaprHHaJ1H38UI1l!Ta H
npaKTHKHTe IlS Y'IHJ1I1WCfIaeycrtcx H TJlXHOTO81JIIJlflHCsspxy Y'ICHHUHTC.

• YC'f8HOBJl08HCua Y'I8CTHH'ICCK8,nxmovsauta H 6Cl0nacn8 cpena 38 yveue,

IV. ~EAHOCT"" MEPonpW5ITHJI:
Fpaxnancxo noseneuae M ofiutysanc:



• 3an0311anaile aa Y'ICIIHLtltTC C IIPOOHJ'lIIIIK8 aa nelillOCTrn ua fllMllaJlIUra, upaaanaaxa 'lQ

ocurypasane aa 6c30naCIIII YClIOBllU ua 06),,!CIIIIC II Tpyn II lIPYnI 1I0pMaTllllIIII

nOKY"CIiTII. He06xOAII\lOCT OT1I0P\I8II1BIIII1l0x)'?leIlTII II TAXIIOTOCnU1BWIC.
Cpox: 2016-2017 r,

Orrosopnux: Kn.P'bKOBOAIITCJIII

• Y'IUCTIIC B '1CCTBaHCTOua 11811"0IlMIIII. penlOIHIJUllI1I y'IIIJ'lIIIUIIII np91HHIIII.
CpOK: 2016-2017 r.

Orroaopnux: Kn. p1>KOIlO.uIlICJHI

• 3aHOJflOB8HCH cna:lBBIIC 118lI1J1'loJIlICHl'eJ'lIHITCCIIMBOJIH118PS'bJlrapfl~ H 118rHMllalHRl'a

(lIft1IHOHMHO 3f18Me, JlbpltWIlCl1 XllMII. rcp6. C3I1K, KOHCTHTYUfllI. Y'"1JIHIIIIIO JIIUMe.

Y'IJoIJlHIUCHXHMH,noro II np.)
CPOK: M. cenTCMBp11

OTr.: KJI. P'bKOBO.1UIlCJ'l1Iua VIII H IX KJ'IaCOBC

2. 1111'palK)1aHc113 CIICTeMB 38 CDIpY.1lIIII'ICCTBO 113 pomrrenu, Y'IIIJ'lllUtlIO 1I0CTOllTCJ1ClBO,

XYJ'lTYPIlIlHIICTIIT)'UUH,<!mpMII. OPI1I1I1I10111l11II np .. IL\laLtUl OTIlOUlCIUICK'b\1Bb3nIlTaHHCTO.
CPOK: 2016-2017 r.

Orr.: AIlPCKTOP, Kn. p1>KOBOIlIITCJ1U

3. Ita ce onpenensr KJ'IaCOBC,OTroaapRIUU 1a C'bCTOUHHCTO118 8'bTpcIUIIIIH HIITCPHOp na

Y'HtmllUeTO II Y'Il1J'1l!UIHHTCnaopua IIJ'10UIU.

CPOK: 30.10.2016 r.

0·1'1'.: KJJ. P'bKOIlOllHl'CJ'IfI

4. Y'lellll'leCKO cavoynpaancnuc

• Y'ICIIJI'lCCKII C'bBCTH C'bIIC'1H 118xnaca
CPOK: M. cenTCMopI12016 r.

OTr.: 11.Llexoaa, 110.fcllooa

• 9 Mall - .nell 113),,!CIIII'ICCXOTOCO\loynpUllJ1CIIlIC

CPOK: M. MaH 2017 r.

Orr.: I1J1llSJlooa, 118.f'CIIOoa

S. Y'IHJIIIIUH8 KaMnaHI1~ "UCJ'lH 110XIIJ'lRJIOJ'lCTIICTO",naco-rena K'b~11'J'l06rul1iOTO06Pal003HIIC II

Ilpo6JICM8 33 COml3JJH3T3CIlP88C,lIJ'lIIROCI.

CpOK: 2016-20171'.

Orr.: 11. Hcxoue, 110.rC1I0811

• Itlll! 38 rpaJKD.aRCKIIII II III.IIIU'III1)11, II0CIlCTClIHua revara 38 MJ'lOnClKKOTIl81("1'I101I0CT
',1IlrJl06MHa npoasua

CPOK: 2016-2017 r.
OTr.: I1B.fcRooa

• Y'IOCTlIC 8 COCTOBll8T3K3"'1110111111"llaJl-10JIC\lIIHT ypox B coeTa"- rJ'l06MIlB 11111111113T1IBaua
YIII1UE<I>

CPOK: 28.09.-02.10.2016 r.
Orr.:YC U KJ'I.p1>KOBOIlIlrenu

• AKOIlCMIIII 33 po.nIlTCJ'l1I
CPOI(: M. uoesrepn 2016 r.; anpan 2017 r.

Orr.: I1.UcKoso, 11.11so110811

6. fPOlK,lIOHCKIi II11HUII8TIIBII ua Y',ICIIII 'ICCKII lIapJlaMCHT K'hM nfPTO CbOMCCTIlO C

1I11<I)oPM!iUHOIiCHUCHTbP"EBpona 1111pc I('J'II0 -IIJIClICU"

CPOK: 2016-2017 r.

Orruopuuuu: 11.l1s8110118.MIl.rCIlOnD

7. Y'IllClIIC 0 HaullOHMHHII Map3TOll 110'IC1ClleTO



CpOIG anpan 2017 r.
Orr.: KR. P'bKOBOAIITCRHII YC

8. OPraHH3Hp3He 110 CCMcRIlO xereue cpen upupoaara
CPOK: anpset - Man 2017 I.

Orr.: IVI. P'bKORO.!lIlTCJIHII YC

9. Y'IaCTl1e a uaunouanuarc I1I1I1U~ianmH 10 'ICTCIIC IIH Klil1rH,,6'bJl~1 rp8MOTCII", "ManKOTO
roRlIMO 'ICTCHC"

CPOK: 2016 - 2017 r.
Orr.: Kn. p'bKOBO}lIITCJII1II YC

10. Y'lH_1HWHa Ka\mallllll " IlaR-ycMllxllaTlIlIT xnac"
• .lIe6aT aa reva .,KtlKBO Me npasa WUCTJIII8"

CPOK: M. <!Jcopyapll 2017 r.
OTr.: I1.TpallHooa, M. Taurena

• Hae MOlKCM- (llCC'1HllaJl 113611311CC IIpOCKTH
CpOK: M. ¢!cspyapl1 - MapT 20 17 1-.
01'1'.: r.rpllfoposa .lI.BC11I1'IKOOU

• KOHKYPC 38 CCC II npoaexaaue lin lUICKYClIlI sa TC~18 "A1 II OllpT)'anHOTO
npocTpOIlCTBO "

CPOK: M. M8PT2016 r.
On.: r. I'puropoea.lf.Haanoea

II.OpraHH3allJlll II nponexnane ua 06Y'IClIIIC no sauuna npa 6e.nC1'81111,UIIOPIIII II KaTaCTpO<!J118
Y'II1RHII(C KOTO'18CI' 01 I pOll<.naHCKOTO06P3100311110.
• P8.3fnClI(Jl311C I) 'Iucooo'rc ua xnaca B 8.11 9. IWOClin Te~lH 01' pa3JIClI1I'I'O:

1. 3alllH18 111'116e.nCTBI1J111 aaapuu
2. Iloxapua GC30naclioCT H cnaCJlOOIlC
3. Ilspsa nOMOW

Cpo«: OKTOMOP"- tOlIH 2016-2017 r.
OTr.: Kn.pbKOBO.Il.IITeIDl

12. rIPOOe"1KJl8I1Cna 06)'ICIIIIC 113 nenaronorecsnx KO,IC"'THB ua TCMa: "TpY.Il.1I0CTII II
8'b3MOll<1I0CTII B 06Y'ICIIHCI0 110rpaxnauceo oGpa300311l1e''

CPOK: M. [ICKCMllpH-JlllyapH 2016 - 2017 r.
OTr.: VI. I-1l1aIlOSa, I-111.rCllOIIIl

13. 3.l\paSHO II eKOJI01'11l11l0O'b31LHTaHlle

• Ilposexnaue ua 3.!lpaOUlI 6ece.ll.H na y..CIIIlIIIlTe C Mep,IIUHHCKII nuua
CPOK: IlCKCMOPII 2016 r., \laPT 2017 r.

Orr.: 3~1.-.nllpeKTOp

• Paarnexaaue ua 1.npaaHu Te\lH 8 'Iaca ua xnaca - cexcyanua KYnTYpa, HapK0\18mIJl,

anKOXOIl1l3b\l, 3.1l.paOOCJlOOeHHa'III1111BlI<II80r fa npyr»,

CPOK: 2016·2017 r.

Orr.: KJI. psxonozncrenu

.22 anpnn .lICII ua 1IJ18IICTBTB3eMlI

YbpKWOII ..4aC'bT ua 3e~"lTa"

CPOIC M. anpun 2017 r.

01'1'.: /I.lICTKooa. I1.Tpnlllloaa

.03encHIIBallc, rpHlI<a 38 aneare II U8Cl11111'1; I paaHHH 0 panoua ua Y·"IJ11IWCTO.

CPOK: M. anpun 2017 r.

01'1'.: /I.lleTKoo8, K.TPI1~)0Il08

• Opranmapauc un Ii3Jlelll, eKCKyp31111111l0CCIllCIlItJl ua 3a6enClI<Il1CJllIIl MCCTa.

CPOK: 2016-2017 r.

Orr.: KR. P'bKOBOMHTenIl



• Or6CJtJl30aHC ua MClK'J\)'liapO,l.lllHJI ,l.lCIt 38 onaaaauc Ita OKOJlli8T8 cpena.
CPOK: 10NH2017 r.
OTf.: JJ:.neTKoBa, r..Fpa ropoea.If.Tpasuona

14. Pa3BHOllHC ua <pH3H<lccKaT8neecrtocofinocr.
• H3fOTSJlHe na ),'1CItH'IeCKH cnopren «aneunap ua y'IHJIHUleTO.

CpOK: 15.09.2016 f.

OTf.: B.,[(I1MHTpOS8, C. Mapxoscxa
• npOBe)K.ll8I1C ua cnopru« npa3HHUH fl TYpHHpH.

CPOI<: 2015-2016 f.

OTf.: B.JJ:I'IMHl'pOS8, C. M8PKOllCK8

15. CTHMYJlHpalie na TBOp'lCCKaTa 81<1'HBHOCTH pa3I)HTHe 118HlrrepeCHTe H B'b:)MO)KHOCTHTena
y'IeH HUHTe.

• <!lopMHpaHC 1180T60PH no Pa3J1H'II1HBH,l.lOBCcnopr,
CpoK:20 16-20 17 f.
Orr.: Y'IHTCJlH no <!lBC

• Y'laCTHC B'bB 8'bTpCWliOY'IHIlHUltIH, PCfHOli8l1liH H IlaUHOH8I1UH C'bCTe38flHII, OJllIMnlta,uH H

KOHKypCH.

CPOK: 2016-2017 f.

OTr.: .nHPCKTOP

• .LICHHS Y'ICHH'ICCKOTOcasroynpaeneaac H .nct( HS EBpOllS.

CpOK: MSH 2017 r.

OTf.: Y'ICHII"lecKH napnasrear H KJI. P',!<OBO.llHTeI1H

• OpraHH3Hp8HC nOCCUlCHHII ua HCTOPH'ICKH 3a6cJlClKHTCJIHOCTH, rearpanaa nOCTaH08KH,
113J10lK611.

CPOK: 2016-2017 r.
OTf.: I(JI. P'bK080.lH{TCJ1H

• npOae)K'J\8HC na cpeiua C npencraaarenn 118peruouannus 6H3Hec C ),'ICHHI{HTe H8 Ilf'PI'O
131,8apsaxa CTJlXflOTO npOlpCCHOll8J1110OpHCHTHpaHC11padora 0 pe8J1Fl8pafiorna CPC,ll8.

CPOK: 1I0CMllPli 2016 f.

Orr.: 3aM.-.llllpCKTOP no ynA

.11UTerpaUHJI 11 csxpaueuac na CTIIOKYJ1TypHaTa flAeHTH'IHOCT na Y'·leIlUI.(HTe OT

MaJUlHHCTBClmTC06lllHOCTH QpC306Pa301lBfIHCTO H H31l'bfll(}]8CHH're 4)OPMH ua 06Y'JeIiHe.

CPOK: 2016-20171'.

01'1'.: KlI. P'bKOBOilHTeill1

16.0praRH3HpaHc ua .Bexep ua ranatrnrre" - ucpeMOIIHJI no uarpa)K'J\8JJWleTO ua Y'ICIIHUII,

aaenu npll301311MeCTa a nauuouanua 11311011upes Y'le6118Ta ronaua,
CPOK: 10HI120171'

01'1'.: Kn. P'bKOOO.llI1Teml
17. Bsannraaaue 8 XPHCTHRHCIrnAo6pO.D.eTCJ111Ii Tpa.aHllHH.

• B xaca aa xnaca na ce nposexnar 6CCC)!H, CB'bp3aHI1 C XPIICTHJlHCKOTOCCMclicTBO H

Tp8)!HJ.I.I1HTCua 6'bJ1rapCKHllllapO.ll.

CPOK: 2016-2017 r.
Orr.: KJI. P·bKOBO.llIITCJIIi

.OpranH3l1paHe 11nposeacaaue aa Koneaeu 6JlarOTI)opHTCJ1eH KOHl~CpT 38 Y'ICIIMIlHTe ua
nrPTO.

CPOK: Meceu aeKeMspH 2016 r.

Orr.: KJI. p'bICOaO.D.I1TCJII111 Y'IeUH'lecKH napnaueur



V.3AKJIIOlIEHHE

.,

I. IIJ1aH'bT aa rpaJK,naHCKO 06paJOBaJ-lHC 11 B'b3nHTaHHe B Flpodiecaonanna rHMllaJHl! no
PCCTOP8HTbOPCTBO,rspronua H 06cnYIKB8J-1e- Ilnesen C "PHCT J-Iaaacenauac ua f1e,narOrH'-leCKIIl!
CbSeT aa Ilf'P'I'O - Ilncsca C nporoxon N222/l2.09.20 16 r.

Ilnaasr sa rpaJK,!(aHCKO ofipasouanae 11 S'b3f1HTalll1e 8 npO<IICCI10HaJlHa ntMHaJHl! no
pecropanrsopcrao, rupronas H 06cnYJKB8HC - Ilncscu e orsopeu, MO)l(e na 6'bAe H3Mellllll It

norrsneaa npn Hco6xo,nI1MOCT,

HPEHA HBAHOBA
IlpeoceoamenuaKO,MIICUIIIIUJ no
rpa:JICOallCKO 06PCJ30fJallue 1.1 eianumauue



ITPOcJ>ECHOHAJlHA r~IMHA3H$I nPECfOPAHTbOPCfBO,
TbPrOBH1I H 06CJTY'lKBAHE - nJlEBEH

ssoo Il.lrKl" ) 1('1-\,1)"-,Ht2 •
TC.,J+u< 064/127235. ,.., 064 1827195.
e..m.il psnunl£'Ql.(,tJ'th\-~

YTB'bP'lK)J,ABAM:
HEDEHA AI'A6A,n'lKHEBA
)J,HPEKTOPHA nrPTO - nJl EDEll

fiJIAH

HA YlIHJIUllJ,HA TA KOMI1CI15ITAno liE30nACHOCT
HA )1:BttJKEHHETOno nbTHllJ,ATA

Y'Ie6l1a 2016/2017 rO)),HHa

llPI1ET!LA nE,UAfOfH4ECKI'I csnar C 11POTOKOJlN~22/12.09.2016 ron.

IIJlCOCII, 20 16 ron.



npO<J)ECHOHAJ1HA rHM HA3H.sJ
no PECTOPAHTbOI)CTDO, TbPfODI1J1 H OI)CJlY)I(BAHE - niIEBEH

5800 nJleu.eu, yn, Ca,'IIywl Xli2 ~
,,:.,.14,.,.064/827235. '1<11. 064/827195;
0'1)'1311;pgrlople\'cn@ab\'.bs

YTBbP)I(,[{ABAM:
\ \

IHEDEHA APA6M)I(HEDA
,[{lfPEKTOP HA nrPTO - nJ1EB

nJIAH
HA Yl.IHJIlIu_.HATA KOMHCHSlTA no 6E30nACHOCT HA

)l,BHlKEffHETO no n'bTHu_.ATA
B npO<J)ECHOHAJ1HArHMHA3HH no PECTOPAHTbOI)CTBO,

T'bprOBIDI 1106CJ1Y)I(BAfIE - nJIEBEH
201612017 Y4E6HA rO,[{JUIA

nPI1ET IlA fLE)J,AfOrJ1tfECKl1 C'bBET C llPOTOKOJI N222/12.09.2016 ron.

I. 0611.(11n0J10)I(EIlIDI
l13rpa)l(JlaHeTOH8 6e30nacHo 110SC/\CfHleTpJl6B8,na 6bl\C nOCT11rH8TO-tpcs caryauaa, Jl

KORTO06Y'iasallwre ce ysar ,na pasfinpar, npanarar, OUCIIJlS8TII ),np8BJ1l11)8TnpaIITH'iCCKI1
YMeHHJI,He06xOllHMI1B cbBpeMeHHaT811'&1'118 06CTaJIOBK8.Tc 1'pJl61l8na ce q,opMHpaT r1l8BIIO
spes nonpaxaaanc, ynpaacnenaa, 'rpennposxa HnH'IeH OIlHT.

l{pC3 Y'le6uaT8 nporpasia 11'1I66ana ce uocrurue Pa3BHTHCua 3uallHlITa H YMeBHlIT8UB
Y'leHHUI1Te, ~)opMHpaBH IIpH 111,3I1H1'311HC1'0H 06Y'lCHHCTO 11M .no 1'03H MOMenT 11
csuieepeaenuo na ce ocarypsr YCJI08fUI38 0606uUIBatie ua npc.nCT8BHTeaa Bp'b3KHTeMelKJ.\y
TCXHI1K8- COUl1aJUla.nCiiCTBH1'cnIlOC1'- 'l1'aJlcnOp'flm Kyn'fypa.

B'b3nHTa'fennaTa ltetillocT -rpea H3)"lanallC1'0 ua Ee30naCIIOC'f 118 ,nBHlKCHHe1'Orro
rrsrxinara npeacraansaa ceOe06pa3I1Hcrsnana sa upeauuasane OT upoueca na Ob3Ilp"eMUllC,
(l>op~H1paHe, 3BTB'bpJlJIB8BeII 11a.J.tI1'alKllatiena 3UatlHJI 11 YMelil1J1 K'bM pa3BHSaHe H
YC'bB1,pWeHC'l'Oalieua 38WI1TfHlTeMeX8m13MH118Y'ICIIHl\HTe 1\8TO)"laCTlIHUH B C'bopeMelUiOTo
111,1'110J,{BHIKCHl1e.
I. Cscras na KOMHCRlITano 6e30naCHOCTaa IlBRlKelIHeTOno rrsrmuara 0 nrPTO - nnCSCH:
Ilpenceaaren : l leaeua IIHK01l0sa Apa631l)I(HClla- JlRpe,,"TOpua IlrPTO - ll!1eOCH

YAoCTosepCHHe- MeTOllHK8 11806Yl.Je11Heua neuara HYl.JeHHUWreno E,nrJ a V-V()[K1IAC
Ng szm-x 699/ 01107.10.2013

YttOCTOBCPCHI1C- Ilnauapauc, OprnHI138UI11111KOHTPOllua 06)"lCHI1CTOno E,nrJ
N2 E,L(Il-K 6991 80107.10.2013
l{nCI10Bc: I. KpaCI1MHpHaxonoa TpH(I)OHOB- crapura y-nrren

Yztocronepenae KOMHCHJI110E,AIl- N~srm -K 465/121 09.11.20 I0
Ynocronepeune Me1'OIlI1I(ana 06Y'·reIIHeno E,L(Il- N2 E,nrJ -K 466/25/12.11.2010
2. BI1KTOPI1J1JlI1MI1TpOBaEOTcBa- crapuni ysarcn

Ynocroeepeuae: Cnel\lf~)Ii'lIlH npo<j>eCI10118nIlHYMellHJI sa pafora 0 Y'1Hnl1l1~IIO
KOMHCI1J1no EJlI1- N2 J).[{Il-K 465/041 09.11.2010

Ynocronepenae MeTOllHK8na 06)"leRHe H8 neuara H )"leHI1UHTeno E.[{Il- V-VIIIK!1l1C
Ng 6,L(1l -K 466/101 12.11.2010

3. ,lIaHHena 6118roeBaBe1lH'lI(OBa- CTapUIHY'lHTen
Ynocrosepeuae - I1I1TepaKTl1llllHTeXlIOJlOrHHH TeXlIHKH B 06Y'lel1He1'Ono EAll- N2

1>)JJJ -K 699/18/07.10.2013



2. HaCToHIUHHT IlJIllII Ja Aclhlocrra 113 KO\IIICIIJITll no 6elonoCTllocT AO llBlIlKClIIlCTO no
rrsnunara B nrPTO - lUlCBCU C npacr na .lUCCAalilie 113 nCABrOnt'leCKIIH ChOCT C npOTOKo.1
N222/12.09.2016 r.

II. UEJlH
OeHOBHA ~EJl:)1a ce IlPOIIOJlllnl cjlop\mpallCTO II YCh8'bpWCIICrBOlieTO na CCII30\lOTOPIiH
YMClllili 30 10mHTO, RIITCnc~-ryaJltIl! II npaK11I'1l'CKII.
I.Aa 8'b3np11CMaT Ii PaJrpOIlII 'IBBBT UBCTOBC,cj>oP"H, Jl8HlKCUIiC. CKOpoCT, noxon, WY'lOBC OT
Il'bTIlII npe0011111 CpeJlCTIl8 II na paauasr JlBlII'BTCJllIlI YMCRliH.
2. Au YMCllr An anannaupar C06CTBCHOTO CII nOBCJlCHHC KaTO IICIIICXO.nUII, Ill,TlIIlIlH un II
BeJlOCHnC.!lHC1'11• na nporuoaupar p(l3RlI'rHCl'O Ita mmIOTp8I1cIIOP1'IIU CHTYOUHlI.na IIPOlllIHBOT
orrosopuocr H cauoxoirrpon 18 coticracuoro CH noaeneuuc 110 rrsra, na cc 8'b11111ra
eKOJlorH'IH8 xynrypa, na YC'bB'bpWeIlCTBOT JII!<jHOCTIUIlC CII Ka<jeCTBO eTIl'IHOCT.
JIIICUHn.1lIlIHpanOCT.

IU,3A,LJ.A IfH
I. Aa cc p01pa60TH CHc'rCMB 'lElorncn OlllOCIIO 06C3011(1ClIUallC1'0 Ita pailona.
2. nOlllllUBOaliC na 311UlIUll II YMcHHlITa CpCJI Y'ICIIH!.lHTC 38 .nUH)KCIIIICno []'bTUmBTO C UCII

npenornparssaae 110 rrsruo-rpaucnopruu npOIl1IUCCTBIi1i.
3. Bssmrraaaue ua orrosopnocr H ToncpanTlio 1I0DC;lCHlle Y yxemuurre na rr'bTli.

rV.OlfAKBAHH PE3YJlTATH
I. 3118!HIH II YMCIIHlI, KOIHO ocurypsnar 0llU1110lIC 113 'IOOCUIKOTO311POilC
2. <l>OPMu 118 6C30n8CIIO IIOIlCJlCIIHC
3. KOMIICTCIITIIOCT, ueunocrua OPHCHT8HHlI H M01HOUUHH aa YCbIJ'bPIllCflCTS8nc 11[1311811HII

Ii YMCIlfUI 18 6elouacllo uoneneuue

V, ,l(EAHOCfH
MECEll CEnTEMBPM

I. IlpueMollc nnaa aa Y'UlJIIUlUIOTa KOMIICIIIIno ])~J1 OT IlcIIUrOI'll'ICCKHII C'bBCT.
CPOK: 12.09.2016 r.
On: KOMHCHlITano 6)111

2. B lIa<jMOTO na )'Ie6lU.lT8 Ionuua na ce naupaau ornen u na cc InrOTBIi npcJI1l0lKCIIIIC
38 06e30naC1I8aJIC patioua 1111YIfIl.lI1UlCTO.

CPOK: 12.09.2016 r.
On: Kp. TPI1(~OIlOU

B.IlHMHTposa
MECEUOKTOMBPM

I. BceKII ~IITC11. npcnonaeaui 'IaCOBe no 61ln, na 6"L.nc lOn01HDT c npovcuure B
Ilpaunnnnxa 38 npllJlOlKCIIIIC lUI 38KOlia 38 AOHlKCIIIIC no YJIIIUIiTC II rrsmmara.

011: Y'1I11'CJ1HTeno 511.11
2. 06Y'ICIIUCl'O 118 yxeruuurrc no £)111 CC IIpOIlClKJIa 01' Y'IHTcnH, npnrcxanauia

Ynocrcscpcnae aa 3aObpWCII [(YPC no MCTOlluKO ua 06Y'ICIIHC no 6c10nacflocT ua
JI8I!lKCIIIICTO.

Orr. Y'IllTenRTC no 6)lI1
3. As ce H38'bpWII upcrnea II 1I0JlrQTOOKa 118 IIMH<j1ll1 \l8TCp11MlI no SAn. Aa ce axrya

J1I1311paTII 1I0JIlIOOliT.
On. Y'lIlTeJIHTC no 61111

MECEllIIOEMOPM

I. oroe.1M3BOlle 19I1OC\IBPII COCTOoel! .aCII18 8'b3nO\ICIIOHHC 1111"lllnllla.1HTC npn Inn
OT!: Kp. TPllcjloHOB



B. .llHMHTpOBa
H K1I8CUHTe P'bKODO.!lHTellH

2. Pa60T8 sa YK6,Wl1l0 nnaua:
3. AeltHocTn no 06e30naCIIJlalle panona 113 Y'lHmHlIeTO.

OTr: KOMHClUrra no 6,Wl

4. Mece-ruo onCpaTHI}IIO3aCCJ~aIlHeua YK6All.

MECELl. ,UEKEMBPM

I. AIiaJIH3 aa npH'U{Hlne , nopana KOHTOY'ICHHUHTeCTaDaT06eKT aa HCmaCTHHClIY'laH npu
.lIBHlKeHHeno rrsrauiara.

OTr: lVlaCIIHTe PbKODO.lIHTClIH

MECEl l 51HYAPI-1

I. Oprauuaapaae H nposexnaue ua cposua TeCTOBanposepxa Honcnxa no EAn na Y'lCIlHI~H
01' VII! K1I8C.

OTr: Y'IHTCJIHTCno fi,Wl.

MECEll <l>EBPYAPK

I. 1l0BHUlaaaHe HmpopMHpallOCTTO 113 Y'lCIIHlIHTe 38 On8CHOCTHTC, KOHTO KpHC
8BTOM06KIIHOTO llBHlKcmle 38 .!ICTCTO spes K3f101l3B8I1CI"Ona uarnennu MaTCpHaJlH.
HHq,opMaUHOIIHIITa6118.

OTr: KIIBCHHTCPbKOBOJJ.»TenH

MECEUMAPT

1. Ilepaonnxna HHcpop~HipaUOCT118 Y'leHHUIITe no KOIIKPCTIlH npofineu«, CB"LP3aRHC
6e30naCHOCTT8HM.

OTr.: [(lIaCHHTCpoKOBO.l(l1TClIFI

MECEU Anpvf!l

l. IlOCT8BJIHCua uarnenu« MaTepHaJlll no fi,U11 0 K1I8CHFITeeras
OTr. Y'IHTenHTe no 6,Un

MECEUMAM

l. Iloncarypaaaue npe.nCTaSH"l"C1Iua KAT - 33 asuacsne 6ecc.!I1i OTHOCHOYCJIO)KHeHaTaFI
npOMeHeH8rrsrna 06C'I"81100K8B nocnennnre ro.nHIlH, H311aCJllle.nanHHaa Il'Ffl, 83eM8He
ira npeOaHTfIBHHMepKHaa uenonycsaue ua Ilp0I13U1CCTBHHa paaoira na Y'll1l11l1lleTO.

OTr: YKSAn

MECELl. 10Ffl1
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CbrJ1ACYBATEJ1EH JTHCT
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/AnGellQ Torena/
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lJACTDbPBA
.I.0ElllJ.! nOJTO)f(EHIDJ
Ilnansr 38 saunrra npa 6eJlCT8HR,8BapHH, K8T8CTPO(jlHH noxapn ua npe6HB8B3lLlHTeB

nrPTO - nnCBCHe H3roTseli na OCIIOB8HHe'Ill. 36 OT3aKOll8 38 aaunrra npl1 6e.uCTBHIIUIB 6p.80,
14.10.2011 r.), HapcJ\6a N2 81211-647/01.10.2014 r. H3Jl8JlCH8OT MHHHCTCpCTBOTOHa
S"TPewHHTepaficr« H MllIl11CTCPCl'BOTO113IIHACCTI1UII(lIIHOTOnpoexrapaue (0611.JIB. op.89 01'
28 OI(T(.)MIlPH2014 r.), Hape.n6a 38 pena 38 C"bJ.naB8HC.c"xpaIUIBSHC,06HOBRBaHC.nOMbp)1(3He,
npCAOCTaBHHC11OT'lI1T8HCHS 33nSCHTeOT HHJlHBHJlY3J1I1Hcpcnerua 38 3alUHTa B cuna 01'
20.01.2009 r. npnera c IlMC N2 3 OT 10.01.2009 r.,. 6p.23 OTHapenfia 38 pena 38 H3rpa)l(.naHe,
nOM"bpJKaIlCH 113n0n3Bauesa KoneKrH8HHTeCPCJlCTBS33 aauurra (nMC N2 60 OT 17.03.2009 r.
06H. .[(B 27 MapT2009r.), 38KOHsa aapaaccnoeuu H 6c30nacIIH ycnouus 118rpyn (113M.)lB. 6p.12
OT 12 <l>espyapl12010 r.), 'In. 248, 'In. 249, 'In.250 H 4JI. 251 OT lIape.n68 N2 7 sa MHIIHM8nHHTC
H3HCK88I1I1R38 3JlpaBOCnOBliHH 6C30naCHHYCIIOBHJ!na TPy.n na pa60THHTe MeCTa H npH
H3nOll3B8He 118 pa60TH01'O 060PYJlB8HC ()lB. 6p.88 01' 8 OKTOMBPH I 999r.), Hapenoa aa
YC1'pollcTB01'OH 6e30n8cH81'aeKCnJ10aTal~HI!ua npeHOCHHTe11paanpeaenarenanre raaonpoaona H
aa C"bOpbJKeHI1I!Ta,HHCT8J1aUI1HTeH ypezurre 33 npnpoaeu ras (B CI111801' 03.09.2004 r.H3M. cAS
6p. 99 or 16.12.20 II r.), YKa33UHC38 06Y'lCHI1Csa .uC~CTBH~npa 6e.nCTBH~,8aapHI1,K8TaCTPOCPH,
nOJKapHH33OK838aliCua rrspaa noacur (01'2002 r.) 11!.lp.

I.Xap8KTCpI1CTHKaH3 paaoua Bofinacrra, KaTOce npaan xparxa XapaKTepHCTHK8H8 paAOHa,
8 Kolho ce Ha.\1l1paY'IHIlHmeTO rtpocpeCHOH81lllarHMH83HJ!no pecroparrrsopcreo, rsprosaa 11
06cIlYJKB8HeCCH8MI1paBrp.Flnencn aa yn."C8MYl1n"2.

Ha 113TOKrpaHH'l11 C Flenarornvecsa KOJleJK11 OY"J183ap CT8HCB", aa aanan - C
Fnaefionrapcrpoti, 118cesep - C «ononacrara H ua lor - c nPO~)eCHOBanl1arHMB83Hll no
CTpOHTenCTBO11apXI1TCKTypa.

2, Crpcarenua xapaxrepacrusa na Y'lItnHmCTO (Ilf',COY, OY, HY)
Kareropns I-IaCTpOCJKacsrnacuo 'In.137 OT3YT III - B
061J~annoui 18000/",21
3aCTPOCH8nnoui 2444/",2/
Hesacrpoena nnoiu 15556/",2/
Epol'l ua crpaaare/cexumrre/ I OCHOSHa112.non"b1lI1.
ET8JKHOCTH8BCRKa01'TIlX lI'bPBHeTaJK
Creneu H8 noxapoonacuocr HI1CKa
Tan CTpOHTeJlCTBOC"brnaCI104JI.12301'Hape.n6aN25 or 21.05.200 I ron. MOIIOnl11'I10
nOJl3eMIII1e-r8JKH/6poU, xapaicrcpacruxa/ I
r1onynOJl3eMHI1eT8JKI1/xapaKTCpHcTHKaI 0
n"bpBHeT8JK/xapaKTepHCTI1KaI

Ha rrspaa eTaJKB crpanara ce Ha~lHpaT 12 KII8CIIHCTaH, nsa KOMnlOThPHHKapl1HeTa,
eAHIIHR1'01' KOI1TOC C .nBC sana. TYK ce lIaMl1pa CbW,OMe.llI1UHHCKI1nyHKT C llCKlIPCKI1H
CTOM8T0J10rH'lCIl Ka611He1'.B C"bCCJlCTBOca p83110JIO~(eHI16H611110TeKaTa,K86HHC1'HTCH8
AHpCKTopa11nOMOLUIIHKJll1peKTOpI1TC,xaca, 3ATC, C'lCT080ACT6011CT8~ua npl1cnY)KIIH'lKHTC.
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"'M8 n8BHJlHOH 38 38KYCKH H KUH)KapCKH CTOKH. Ha nbpBHn erax ce lIa~lI~pa H ~)~13KynT)'pCH

canon.
4. nrPTO nJlCBCHHMB06uto nH'ICH Cl,CTaB: 377

Or TIlX:

Y'ICHHQH 319 6p., Y'IHTCJHI 31 Gp.. B.!lMHfIHCTPSTHBCUH nOMOWCHncpcouan: 16 Gp.

/Ilorrsnaar ce caao OHe311AaHHH, KOHTOce OTHaCAl'.no CbQTBeTHOTOsaueneuael/

UEJ10,D,HEBHO nrPTO - Flnesen e na naycveueu pelKfoIMna pafora

06w 6po11 118:

Y'ICHHllH 319 6p .. Y'IHTCJ1Il31 Gp.• 81lMHHI1C1P8TI1RCII11novorucu IlepCOIISJI: 166p.

OTTAX:

-nspaa CMRHac 186 Y'IeHHQH

-OTOP8CMAHaC 133 Y'ICHHQH
Y'IfoITCnHTC npeuonasar It 0 ,D,DeTCCMCHIt. AIIMI1HHCTP8THBIIHR nepcouan C C pa6oTHO

BpCMeOT 8.00.n0 16.30 -raca. 4HCTB'1KHTC pa60TJlT no onpeneneu rpa(~HK, raxa -re na nOKpH08T H

,D,BCTeCMCHI1.

l(EJIOllHEBHO I m'"PTO e ua QCnOllHeBCIIPClKlIM ua pafiora 6e3 c,\1cl1H/:

06w 6pOH HB:
Y'IellllL\11 319 6p .. y'IIIf<!ml .1161'.. a;(MllIIIIC"PSlIlI!CII II 1l0MOUlCII IICpCOIIB.l: 16 6p.

n. UEJIlf HA nJIAHA JA 3AIDHTA nPH I>ElICTBH.R,ABAPHH, KATACTPO<l>H
H nOJKAPH HA nPEIlHBABAlIHITE

I.Cb3)l8BaHc na opr8HH38QHR 38 psfora 11 )lellcTBHR na Y'IeHI1QHTe, IIC,D,arOrH'IeCKHJI,
BAMHtll1cTPaTI1BtlHlI H nOMOWCHnepCOHBJI flPI1 Bb3HHKsallC ua 6CACl'BHJI, anapau, KaTaCTpO~)HH
noncapu, cnen 113BbPW0811CH oueuxa na 06CTallOBKaT8 ...xareropnsra 118Y'ICIIHQHTe.

2.Ha6en~3Balle ua MeponpwnTHn 38 HaMaJlnBaHe H8 pl1CKa OT Bb3HI1K08f1e HII 6e,ll,CTI)HH,
aaapaa, «aracrpodia H noxapa.

3.0n83BaHe 118lKHUOT8 H·3,D,paOeTOH8 Y'ICHHllHTe. nenaroravecxas, 8,D,MI1HHCTpanIBHHHH
noaoure« nepcouan na Y'lHJlHlIlCTO en rPTO).

Ill. B'h3MOJKHH IlELlCTBJ.1S1 H ABAP"H HA TEP"TOPHSITA HA
OlilUHHATA, KMETCTBOTO H Y'lHJIHUlETO (nrPTO) H IIPOrHOJA JA
nOCJIELlCTBH.RTA OT T.sJX,

Ha reparopuara ua o6WHHa nJleOCII, rp. IIJleSCH, C Bb3MOlKflO.llS Bb3IiHKlle:
1 .aexerpecenae
2.HaOO,llHcHHe
3.paAHOa~'THI)HO 3a.\1bpCJlBaHe OT I)b3HHKB8He lia asapua B AEU "K03JI0.D.Y~" IinH

TPaHcrpaHI1"1eH npCHOCua pB.!l110a~'TWOHI1eeiuecrna.
4.CHClKHH6YPH, nOlleAHQH H 06ne,llllB81lHR
5.110lKap
6.TepopHCTH'ICH 8KT
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i-1M8 naeunuou 33 33KYCI(HJ1 KIIH)I(apCKHCTOKJ1.Ha rl1,pBI1~ eTa)l( ce IlaMHpa 14 (PH1KYJlTYPCH

canon.
4. IlrPTO Ilneseu I1Ma0611101II1'leHcscrau: 377
OTTHX:
Y4eHHI.\I1330 6p., Y411TCflIi 31 61'., 8)l~1HHHCTpaTHBCIIH noaouien nepcouan: 1661'.
II1onbJI08T cc caao OHe3HnamlH, KOHTOce oruacs 'r no CbOTBeTl-IOTO33seL(elme!1

UEJlO}l,IIEBHO I1rPTO - Ilneseu e ua JIBYCMCHCHPC)I(HMua pa60T8

061116poi1 sa:
Y'ICIlHIlI-I 330 61'.,Y411TCilii31 6p., aJlMHHI1CTpaTlloc1i11noaouteu lIepCOIIBJI: 16 6p.

OT TIIX:

-nspaa CMHHaC 167 Y'IeHHIIH

-sropa CMIIHaC 163 Y'IeIiHUH
Y'IHTenHTe npenonaear H B neere CMCHH. AnMHHl1cTpa'Tll0HHII nepcouan e C pasoruo

npeue 01' 8.00,n0 16.30 '1aca. 4Hcra'lKHTe paoorsr no onpeaenes rpa<pHK,raxa -re na nOKpl103TH

anere CMCHH.

UEJlO}l,HEBHO 1 Iff'P'I'O CH8 uenonueeea pe)l(IIM IIa patio'ra oe1 cMelHf/:

06uI 6poil ua:
Y'l~llIllHI 330 6p .. Y'IIITC.ll1 316p .. a,[\lIIIIIICTP3T11BCIIII uoaoureu ucpcouan: 16 op.

II. UEJIH HA n.lIAflA 3A 3AUUfTA nPIi J)EllCTBHSI, ABAI'H", KATACTPO(1)11
" nO'lKAPH HA TlPE611BABAlllHTE

l.Csananane H8 opramuauas 33 pa60T8 H Aci4cTBI1J1ua Y·ICHHI.\HTC,nC)larOrH'ICCKHJ1,
aAMHflHCTp8TI1BHHIIH nOMOlllCH nepcosan npu Bb3f1I1I(08HCua 6e,nCTBI1J1,BOapI1H,K8T8CTpO<jlHH
noxap«, cnen H3Bl,pIUBaHeHOUeHKa11806CT8HOBK8TaH xareropuara HBY'IeHHUHTC.

2.Ha6cnH30aHe ua McponpHHTHll sa 118M3JI"BaHeua Pl1CK801' B'b3HHKOaHeIta 6eACTIIHII,
asapaa, xaracrpodra H noxapa.

3.0n8388l1e ua )l(I1BOT8H 3.o.p8BeTOHB Y4CHHI.\HTC,nenarorusecsaa, 8)lMHi'lHCTpBTHBlmJlJ.I
nOMOIJleHnepconan NOY'IHnHllleTO (nrPTO).

Ill. Bb3MO'lKHH J)EllCTB"51 H ASAP"" HA TEPI,fTOPHSlTA HA
OJ)UlHHATA, KMETCTBOTO 11 Y~I1Jnlll!ETO (TlrPTO) 11 npOrH03A 3A
nOCJlElICTBFlSlTA OT TSIX.

Ha Tepl1TOpWHTaH806LUllU8 Ilncsea, rp. Ilneeeu, CBb3MO)l(II01\8Bb3HHKlle:
1.3CMCTpecelll1e
2.HaBO)lHCI1HC
3.p8)lHOaKTHBII0 38MbpClIBaHe 01' Bb3HI1K08Iie H8 aaapas n AELl "K03nO)lyi-i" I1nl1

rpaecrpaua-ren npeaoc ua panl108KTI10llH BeU~CCTBa.
4.C~IC)I(IIH6YPH, nOJle,nHI~I1'1106ne~Batmll
5.nO)l(3p
6.TePOPI1CTH4CfIater
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3EMETPECEHHE
Cnopen nporHOCTHYIIHTCxapa~,,;:pHCTHKI1Tepl1TOpHJlTaua 06llaCTTa B ronxuara CI1'18CTe

COnTI1M8JIH8aa crpasara CeHlMI1'1H88KTHBHOCTHe O'b3MOlKII0na 110flaAHenOA Bb3AeilcTDHeTOua

ClleAHI1TeH8fl-BepOllTHI13eMeTp'bCHHorumua:
-rOpIfOOpAXOOCKOCMarul1l'YA M = 7, t AO 7,5 no cxanara H8 PHXTePHCAbll60'lHH8 OKOllO

20 KM;
-SpaH'1I1 - H:rrO'lHIf Kapna'ru - PYM'bHIUI CMarnl1TYAM = 7,0 no cxanara ua PHX'I-epH C

Abn60'IHH8 oxono tOO KM, EnHueHTbp'bT ua KapnaTCK8T8 CeH3MH'IH830H8 ce H8MHpa H8 OKOllO
300 KM01' rp.Ilncaeu B nnauuuara Bpauva na 1'epH1'opHRTaH8 P PYMbliHJt,

rIO.D.llb3.D.ej.jcTB~leua Te3H oriuuua H csrnacuo K8pT81'8sa CCI13MH4HOpaaouapauc aa

Peny6JII1K8 6bJlrapI1l!, 06n8c-rT8 1I0nS.ll88.D.Se BepOJlHIH10lHI ua nOpa~(eHHJIno t2-cTenellH8T8

CK8JI8ua "Me,nBC.D.eB-WnOHxoep-KapIIHK-64" (MWK - 64), a HMeIIlIO:
-c npcrnosen HHTeIl3IITCT01'VIl creneu no MWK-64 C rOJIJlM8Tasacr 0'1'TepHTOpHJlT8118

06ll8CTT8, OKIIlO'108111a06111HHHTe- Ilneeeu, 4,6pJlr, JleBCKI1, Ll-Ll'b6HHK, ,ll..MHTponOllHlI 6e3

c.6uilK8JI, nOp.D.HM,KllelK8 H V1CKbP,

HABOPHEHHE
B 6111130CTAOm'PTO rp.Ilncnen Hecsuiecruyaar 80.D.1I1106CKTH

PAPHOAKTHBH03AM~PCHBAHE
P8.D.~10al(T~1B1l03UMbpCJlBaliee Bb3MOlKI10A8 ce nOllY'111npa:

- Bb311HKB811ena 06W8 paAI1aUHOHII8 aaapna B /\ELI, •.K03JI0A)'H", csnposoncaa c
6e3KOHTpOJll10H3nYCK8HeBOKOJIH8Tacpeaa ua f83006p83HH paAHOHYKJ1H.D.H;

- rpaucrpaua-reu npeuoc H8 paAI108KTHOlll1scurecrua;
PaAH8UHOIIH8Ta06CT8flOBK8 11 creneirra 118 paAl1al.lHOHHHflPHCK 38 fl8CCneUI1CTOCC

06yenafl"1' 01' M1I0ro (~aK1'opH:
- KOIIH'IeCTBOTO(aKTI1BHOC'rTa)H paAHOHYKnH.D.HHJICbCTaBHS H3XBbpJleHHTeB OKOllHOTO

npOC'J'paI1CTBOpaaaoa KTHBHH acmecraa;
- MeTeOpOnOrH'IHHTCYCllOBHJIno apeve ua aOapHJlT8;

- rO.D.HUJlIHJICe30H;
- pa3CTOJllll1eTOAOH8CCllCliHre Mcc-ra;
- xapaxrcpa H83ac-rpOJlB8He1'OHnll'bTHOCTTaaa 38CeJIBalieTOua uaceneunre MecTa;

- MeTeOpOllOfH'IHHTe,XHAP0I10rfl'"II1Te 11nO'iBeHIITCXapaK1'epHCTI1KHua TCPHTOPHIIT8:
P8AHallHOHH01'O B'b3,ncilcrBHC ce A'blllKH rllUOHO H8 6eTa- H r8M8-Jl'b4eIlHlITa ua

nOn8.D,HanHTeB8TMOCq,CpaT8H aa ornaraunrre ce O'bpxy3CMlITapa.D.HoIIYKllH.D.~I.
[lpa 8'b3HHK08ue ua 061,uu PU.D.H8UHOIl1l8aIl8pHJI Il AE~ "K03J10A)'i!" c 113XO'bPJlJHlCua

P8AH081(THBIlHBCU\CeTU8B araocdiepara ca B'b3MOlKHHpa3nwIHH nb1'IIII\8 aa Bb3.D.eflc-rOHe118

j)8.D,HaI.l110HIIH1'C<jJ8KfOPH8'bPXY113CCllCIiHeTO:
-B'btllllHO 6c-ra H rasra 06Jlb'IBaHe npa npevunanaue 118P8}lH08KTHBIIHJI06ll8K;

-B'bTpCllIHO 06llb'10811e OT B,.D.HlIlB8IIHTep8AHOaKTI1BliH aep030JIH (I1HxanaUHOHlia

onacnocr);
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-KOHTaKTHO061lbliSaHe npa PS,Q110BKTHI)HO3S"'I1>pCRB8HeHSHeYBpe,nCH8H yupeneua KOiK8

HApeXHTe;
-061l.l0 01,11111110r8~13-06J1'b'!aSHe01' pSAI10aKTI1BIIH'l'eaeuiecrua, OTIlOiKCHfl ua 3CMII8Ta

nOBbpXl'iOCT11Pa:JIHI'IHHTCMCCTIHIOfiCK1'I1;

-B'bTPCIUHO061l'b'IB8He, BCIlC,QCTSI1Cynorpcfia H8 BOA8HXpaHHTCJlIl11npOAYKTI1.3aM'bpCCHH
Cpa.n.110aKTHBI·111UCWCCTBa.

CH£)I{HH EYPH, nOJlEJIHllH, ObJIE/lHBAHHH
Ilpa U'b3HI1KoaHeua yparaueu OR'n,Pcsuiecrayna/ne C1>WCCToyoaOCPORTIIOCTAS ce nOlly'll1

OeTpOBOH8TOBapB8HCm.pxy nOKpHBHI1TCKOIICTPYKltHH118 Y'IHIlI111lCTO,KOCTOA8 1i8AXabpJ1H

npOCKTHOTO11Te AS ce pa:JpyUJ81'11J111OTK'bCHaT01'MRCTOTOCI1.

C'bweCTBYB8 BCPOJl'ruOCTnpa Ofil1l1CII cucrouancx C1>npOBOACHCbC CHJ1ell OHT'bPA8

IlbJHHKHaT cueronaaaaauas, B pe3Y!1TaTua KOeTOe B'b3MO)t(1I0na ce nonysar rollCMH npecna,

KOeTOna 3aTopM03H KOMYUHK81lHlITaC H A8 Hapyullt CpCllCTBaT838 OP1>3K8C perI10HaJ1HHTC

CTpyKTyPI1 ua MI1HI1CTePCToaTa11 ac.n.OMCToaT8.Toea U

onaCHOCT, aKO 118 TCPI11'Op"IITa 118 nrPTO rp.Ilnenea
1i8H-rOJlJIMa CTenCH

O'b3HI1KIIC80spHIlHa

npeACT81)IlRB8

CHTY8l(HR, 38

OBlla,!J.RllaHCTOua KORTOuie e He06xOllHMa 81,IIIJJHa118Meca.

I I npH p~3KOnOHHiK81l3Heua reuneperypara 110.11O°C H a81lClKI101' .n"~(A ~1cnsr, npa M'brJ1U

H SHCOKSBIl8iKI'IOCTH8 O'b3AYX8, npHApy)t(CHH 01' cryne« BRThp C B'b3MOlKHOAn B'b3HHKIIC

aanenasaue, KOCTOce H3pa3~Ba 8 06p33YBBHC H8 J1e,ll.CH8«opa no 3CMlITa, npCAMCTHTCH

C'bop1>)t(eHH~Ta.IlaH-'ICCTO cc nonysaea 3B1lC,!J.ROBHeH8 nO,QXO,llHTeH H3XOAHTeK'bM nrPTO

rp.Ilneseu H no nnaruaro ua YJlHU3Ta,rpauu-reiua CnfPTO.

Ilpa onpeneneuo creseuae U8 aTMOCtjJCPlll1TCycnosns MO)KCna ce Cb3A8Ll3TnpCllnOCT811KH

38 061le,ll.l1B8HC118HlIKOH 'laCTH 01' KOHCTpyKI~H~T8ua crpaaara H8 Y'IHnHWe'ro. rtPH OfiIlC,!J.R03HC

H8i4-YR38I1MI16HX8 MornH na 6'bA8T 1I0KPHBHH1'CKOHCTPYKl(HI1,oc06eHO 8KO uarpynaanero H8

ronCMl1llCACHHMaCHce KOMfiHHHpaC uacrosur HJ1111l0Cne,llI)8Wyparaircn nsrup.
Flpeanpueuauero ua CnCUH8!11lH MepKH cpeuty Te3H npuponu« 6Ct\CTRI1~ npu

npOeKTHpaHCTOfiH OCKbnHJ10H3KnlO'!I1Tem18croi1HOCTTana C'bop'blKeHI1RTa.npe,QBI1AHBTnXII8TB

PlI,llKOCTCnCUH8JIHHnpoeKT8HCKI111TCXIIOJIOrH'lHI1MepKI1He ce npC,II.llpHCM8T,HOTPR6B3AS HMB

opr81m38UHOHH3rOTOBHOCT381'JlXHOTO01>3HHKB3UeH HQM8IlRBaHeua BpeAHHTenocnenaus.
I

nO}f(Ap B PANOHA HA nrPTO - nJlelJeH
Iloacap B paaona ua nrPTO MOlKC na ce 1I0lly'!H npu lIenp80HnHO fiopaOCHC C

eneerpoypeaare, n0ll308He 118OTKpl1Torsu (/H11Hnpa rpy60 liecn83B8HC MCPKI1TC38 IlOlK8pHa

fiC30n8CHOCT.

B nrPTO HM3 paapafiorena npOTI1BOnO)t(spHS HHCTpyKUHH. (YTBbP .LJ.EHA Y1 E

CbrJlACYBAHA OT PCn63H - nJTEBEH)

nOlKap MO)t(ena B'b31H1KHeBPC3YllTaTaa Ml,lllIHR I1pHuapyureua M'b!1HHC38LLlHT8,OTHCKPI1

npa peMOHTliH. Floscap MOlKe Aa ce nonY'IH H B pe3YllT8T ua noxapa, O'b3I1I1KllaJll1113B'bH

Tepl1TOpHRTaua Y'1I1J1I1LLleTO,110B onSCH8 6nH30CT LlO aero. Hanpnxep npa rn.ruo-rpaucnopruo

npOH3111eCTOHCua n'bTHOTOnJlSTHO,C1,npOBOACHOC'bC3811B1lS811eHS80TOM0611n.
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B'h3HHKBaHeTO ua noxap B C'hCC,nHII 06eKTH HJlH npcB03HH cpcncrsa npeacrannana

onaCHOCTaa [ IrPTO Ilneaea aKOTOHHe 6"bACOBn8AnH H 1l0TYUJeH:- rorasa cuuiecmyaa onaCHOCT

01' HcrOOOTOpaapacruaue II 0'1' eaeuryanuoro My npexm.pnaue na Tep"TOpHRT8 ua nrPTO c

npOH31'H'laUlHTe 01' TOlla nocnenuua - B lIaH-JIOIUllfl cJly',af.1 npCAI13BI!KIl8He aa noxap ua

TepHTOpHRTaua YYI!J1HUlCTO.

He C 113KJlJO'le1i0noxapvr A8 e C'bnpOBOJleHC H311lpHHCna H3KYCTBCUHM3TcpH8nH, aa

KOI1TOna flRM8 .!I8HHH, '1C cc csxpaassar aa rcparopasra ua ropHUlH11 06CK'r-HaMHpaIU ce 0

fiJIH30CT no nrPTO H TJlXIIOTO roPCIIC na e C'hnpOBOAcHOC OT,lIenJiHeTOH8 TOKCH'l11Hrasoae.

Toraoa 06CI<1"T UlC npencraunasa onaCHOCT aa Cbce,nHHTC 06CKTH He cavo C 0113CHOCTTaOT

paspacraaae ua noxapa, 110H 0'1'onaCHOCTT8OT HHTOKCHK8UHIIna H8ccnCIIHCTO.

3AnJlAXA OT TEPOPI1CTl1lfEH AKT.
nTPTO Ilnenen lie CofiCKT C nOBHUJCIIPHCK01' TCPOPHCTH'1CHasr nop3JIH CIICUH~>Hl(aTaH8

CBOJlT3,neIlHOCT, HilMa asrpancna oxparurrenua CI1CTeM8.<lhI3H'ICCK3T8 oxpaua fin rHMflruHHTa ce
OCblHCCTBRBa01' ,QC~(ypHIl Y"Wl~nl1 no npCAIl3p"TCliHO 11'II'OT8CII rpO(1111K.csr.iacuo CC,n"'H'IIIO
p811111caII IIC.

TV, H3801lH OT BEPO$lTHATA 06CTAHOBKA H OCH08"H 3AlIAtlH.
npOH3THl.lAUlH OT HE$I

npfl OblllHKnaHC 1183CMctpeCCHHCC HHTCH3HBIIOCT01' 5-1'8CTcnCH (BHlK np"J10lKeHHe 15) 11
uaropc CbUlCCTUYBaon8CIIOCT 8'bTpC 8 crpanara ua nrPTO Aa 38nO'II18T na rraaar npeawera OT

IJJKa(~08CTCH CTCJlB)I(HTCH JIB H8PSHJlT cnYlKHTCJlH H nOCCTI1TeJIH8 YlHtJlHUlCTO Bl,3MOlKHO e
BblHHKBalieTO IIa nponyxeauus H CYYI1B8HCHa np030pUH: Ilpa TPYCOBCC HHTell3HBHOCTOT 7-Ma

creneu uarope csuiecreyna onaCHOCT 01' nanane na C8MHTe uJKa4>ose H crenaxua KOHCTpYKUHI1,
nO,llOBHHaCTHJlKH,M83HJlKH.

Ilpn TpYCOBC01' 8-M8 CTcnCIl H uarope (011)1(riPI1I10)i(eHHe 15) e !I',,'JMOlKHOrtoapexnaae 14
paapyiuaaane na nperpaaua CTCHH, 'l8CTH'lHO paspyuraeanc HS CThJlfiHUlCTO, naaaue 118

nOl(pHBHaTB KOflCTPYKUI1J1espxy Y'lCIiHUH, Y'lHTCJ1H, 8,nMHIIHCTp8THlleH H nOMOU\CH nepCOH8Jl,
Ilpa 1'0314cnY'l8i1 cc npezmonara H npexucaane ua CJle'1'p03aXpa1lS811CTOua eraxa H crpaaara,
KaKTO H HapYUJaBBHC aa ap1.:!KH 8 Tp"fionpOBo.nH, S'b311YXOBOllHH T.H, riPH Te31! CJlY'laH
Y'lCHHUHTe, Y'IHTenHTe, 3JlMHHI1CTpaTHBIIHJI H nOMO'UCH nCpCOH811 co C88KYHpaT csrnacuo
npanoxeuara Cxeaa aa esaxyauaa (npHJlO)l(eHI1CNe 16).

K8To ce I1M8 npcnsna, 'le peruoaa ua rillcllcH nenana u 3CMcTpbcHa 30H8 OT VII-Ma CTCnCH

no CK8naTa aa Menneaea - tllnouxonep - KapHHK (MSK-64)., KSKTOH (1)8.1'8, 'IC HHKor8 lie MO~(e
AS cc npeABHAtl CI1118Taua 3eMCTpCCCHI1CTO,C OCOOOHOB3)1(HOcnen I1peMHIIU08f1e sa nbPBI1~ rpyc

Y'leI1Hl.\I1TC. Y'lHTCmITC, 3JlMHHl1cTPaTHBHHJI 14 I"IOMOU\Cfi ncpcouan HCJa6aSHO na uanycnar
crpanara H na H3n~JaT Ha OTKPHTOMJlCTO,ua 6e30n8cHo p83CTOJlHHe01' crpanara.

Ilpu c,,06U1eHI1c aa Bb3HHKBaHCH8 onaCHOCT01' PA)lHOAKTHBHO 3AM'bI'C$I BAHE 8

PC3YJIT8T ua B'b3HHKH8na 06U\3 asapas B AEU "K03JlO.nyI1" IIJIH TpallcrpallH'lcH npeuoc ua
pa,n1103h1'14BIIHneuiccraa, orroaopuoro ,nnb)"HOCTIlO nHUC IIe3afiaoll0 111t(llopMHpa y',cHHuHTe,
Y'IHTellI1Te, 8AMHHHcTpaTHBHHJI H nououien l1epCOll3J1 38 Ob3MO)l(lIaT8 onaCIlOCT, ycrasoussa
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Op"3Kll C KOMneTCIITllllTe II cneuuamenpan» oprauu aa nporusopanuauaouua saunrra It ,10

IIJn'bJIltIiBa TeXIIIITC YKa3aIlHII.

no yK33a1l1l1l ua KMeTa 11006lUltilaTa CC 8b8elK,lla B JlCnCTBlte uacroamusr B'bTpCIIICIl

01101'11011nnau,
BClt4KIt .llenIlOCTII aa aauiura 01' pa.nltoaKTIIOIIO 3aMbpClI0811C 110 y~ellltlIItTe, )'4 aremne,

IlJlMltltltCTpaTI1BllItli II nOMOlUCII nepcouan ca nOJl'IIIHCHIt ua pamopexaauero 110 xwera ua
06lUIIHaTa.

Curuan 3D 11300,(lllCIIIIC ce nonY'luoo 01' O.ll.npu 06CC-nneDell
Ilpa nonyxauane ua cm nana aa IIOOO)lIlCflfle ncpcouana Y'ICllltlllrre, Y4ItTcnItTC.

M'lIIII1ICTpaTlIBHIIII 11nOMOlUe11IlCPCOll8JI lIe3a601l110 IjOnYCK3T KJlUClllfTC CTIIII It P060TIHtTC Cit

MeCTa II ce eBaK) apar. rio Dbl\10)l(HOCI nplt Han),CKOIIC Ita III PI () ce cnupa
CIlcKTpoclla6W1BoIICTO It ce sacvar lIan-BaJKHItTe AOKY\lCHTH, UelltlOCTII II napu.

l tanycsaucro ua nrPTO cc P'bKOBOAItOTAll pexropa HIHI Yll'bililoMoulello or IICro J1ltUC.

Cnen I IPCI>tl1ItooaIle ua OIlQCIIOCTTO saepsuiaacrc 110 y-reunrurre, Y'lHTeIIH re,
BAMlllHtCTpBTHBHl11111nOMOlUelt nepcouan B fllMHB111l1Ta '10)l(e AO crane cnca OIHIMaTCJ1ell01';10;1

liB TOpell. crpanu, IIIICTaJlaUItIt. C'bOpblKellllR II np, II cnen pasperuenue 01' CnCUIIIL1I13ltpBHI1Te II

1\0\tlIClCIlHIH oprunu.
Tlpn OIiIlCIiOCT 01 1l1,11ll1KBlI1iCIHI O(iIlJIIIII CIICrOIlIlJlClt1II, cueruuuusuauua II 06nCJIIIIlalllill

OCI10Bila lM8'13 Ita 8J(M111II1CTPaTiiBI1I1H II nOMOlUCIi nepcouan npu uacrsna.ro

cneronanaeaue e aa nO.!l.!l'bplKaAOCT9T'b'lIlB creneu ua npoXO.llHMOCT Ita nO.!lXoJUl/I1TC.BXOAOBClC It

1I1XOJllfTCaa ITrPl 0 Cuunrre ce nO'IIICT08T OTCHJlI It .1eA p'b~lIoI OT nepcoaana/

KpaCIIMl1pa XpilCTOB3 I1Ballo08 upcnynpexnaaa Y'lellllUllTe, ),'III'T'CMrre. a.a'IIII11ICTp8THBIllIH II

IIOMOIIICHnepcouan 10 onOCHOCT111;

-npeAnp1ICM8T CC \JepKII 38 ocurypsaaue 110"Y)I(Hara 0P1811H38UI1Rno CIlCIOIIO'JIICToaIIC.

onecsxaeaue II OCOnJl89He;

-OCHrypRS8 co Hc06xOAIIMIIlI pClKHM HOpo6oT0 ua aoamrre It oronnarenua III1CTaJ1aUIHt,10

npCAOTBp8TH9auc un BOOpltH It ycnolKlIJl89He ua ncnoxenacro;
-npouepsna co ItaJ1l14HOc'rrn It CbCTOlllIHCTO119IfIlC1'PYMCIITIITC 'j3 CllerOIl0'IIICT08I1C II axo

e Ilco6xOAIIMO, CCOCl1rypH89T .n01ll.J1II1ITe.1HItItIlCTpY\JeH1"i1;

3a ue.1T8 III P 10 Il.teaeu pauio.rara C He06\0;11I'I"Te KO.11t'ICCIBaC .')ra. CO:I II nJlCbK.III(O

"\10 TUKHBaHllepTIiH MaTepllaJlll.

BeIl4Kt1 Jle~1I0CTlI 38 saunrra 110y'leultult re, Y'IIITCnItTC. 9,l1~HIIII1CTp8THIlIIIIH II noaouteu
nepcouan 01' CIICI'01I80H08HI1I1 1106J1CWlO8HCca nOA411HCIHt ua pnancpcxnaucro nnpeerop 1111

ITrPTO Ilneseu 11ntl 1111) nbJIHO'10lUC11001' Hero mille.

l lpu noseap
-C'b06lUaBa ce lUI EEHCn 1121t/1I11I1ua PCnI)3H~

V.n01I1Il,p)KAlIE HA YlfWJIRll1l1A rOTOBHOCT 3A JlEACTBfil51 IIPW
B'b3HHKBAHE HA IiEJlCTBH5I. ABAPHH. KATACTPOCl>WWnO)KAP~1.

AI oprAlIW H rpYTIH 3A .llEHCTB~UI nPH B'b311HKBAHE IIA 6 E.il.CTBJHI ,
ABAPl1H, KATACTPOCl>H R nO)KAPW.

B Y'IHnHmCTo ell Hlrpallellll:
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B Y'II1JIHllleTO ca l43rpa)lCIII1:

.t. U(a6 38 H3nbJUleHlIC na nnaua 38 38UlHT8 npa 6C'!{Cl'BHII, aaapuu, KO-racrPO<!t" II
nO:Kap" ua npe6UBaSamHl'e.

I.I.C'bCTaB na ma6a aa KOOpIlHlraI.lH~ /3anone/l.N'2P.D;- 18-875/12.09.20 16 r.l:
Heseua HHK0J10BaApa6a)llKHCBa - .llHPCKTOP
UBeTaHK8 TeMeJ1aKHeBaMapIIIlOBa - 38M.-.llHpC~'TOp
KpacHMHpa XpHcTOBa Heauoua - 3aM.-,!I.HpeKTOp
BHKTopHn .D;HMHTpooa 6OTeo8 - CTaplllH y'IHTeJ1
.D;1IJ1nHa.D;wMIITpOOanCTKOB8 - crapura Y'IHTen
KpacHMHp HHKonoB TpHqJOIIOB- CT8pWH Y'IHTCn
Mapasaa CTO~HoBa .D;HMHTpOB8- Y'IHTen
COHII Ilerxosa 60lKtlf10B8' - .llOM8KHH
1.2.3a,!l.8'IH ua ~a6a aa KOOPIlHfl8UHn: ,
1.2.1. OprSHII3Hpa 3SmH'T8Ta U8 y'leHIIUHTe, ncnarorauecxa, 8.llMHHHcTpaTHBuHR H

nO~IOIJleHnepcouan na nrPTO npx B'b3HHKB8ueua 6e,!l.CTBHR,anapHH H HIIUI1.lleHTH.
1.2.2.0praHH3Hpa o6Y'IellHeTO na Y'IHTemITe, 8,!1.MIIHHCTp8THBHI1~H 110MOUleHrrepcouan no

cnocotiarc 118381llHT8, H8'llllil11'C 38 noaeneuae H llei'icTBl1e H 38 OK83B8He 119 rrspaa AOJleKapCK8
nOMO~ npn B'b3HHKBaHeaa 6eACTBHn.

1.2.3. Ilnauupa npCBaHTHBflH MeponpHnnlR H opranaaapa TRXHOTOH3nbJIHelH1e.
1.2.4. nOM'bpll(a rpynare B I"OTOUIIOCT38 llellcTBHn npa B'h3t1HKBBHeHB 6C.llCTB"tJl,BBapl1H

K8TaCTPO!jJHH noscapa ua npe6HOBnaUlHTe.

2. fpyna 33 Ira6.flIOIlCIIHC H ononecraaane
2.1. C'hCTaBHB rpynara 13anoseJl. P.ll.- 18-874112.09.2016 r.l:
P'bKOUOAHTell:BHKTOPH~ .D;HMHTpoBaBoreua- crapura Y'IHTCJ1
4J1eHoBe: 1. Hcxpa .D;8MIIHoBaTPBRlloBa - CT8pUIH y4H1'Cli

2. YlI)eIIHHa reopnfeBB fCHOB8 - crapura Y'IHTen
3. MapHRHa Croauosa .ll.HMHTpOoa- Y4HTCJ1

2.2.38A8''''' H8 rpynara:
2.2.1. OprBHH3Hpa HeflpCK'bCII8TO H86Jl1oJl.CHHCnpa ofisaeua cnacuocr OT B'h3I1HKBBHeHB

6C.llCTBHII,aaapxa, Hlil.lHAeHTH H KaTaCTpO(~HII paaoua IIa Y4e6HoTO aaneneune;
2.2.2. 06XOlK)l8 palloHa 118Y'IHJ1HIIleTOnrPTO aenuara cnea B'b3HHK08Heua 6eACTBHCTO,

BSapHRTa, HHUH.lleHTBHnH KaTaCTpO(~aTaH OCHrypH rrspacuauanua HHcjJOPMBI.IHR38 nOCTp81laJIH11
cscros HHC1'Oua crpana Hn <!JOtlll;

2.2.3. nOAI'IOMara napexropa npa H3RCIlRBalle HB unJ10CTHaT806CTallOBKa cnen B'b3HHKBBUC
ua 6e.llCTBHeTo, aBapHIITa Hn", «aracrpoears:

2.2.4. HC3a6aBHoAB HH!jJOPMHP8IlHpeKTOpa 38 11'b311HKH8J1HnpOMeHH B 06CTallOBKaT8.

3. Camrrapeu noer
3.1. Cscran 118nOCTa/3anooeA P}l- 18-874/12.09.201 6 r I:
.D;HnRH8.D;HMHTPOBanCTKoBa - CTapWH Y'lHTen
MHneH8 tlOP)l8110B8 rYPKOB8 - c'raptnu y'IH1'CJl
MapHCTa TOH4eBa Bcureaa - CTaPWHY'lH1'Cn
Tarsua Hsauona Tonoposa - CT8PUIHY'IiITCIl
Tarsua Ilerpoaa }lW4CB8 - CTapUIII Y'IHTCJI
3.2. 3aAa'IH HB nOCT3
3.2.I.Y'18cTBa B npoBClKA8HeTQ ua aCH4KH cauarapua 11 npOTH80enH.ne~1HOnOrH'IHI1

MeponpHnTH~ B nprTO. #1,
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3.2.2. nO,unOMorue H3np8TCIIHTe Me)lHIlHIICKH CHnH B YCHllHHTli HM 38 CnaCHB8nC
ua lKHBOT8118nocrpaaanure.

4. Fpyna aa nonyuaaaue H PS3)11lB8nCna HlIIlHSH)I,yamlll CpC)I,CTS333 3aU~IITIl
4.I.C1>CT38 ua rpynara 13anoBe.n PL{-18-874/12.09.20 16 r/:
L{atlHena 6119rOe08 BenH'IKoBa - CT3pWH Y'IHTCn
COHR flersosa 60)KHHOn8 -1l0M8Kl1n
)J(eHRMB8HOS8Hatiuenoea - CT8PUll1Y4HTcn
MCKpa M08HOll8 I lexosa- Cl'lIPWH Y'IH'fCn
1-i0HKaLlBeTan088 l-iali,ncHooa - crapuia Y4HTCII
4.2. 3a)l,8411ua rpynara:
4.2.I.C1>xpaHRoa 1106cnYlKoa uanH'IUHTC HC3 B C1>OTBC1'C1'8HCC Hapenfiara 38 pena 38

C1>3A8B8He.C1>XpBHHlIaHe.06UOOHS8nc, nOM1>plK8He, npenocransue 1101"IHT3He H8 3anaCI1TC OT
I1H,nHlHt,nyanHHcpencraa 38 38WHT8 (JI,B6p.5 Om 20 snyapu 2009l.).

4.2.2. Ilpa uenocrsr aa HC3 npaeu 3aHBKa11006w,HHaT8 sa OCHrypHBBHe 118 lIe06xOllHMllTC
KOnI14eC'fBa;

4.2.3.Bo.n11 1'O'leH OT4eT aa n8JHt'IHI1Te 11uonarauurre ce HC3;
4.2.4.Cb311S.nCOpraHI13aUHR38 6'bP30TOnonyxaeaue 11paJ,na08HCH8 HC3;
4.2.5.H3rOTBHT cnncuua C pasaepare 118Hc06XOllHMI11'e VlC3. 1(0111'0na ce 8KTy8J1I1311paTB

HO'lanOTOua y'te6H8T8 rOt\HI18;

s. Fpyna 38 Xep:>1CTH38UHIIH8 noaeurcnusra.
5.1. CWTao ua rpynara / 3anoBcA P.£1-18-874/12.09.2016 r/:
I. ra6pl1Cn8 L{I1MI1TP008Fparopoaa - CTapWI1Y'IHTcn, TCOPeTH'1I1006Y'ICtlI1C

2. COHJJneTKOS8 60lKI1HOB8 - t\OMaKI1Il
3. 3/~paIIKa H1l8tlOBO IIf08HOBO- C4eTOJlO)ll1ren
4. [lerxaua J111Ml1TpooaK'bHCOU- crapuia Y'IHTell, TCOPCTH'IHO06Y4enl1c

5.2.3at\8'111 H8 rpynara
5.2.1. AKO HRMaH3rp8AeHo 3aw,HTJlOC'bOp'blKeHHenpa Hc06xo,[lI1MOCTna:
-onpenena nOllXOIlRw,11aa xepMCTH3Hp8He nOMemeHHH B crpanara;
-oprauaanpa npa ne06XO).lHMOCT 61>P30TO 38TB8pRHC ua SpaTI1TC, np030p~HTC H

OTJlYWtlHLlI1TCB crpanara;
-paanane npennapnrenao ocsrypeaurc nO.llp'b4HI1 cpencrna 38 XepMeTH'WpaHe na

nOMeUleHHRT8 npl1nO~(eHHe.N'2 10;
-oprauuaupa npn J.Je06xo,nI1MOCT 6'bP30TO xepaeraaapaue H8 npCABapHTeJ1HO

onpeneneunre nOMew,CHHR;
-cnenu 38 pena H Jl.HC~HnnI11l8TaB xepMeTH3HpaHI1Te nOMcw,CJJH~,xoraro re ce 113flOl13BaT

no npClltI83Ha'leHI1C.

6.rpyna 38 npOTHBOnO:.K8pn8 aaunrra
6.1.1. C'bCT3B ua rpyrrara / 3anOBe.ll P):(-18-874/12.09.20 161'.1
Ilspaa rpyna:
Kpacuuup l luxonon Tpadionoa
flons MI111KoaaMapKoB8
MapHJJH8Croauosa ,UI1MHTpOaa
nonR 60pl1cOBa Mn8HOBa
COHR lleTKoB8 60)I(HIlOBa

Bropa rpyna
HllCnl1H8 reopntcB8 Fcuoaa
Banepa PYC8HOBTpatpouos
CHnOHJJMOp,n8110a8VlnHeB8
l-iaJlClK,A8AT8H8COB8 B'bnOB3
3,npaSl(8 HllallOBa ItiB3110B3
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13aAa'lHTe ce OnpCACIlHT csrnacuo 11HCTPYKl\1111Teua PCITE3H H 3anOOeA na /.lHpCKTOpa

Ilpnnoxeune 2/.
l.lleilHocTTa U8 ma6a 38 KOOp.n:HH8UHH, CbCT80a H 38.n:a'IHTe ua rpynara 38

nporueonoxapna aaunrra, crpyxrypapauero H paapatiorsauero HS Ilnan 38 .n:ei!cTBHII npa noxap 8

Y'IHIlHmH8T8 crpaaa ce csrnacyua H paspadoraa C PaJ<OIiH8 cilYlK6a noxapna 6e30naCHOCT H

saunrra ua HaccnCHHeTO IPCnE3H/. CbmHIIT C HcproACIlH8 'laCT OT1'0311unau.

VI. onOBECTjJBAffE R nPRBEJKllAHE B rOTOBHOCT

1.Ha ma6a 39 113n'bIIllCIlIfC 118 111111118 38 38UIIIT8 npu 6CACT81111,anapnu, KllTUCTpocJm

H noseapu .13 npcGllo808U\ltTC
1.I.OnOBCCTH03He 118 wa6a 33 H30'bIlIlCIII1C 11a11118113 38 38llU1T8 npa 6e)J.CTBHR,asapa«,

KaTaC'rpoqJMH noxapn I1S npefianaaaun- .c ce H3BbpLUBacsrnacuo npI1110lKCIIHe 3.
Wa6bT 38 1131lbllHCIII1eua 1l1l8H8sa 3alJ~HTanpH 6c)J.cTBHH,anapau, KaTaCTpo!jJH11noxap»

Ha npefiaaaeamnre CConoeecrsea:
- OP" OllaCHOCT11KpI1TH'lHa caryauus, noponeua 01' 6eAC'rllHe, 3uapHli HIIH «aracrpooa H

noxap IT.e. npa pe8JlH8 06CT8IiOBKaI;
- npa npoeexnaue 118Y'leflHe no 06wl1f1CKII~ nnau aa 3aml11'8 npa 6c)J.cTB11J1,8B8pl1H,

K8TaCTpOqll111noxap 11;
- npa nponepxa ua rOTOBliOCTTa H8 uiaea lit Hll1bJlIICflI1e ua nnana 18 38LIlHTa npl1

6e)J.CTBHM,aaapun, K8T8C1'pOlPHH noxap« ua npetinaaeaunrrc-no BPCMCaa npOUelK)J.8f1Caa ofiuto
y'l HJlHmil HTCTpCIIHpOBKH (3aHHTHH), csrnacao I13rOTOClIl1Hroaauien nnaa ;

- no peuienae ua /.lHpenopa.
1.2.npIfBelK.n:aHe B rOTOBHOCTfla ma6a sa H3nbJllleHI1C ua nnaua 38 aauurra npa 6ellCTol1J1,

asapau, «aracrporpa H noxap« aa npe6HBaBalJ~HTe.
Wa6'bT 3<1H31TbilHefll1e ua nnaua sa 38Wl1Ta npa 6C)J.CTBHII,8BapHI1, K8TaCTPO(I)HH nO)KSpH

Ha npefiaaaaautrrre ICl)ZIIQCIIO Ilpunoocenue Nu /1 ce cb6Hpa na onpe)J.CIlCfIOTOMIlCTO, ananasnpa
06CT8110BKaTa,auacs KOPCKUHH0 3BBHCHMOC'rOT KOHKpeTHaT806CTaHOBK8H CC)J.0YTO'1I1ilB8T:

-MeponpIIHTHHTa 38 lle386aOli0 H311'bIlHelll1e;
-pensr 38 Jlei1cTBHlI;
-38Jla4HTe;
-pe.a.bT38 06Meli U8 I1fl~)OpMaUIIH no XOpH30HTana H sepruxana;
-cscransr H 3a)J.S'II1TeH8 oprana re H rpymrrc aa B3BI1Mo)J.eHC'rBlleH Up'b3K8TBCTlIX.

2. fla rpynsrrc
2.1. OOOBCCTHB8liCHa rpyrnrre
OnoBeC'r1188l1eToua rpyrnrre cc H30bPW08 Cbrll8CHO Ilpunoocenue Ne 4.
2.2. npHBe~()J.allc B rOTOBllOCTua rpynare
Fpynarc ce cb6Hp8T aa TPcBI18Ta nnoui
Psxononarenare ua rpyrurre )J.0YI'O'lHIlBaT 3a)J.a'1HTeua BceKH OT 'IJlCflOneTC. Ilonyvauar

ce BHlloueTe HMYlllcCToa /Ilpunooceune M /21.

VlI. YnPABJlEHlfE HA llEHCTBR.st:TA nPH B'h3HHKBAHE HA IiEllCTBIUl,
ABAPIUI, KATACTPO(J)lf R nOJKAPH
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Vl301,p"lRa ce 01' IIcBCH3 IIIIKOII01)8 Apa6aJ.\lK11CS8. 8 npa OTCbCTBIiC IIJ1HHeS'b3MOJKHOCT

01' KpaCHMHpa XPHCTOS3 I1saHon8, a IIpH Y'IaC1'He ua CbC'raOHH ~3CTH ua E)lHIIH3T3 cnacarenua
CHCTeM8. P'bKOBOJlCTBOTOce H3B'bplllBa 01' Pl,KOSO}lHTCnll ua MIICTO ua cnacarenuare pa60TH.

VIII. PEA 3A BbBE~AHE HA nJiAH 3A 3AIJ.(MTA npM I>E)].CTBIMI.
ABAPfUI, KATACTPO<J)FIH nO)KAPM HA nPEBHBABAIJ.(MTE H FlH(J>OPMMPAHE
HA JIH~HMSI CbCTAB HA Y'UlJlJilIJ.(ETO.

IlnatlbT sa 3aLUI1Ta npa 6e)lCTB~IH. auapun, xaracrporpa '" nOlKap'" 118npefiaaaaaunrre ce
B'bBe)l()J.8 II Jlei1cTBHe 110peuieaae ua napexropa ua nrPTO HnH no pasnopexnaue HB KMCTB HB

06U1HHal'a,
I.OnooeCTHoaHC aa nH~HHII CbCT80:

1.1. B Y'le6HO apeve /Ilpanoxenae N2 31 01100eCT~OaHeTO ce H30bpwoa 01' AHpeKTopa

/yrrsnuovoineno 01' Hero OTrOIlOp"o )lnblKHOCTIIO nHUC 1 HnH 01' KP8CHMHpa XPHCTOB8 I1BatlOB8.
1.2. B ncpaona MeJK.[(Ynae CMCHH onOOCCTIIBaHeTO ce H30'bPW08 01' .[(HpeKl'Opa HJIH OT

yrrsnuovouieaoro 01' nero OTrollOPHO )1,JlblKHOC1'1I0naue KpaCHMHpa XpHCTOlla I1B8Hosa.

-unen ua LUa6a aa H311bnlleHHC na nnaaa 38 3al.UHT8 npH 6eACTBHII, asapna, K8'raCl'poq)11 H

ncxap« ua npe611B8aaLUHTe HnH ,llelKypl1HR Y'IHTell 33 ,lle",~ B y~HIIHl.Uel'O. Koiho IlOCM3 SpeMCII110

PbKOBO,llCTR01'OH ynpaanenaero aa LU8li8.

1.3.B'b8 epeaero 01' 19.00 ~. no 7.00 4. OnOBCCTllBam:TO ce H3BbplU08 01' Hcecaa
J 1Hxonosa Apa6a,llJKHCOa

1.4.B n04HOHI11'C ,llHH onoaecraaanero ce H3Bbpl.1I0a 01' HCOCH8Haxonona Apa6a}llKHCaa

3a onOBCCTRBOI1Cce HJflOn3BaT YCT8110BCHHTecaruana H3 /Ilpanoacenae N~61"nH ApyrH

npeaeapirrenao H30CCTHH, -rpea HaIlH4HHTe 9'b3MOlKHOCTH: l0T6enR30a ce no KaK"bO Ha'lHH LUe ce
H38'bpWH ononecrsaaaero/:

- 3BbllCU;
3a6cnCJKKa: A 1(0 xapaxrcpsr sa 6C,llCTOHeTO e TaKbB. ~e n03BonHB3 1l0CT8m10C1' B

pa60T8T8. aa aa ce 1136crne n811f1l(8. e uenecb06p83HO rrspaona-ranuo A8 6b,Q8T HII(~OpMl1p8HH

P'bK080)lCTBOTO. nenarornxecxxa. a,llMI1HHcTp8THBHHR, 06cnYlKBaLUHR nepcouan, KOHTO na
1I3BbpW3T MCpOIlPHIITHllll1 no Hn(i)opMHpaHc 11opr8HH3Hp8He 118.I.lCi1CTBHIIT8118 y-reuaunre.

2.0CHrYPl108HC C HHAIIOH,QyaIlHH cpencrsa 38 3al.UI1TaMC3/:
J.1H,IlHBH.I.lY3J1nHTecpencrna 38 3alUHT8 118nl1'1I1HRCbCTaB CCCbXPOIIllS8T a:
-CKn3Aa ua nrPTO - DIICBCH
2.I.DonY'18aaHe 118VlC3

2.I.I.I1C3 CC noaysasar 01' ,AOM8KHfla ua y~HJlHU~eTO. 1(0nTO ce IIBlIaa H8'1amHIK 118
rpynara 38 nonyuaaaue H paaaauaue 118HC3. 3a tlc06xo)lHMHTe IHe,llOCTHraUtHTell1C3 CJKerO/!HO

ce nsnpauta 3allOK8 ,IlO KMeTa H8 06U1IWaTa /csrnacuo npHnOlKetlHC N~6/;
2.1.2. OCHrypHBa ce ne06X"!lHMI1S! Tp8f1CnOpT aa nOJlY'1808t1e 118 "1C3 IKorsTO ce

csxpauaear B OT,Ilane'ICH CKna.nl.
2.2. Pasnaaane 119I1C3

PS3,A8a8HCTOcrasa O'b3ocuoaa 118npenuaparcnuo 113rOToeHpaa-rer inpHnolKclIHe N2 7/.
Jlpa pa3.1.l808HCTOce H3n011308 paanaaarenuo-npueaarenna ae,AOMOCTInpHnolKeHHe N2 8/.
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LX.YKA3ATEJl C TEJlE<l>OHHIfHOMEPA
3anHCIlaT ce Telle(~OIlIIHTC 110Mcpa ua AII'blKHOCTIIHTenaua OT 11l86a,On no 06CC, OU 118

oy n63H-nncBcH, EEHCn-112, "PC)lCT3BHTemnC aa APyrH BC}.lOMCTB8H oprauaaauua, HMalJ.lH
OTIIOWCtlHe l('bM 381J.ll1TaT8npa Ilh3HHKBaHCna 6C)lCTBHR,aaapa H HtlllH)lCliTHI -
Ilpuuoxceuue M! 13

X.KAPTA
l lauacar ce :
-MCCTOHaxOlK.Il.CHHCTOH8 y'lHlll1llleTO ;
-vapurpyr 38 H3BClKJl8HCncwa;
-MeCTaT838 H3'13KIl8HCua nBT06YCHTe;
-MCCT8Ta38 pamonarane cnea B'b3HHI(8lIHCHS6C.llCTBHCTO;
-MCCTa H8 OYl1D3H-nllCllCH, PCn63H-nJ1COell, UCMn, pyn-nJICaCH, On no 06CC- -

Ilneaea, YMSAll (MEAll).

'-lACT BTOPA

DJlAH 3A 3AIJ.{HTAnPH CHJlHH 3EMETPECEHWI
HA npEblfBABA~HTE

I. HanH'fI1C a 611H30CTH8 0601(1'H, I(OHTO npx 3CMeTPCCCHHC6HX8 npC)l1138HK81lH
BTOPI1'f"11nop8lKCHHR.

IIRM8
2. OpraHI1 11 CI1I1I1,C 1(0l1TOrue CH 1l3811MO.1l011CTB8:
- pYO-nneacH
- ornen ,,06pa30B8Hl1e" B 061J.lHH8nncaclI
- nelKYPcH cnyxorren BOl] (oncpaTI1BCH UCHT'bp) 118OY n6311-nnCBCII;
- On no 06CC-nnCBCH
- On ua BTOpo PYn-
- on B OU H8 0Yl1D3H
- UCMn-nncscH;
3. PC)1sa .llCI1CTBHCaa .l1I1peKTOp8(yrn.nuovomeno OT uero OTrOBopHO-AII'blKHOCTHO

naue) HB nrPTO
Cnen npCMHH8B8HC H8 TpyC8 101(0)10 60ccl(./ 110)1PhKOIlO)lCTBOTO ua )ll1pel(TOpa

(ynbnHOMOIJ.lCflOOT Hero OTrOBopHO-)1I11,lKIiOCTHOI1HUC)CCH1B'bpIlJSaCne)lHOTO:
3.I.OpraHI13Hpa ornen sa YTOYH~BaHC H8 06CT8HOBK8Ta 8 nrPTO - flamt'fl1e H8

nocrpanana yqeHHUH 11nepCOH8JI, paavep U8 paapyureuusra, HMa I1H B'b3IIHI(H8I1H noxap«,
nospena no KOMYH8JlHo-cHeprI1I1HaT8CHCTeMal1 np. H onpeaens n'bTHUl8T8 38 1138e)t()1aHCH8
yxenaunre 11nepCOIl8Jl8;

3.2.HC3a6asfio CC HHcjJopMl1pa oneparopa HB rcn.t 12 (OU 118 Oyn6311-nneoclI-
820112) 311C'b3.1l.8Jl8T8ce 06CT8HOBK8H HCK8He38 OK838l1HeU8 nOMOWOTC'bCT8BHI1Te'fBCTI1ua
E.[[I1HllaT8 CnaCI1TCnHaCHCTeMa.

3.3."'3SClK,!l8HeTO HB Y'ICHHI~I1Tenenaara cnen nt,PSI1R rpyc/ cnea OKOno 60 ccKI ua
onpenenesoro MRCTO- TpCSH8 nnour npea Crp8)1aT8 aa y'll1nHIJ.lCTO;

/noc0409 ce MJlCTOTOI
3.4.0praIlH3Hp8 OK83BafiC H8 rrspna nonexapcxa nOMOIJ.l H8 nOCTp8.1lanHTC 11

TpaHCnOpTl1paHCTOHM .[[0 60IlHH'IHI1 38ae)leHHJI;
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3.5.0TrOBopIUtLlI1Te HDrpyrm 113B'bpUJBaTnposepxa HB143BeAeHI1TeY'ICHI1U14.AKO I4Ma
IIl1nCB8UJI4,ce OpraHI1311pa113AI1pBallCTOHM8 crpanara;

3.6 npaBH He06xoAJotMJotTeaoneceuaa AO AelKypHI1~ cnyxcaren B OU na Oyn63H
Jlncseu II O~ no 06CC B ~'b()TBeTHaTa 06mJotHa. nOAAt.plKa HenpCK'bCH8T8 Bp'b3K8 C
Onepal'HBHI1TeAelJ(yplll1 ua C'bOl'BC'HII1Tecrpyxrypn;

4. Onpenens MeCTaTaHMapwpYTI1Te aa 113803naHe.
5. ~Cj.jCTBI1Rcnen nanycxaae 30HaTa na paspyureuas.
5.1. Vi3AJotpoaH YBeAoMlIBDPOAHTeJIHTCaa nocrpaaanarc Y'ICIlJotl(H;
5.2. J.13AJotpBaH YCTpoHBaY'IeHHuJotTe,na KOHTOcCMci:tcTOa1'l1ca nOcTpBJIaJ1H.

'YACTTPETA

ILJIAR 3A 3All(HTA nPH HABO,l(HEHHE HA nPEGHBABAll(HTE

I. Ilporuoana oueusa aa B'b3)leilCTBHCB'bpXYY'IHnJotlltero.
H~M8
2. CHrHaJlH aa onoeccraaaue.
He
3. OpraHI1 JotCHnl1,C KOHTOI!tCCI1B3aHMoAei.fcTBaT.
- PYO-n.1COCIl
-OTAcn ,,06prooBal-IHc" B 06mlotfla Flneaen;
-~elKypeH cnYlKJotTenBOU (oneparaaen ueursp) na OY 1lE3H-nneBcH;
-O}J. no 06CC-nlleBcI1;
-O~ ua STOPOpyn
-O~ aa OU ua OYIlE3H
-UCMfI-nJlcBCH;

4. PeA sa ACHCTBI1C
4.1. Ilpa onaCHOCTOTH8BOAHCHHC
~ei.fHocTT8 aa nupexrcpa (yrrsnuoaouieuo 0'1' Hero OTrOBopHO-AllblKHOC'I'HOnaue) ua

nrPTO. npH ncnyvaeane H8 carnan aa onaCI10CT0'1'B'b3HJotKnafiCua IlanO.QHCHHC0'1'Oneparaaaaa
AClKypCH no 06mHHCKJotC'bBCTno cI1rypHOCT B 06u~HHa:

4.1.1.0praHJot3Jotpa AelKypCTBO 11 nOAA'bplKa Sp'b3KB C AelKypl1l111 CIlYlKJotTCJ1B OU ua
OYTlD3H-nncnCH 11O~ no 06CC B 06Wl1l1aTa;

4.1.2. Ocurypsaa Jot3n'bIlHCHI1CTOH8 OCI1'1KHpCLlIeHJotR,S3eTJotOTKMCT8H8 06JHHHaTa;
4.1.3. Opraaaaapa H3HacnHCTOna l(CHHOJotMymCC'I'no11AOKYMCHTI10'1' nOMcmCIIHnTa , B

KOJotTO101M3onacnocr 0'1'H8nO.QIICfIHe;
4.IA.OpraHI13I1pa BPCMCHHOnpexparaeaae H8 38f1JotM811HRTaB nOMCU(el.JJotR,38CTp8Ll1eHI1

0'1'uasonneuae;
4.1.5.}J.OYTO'lHHBaT ce MaprnpYT"Te JotMeCT3Ta sa YCT3HOBIIB3HCAO npeMI1Haa811e ua

onaCHOCTT8.
4.2.CnCA n'b3HI1KBaHe0'1'H8BOl(HCHl1e
4.2.I.OnoneCTHB3 nH'HIH~ C'bCTaB;
4.2.2.npCKpBTROa Y'Ie6I1HTe 3aHHM8HJotR;
4.2.3.0praHI13Hpa CBocapCMCHHOJoI30elK.Il3HeHB Y4elll1l(I1TC Jotnepcouana 1136e30118CII0

MHCTOJotnaea YKroaHl1l138 TIlXHO'l'OnOOCACHJote,C'b06P83HOKOHKPC'l'H8T806CT8HOBKa;
4.2.4.npC.Q8S8 aonecenae no OnepaTH811HIInexypeu no 061ltHHCKH csser 110CHrypHOCT

(OLl no 06CC) 38 C'bCTORHl1eroaa Y'IHIlHmCTO H np" Iico6xOAI1MOCTHCK8KOllKPCTH81I0Mom;

•
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5.McCTa 14Mapwpynl 38 1430elKJ\81·leneura.
6.JlCHCTBHfl CJleA HanYCKaHCaa aaeoznrenara 301la.
6.I.H3AHp08 11ce rpl1lKH 38 y4eHH~I1, 'lI1HTOceMeHCTBa ca 110CTpa,naJlI1OT HBBOJ\HeHHCTO;
6.2.H3,nHP08 H YOC,nOMJl08ponareaxre H8 nocrpaaanure y'ICHH~H.

qACT ttETB'bPT A

nJlAH 3A 3AmHTA nPli CHE)KHH bYPR, nOJlE,Ll,HL(1i H OGJlE,Ll,S1BAHHSI
HA nPE1>HBABAlUHTE

•tf'.

I. HanH'IHe 0 6JIH30CT ua 06CKTH, csxpaunaaum, pa60reLU,H HJ1HIIpe0030aLU,H CHilHO
AciicTBaLU,H OTpOBHI1 oeLU,eCTBa, KOHTO 6HXB npeAH30HKaJ1H BTOPH'II1H nopaxena» npa
Bb3HHKOaHC118CHJlCIIOJlTbP,CHC)KHH6YPH, nonenaua H 06nc,nJlBaHHJI.

2. Oprana 11 rpyml, CKOHTOLU,CCH03BHMO,nciicTOaT
• PYO-IIJ1cOCII
-ornen ,,06PB30BBHHC" B 06UlHH8 flneseu;
.,Ll,ClKYPCHcnYlKHTcll B 01.( (oncparaeen UCHThp) sa OY nI5311.nJ1CBCH;
·O,Ll, no 06cc·nncocH;
·O,Ll, aa BTOpO Pyn
-O,n aa 01.( H8 Oyn63H
·I.(CMn.nJ1coCII;

3. PCAaa Ael1cTBHe.
neHHOCTIa sa AHpCKTOpa (ynbJlHOMOLU,eHOOT Hero 01TOBOpliO·,nllblKHOCl'HO naue), cnea

KaTO6b,ne YBeAOMCHOTOnepaTHBHHJI ,nelKypeH no 06LU,HIlCKHCbOeT110CHfYP"OCT,ce H3paJJlOa0:
3.1. OCl1rYPRoa pelKHM ua Bo,nHI1Te11 napua I1HCTaJ1aL\HI138 HlKJlI()'lBaHe Bb3MOlKHOCTTa

OT 3aMpb30aHe, Bb31iHKoaHCaa aaapua 101 YCJlOlKflROallCua 06cTaHOIIK8'1'8:
3.2. Ocnrypasa nO'lHCTB8HeTO H OnCCb'l80BlleTO BXOAOOeTC.H3XOAHTCH nonxonare KbM

crpaaara H paaoua Ita nrPTO;
3.3. nOMbp)l(a HenpCKbCH81'aopb3Ka c On no 06CC aa nOMOLU,H YKaJaHHH;
3.4. Opranasapa H3B03BaHCTOua Y4CIlHUHTe H nepCOll8JI8 no MeC'I'O~(I1BeeHeTO,aKO

y'IliJlHLU,eTOce H8MHpa Bnpyro uacencuo MRCTOHJlHC 8 H3B'bHuaceneu paaon.
3.5. npH HeBb3MOlKHOC1' 38 npH,nBHlKS8I1C ,no MCCTOlKHBCeHeTO, opranasapa

JlaCT8HHBSHeTOua Y'leIIHUHTC H nepcouana B no,nxOtVILU,H YCJlOBHRH H3XpaHBaH<rrO 101M .110
OCHI'ypJlBaHCua O'b3MOlKHOCTIa38 aaepsiuasero 101M no ,nOMOBCTe; ~

3.6. Oprauasapa ocarypasaaero H8 rrspaa H nexapcxa nO\10UI npa Hc06xo,llHMOCT;
3.7. Opramoupa HfI!j>op~1Hpalle aa po,nHTeJIHTe H 6JlH3KHTe 38 3ApaBocnOBHOTO

C'bCTOJlHHeua Y4eHHIAHTeIi nepcouana HTRXHOTOMeCTOII8X0)1(,nefIHC;
3.8. Oprasuaapa HH!j>opMHpaHe na Y'lelmUHTc 101 nepcouana aa npananara 38 ,neHCTBHn

npa Cb3AaJ\eH8Ta06cT8f10BKa;
3.9. Ilpa Hc06xOAHMOCT 113rOTORnpeAJIO)KeIlHC C TO'lN8 MOTHOaUHJI,IlO On no 06Ce,

PHO H 061uHHcK8rn aAMHHHCTpaUHR311speaenno npexparssauc Ha Y'lc6liHTe JalinTHJI.
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nJlAH 3A 3AlUHT A flPH ABAPHH H HHUH,nEHTH B DJ)OMHLUJlEHH OI)ERTH HA
DPEI)HBABAU(HTE

I. Oprauu H rpynu, C KOHTOuie CH B3aHMo,ucJ.icTs8T
• PYO·n.leacll
-ornen ,,06PB30B81IHC" 0 o6ulHHa nJ1CSe11
·OTAeJl ,,06pB30aaHHe" B 06UlHHa nJleaeHj
·J],elKypeH cnyxaren BOU (oneparaaeu ueursp) aa OY n6311·[1l1eBellj
·O,D. no o6CC·nJleBeH;
·O,D. 11aBTOpO PYn
·OJ], ua OU ua OYl1D3H
·UCMn·rIlleBeHj

2. PCA38 IlcHCTBHe.
CIIC,n nony-rauaue HBCHrH311HIIH cb06LLleHHe 33 BB8PHJI,Cbnp080,nCHa C OT).leJlJlHCIIa

CHJIHO,neMCTB8UlHOTPOBIIHBCUlCCTB8,napesropsr ua Y'IHIIHUlCro H3Bbpwaa CIIeJlHOTO:
2.1.0praH113Hpn cb6HpaHe HB HU<pOPMBllHJI aa -raca ua asapasra, BHJla H

KOllH4eCTBOTOHBH3TeKJlHTehf3XBbPJlCHHTeI B oxonuara cpena TOKCH4HHaeuiecrsa, 1l0COKaTB
H CKOPOCTTaHB OJlT'bpaH BepTHKBJlHBT8YCTOH4H80CTHB O'b3,uyWHHTCMaCH, OTJl8JlC'ICIIOCTT8
HBY4HJlHUlCTOj

2.2.011CUJl08 06CT81WOK8TBH H86enJ13B8MepOnpHJlTHJIaa usrrsnuenae;
2.3.He386BSHO onOOeCTJlBaY4eHHUHTe H nepcouana B Y4HJlHUlCTO H naaa YKB3BIIHJI

sa JlCHCTBHJlj
2.4. OCHrYPJlOaoxpaua na Y'IHJlHUleTO .
2.5.AKa napastempume 110aeapusma nozeonseam U3l1emt}Olleom cepaoama:
2.5.1. Opraaasapa M8KCHM8JlHO6'bp30ro H30ClK,naHCH8 Y4eHHL\HTe H nepcouana 0'1'

crpaaara H sacrpaurenaa paMoH B 1l0COKa nepnennuxynspua na paanpocrpaueuaero ua ;".
TOKCH4HHJI06J18Kua 6e30nscHo MHCTO.

2.5.2. H3fo'rBR H HHCPOPMSL\Hllno J],ClKYPHHJIno 06UlHHCKH CbBCT no carypuocr
I06eC/38 C1>3,!lanaT8ce 06CT3HOBK8H npennpaerare sauurrua MeponpHJlTHHj

2.5.3.0CHrYPJlB8 rrspaa ,nOfICKspCKanOMOW npH He06xOAHMOCT H B3eM3 MepKH 38
TP311CI10pTHpaHeua nocrpaaannre no 601ll<H4HO3aee,nCHHC.

2.6.AKO napauempume 11006apUJlmOlie 1I0360llH60m1136e:HCOOlieom cepaoama:
2.6.I.OpraHH3Hps caoenpeuemroro aaraapsue H8 Bp8THTe, np030pUHTC,

OT,nYWHHL\HTCH xcpMeTH3HpaHeTO HB npeaeapnrenuo onpeneneuare 38 uenra nOMCUlCHHJIC
no,npb'IIIH cpencrsa H MaTep~laMl ;

2.6.2. Oprauaaupa ceoeepeacaaoro pB3AaB8f1C ua HaJ1H411HTCHC3 H n8MY4HO'
MapJ1CHH npespsaxa 38 3aUlHTa aa JlHXaTCJlIIHTe opraua H C'bOTfleTHHTe p83TBOpH aa
IIeyTpaJlH3HpaHC ua npOMHWJlCHHTCO'l'pOBHHaCWeCTB8;

2.6.3. Oprauusupa H3Be)l(,ll8HeTO ua Y4eflHL\HTC H nepcouana B 6C3onacHsTa -racr
/npensapwrenao onpeaenenare sa uenra nOMeWCHHJI 8 Y'1HJlHUlCro) B 38BHCHMOCT 0'1'
npOMHWJlCIIHTeOTPOBflHBeUlCCTBa;

2.6.4. H3rOTBJI H npenana JlOHeCeHHe ,no ,D.C~(YPHHJIno 06UlHHCKH CbBeT no
carypnocr I06CCI aa C1>3)l8JlaTace 06CTaHOBKaH npennpaerxre 38LL1I1THHMCpOnpHJlTHR;

2.6.5.0cHrYPJlBa rrspaa nonesapcxa nOMOLLIB cnY'IBHTC, Kor8TQ HM3 06rB3eHH H
nocrpanana H B3CMaMepKH 38 rpaucnoprapase ua nocrpananure no 60JlHH4HO 38ee,ueHHC.

••"
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3afieJle'ICKa: I. nrPTO H~Ma 38lUHTHOCbOpblKCIHle HnH rLPY H npenaapurenno ell
onpenenena nOMelUeHHH 38 XepMeTH3aUHH. CblUHTe CCXCpMeTH3Hp8T C npeABapHTCIIIIO
OCHrypeHH H30nHpalUH MarepHftJIH ineilKonnaCT, ntKCO, X8pTHCHH nCHTH Hncnano, TbK8HH H lJ,p.I

2. 3a oCHrypHB8He aa Y4eHHUHTe H nepconana 100% CbC MC3, npenaaparenno ce
OCHrypRB8T nponmor83H .

t.IACT llJECTA

I1JLAH 3A 3AUlMTA rJPVI rJO')I(AP HA nPE6V1BABAU{VlTE
B CfPA,nATA HA rLrPTO
lJACT CE,nMA

nllAH 3A 3AU{VlTA nPM5I,nPEHA VI PA,nVlAUVlOHHA ABAPM51 HA
nPE6V1BABA UlVlTE

I.OpraHH H rpyna, C KOHTOuic CHB38HMOlJ,CUCTS8T. ••...,
·PYo·nnCIlCH
-ornen ,,06P830B8I1HC" B 06lUI1H8 Ilnesen
-ornen .,06p830saHHe" B 06lUI1HB Ilneseu;
·,nClKypeH cnyxaren B OU (oneparaaea ueirrsp) ua OY n63H·l1neBeHj
·O)l no o6CC·nnCBCH;
-Ofl ua BTOpO PYTI
-on Hit OU aa ovrtssa
-ucMn·nncBCllj

•,

2. )lCHHOCT H8 PbKOBOlJ,CTBOTOHa Y411nHlUeTO npH auapss a AEU I1J1HTpaHcrpsHH4HO
p8AH08~"THBHO3aMbpcRs8He.

2.1. .lleiiHocT ua P'bKOBO)l.CTBOTOnpn onaCIlOCT OT p8)l.ItOaKTIIBIlO 38MbpCIIsaliC
2.1,1 ,OueHK8 H8 06crnHoBKBTB H Ha6eJlH3B8He 118Mcponpl1HTHHj
2.1.2,OnoseCTHB8 yYellHUHTC 11nOMOlUHHRnepCOH811j
2.1.3.P83lJ,aB8T ce HIIlJ,HBHey81lHHTe cpencrsa aa 38lUHTa B CbOTSeTCTBl1eC H3BbpweHHTe

113MepBaHHRH onpC)l.CnCHHTCpscrose aa npOl'HBOr83HTc na Y'ICHHUHTC.
2.1.4.Ml8bPWBB HHCTPYKTalK aa npaBHIIHH AeiiCTOItR H noaenenue npH palJ,H08KTHBHO

3BMbPCRBBHe;
2.1.5.0cHrYPRBa ce BbB BCRKaCTaJi eAHJ.I nposopeu aa npoecrpxaane, nOKpHT C nnvreu

n8MY4el-1 nnar;
2. J .6.0cHrypRB8 cpencrsa Jotp83nOpC)fCAaxepueruaapaue Ha BCH4KHOCT8HOIIHnp030pUIt,

BpaTH (of OTlJ,yWHHUH
2.1.7. Ilpexparaaa 381HITHJIH8 OTKPHTO, KaKTQ H BCH4KJotH3BbH )l.eI1HoCTH, H3HCKBalUH

cb6HpaHeTo H8 MHoro Y4eHHUH aa eABO H CblUO M~CTOK8TOH3neTH, eKcKyp3HH, HfPH H '1'.11. j
2.1.8. ,no ...... 48Ca 118' ........ Y4HrenHTC H nOMOlUI1HJI nCpCOH8JI nOJ,lrOTOn naMY'IHO

vapneua npeapsasn.
2.1.9. nO)l.rOTBRT ce Ta6enKH C H8)l.f'lHC"Bonara - 3a6p8HeHa 38 naene"
2.1.10. MOlITHpaT cc "BHII).l<jJallr" /nOJIHeTHJleHOBHaaacca/ npen BXOlJ,OaeTeua CTOJlOBarn

H na y'lHnHlUeTO
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2.1.11. OCHryp~T cc Hc06xo)lHMHTe KOIlH'teCToa nOB"pxHoCTI~O-aKT"OHH npcnaparu
/nCpHIlHI1/ 38 )le33KTHBI1P8U(Hp83TOOpH11TCKCTI1J1HHM8Tepl18111138 nO'HICTBaHe;

2.1.12. OCHryp~T ce He06xOAI1MI1Tepasraopu 11AC3aKTI1BHpamHneuiecrua aa 06pa6OTKa

118XpaHI1TeI111~lrenpOJlYKTHII CT0I10B8T8;
2.1.13. nO.nrOTB~T cc 101060PYABaT MCC1"838 H3Tyn08f1C ua 0P"XUHTC ApeXH II

C"XpaH)lBaJ~eTO101M:
2.1.14. Onpenensr ce 11060PY}.IBaTMeCTasa H3MH08HCua psuere;
2.1.15. npUBe~(AaHC B H3npaBiiOCT OCThKJleHI1CTO11 38TBapHI1CTOH8 npoaopuare .,

OpaTI1Te;
2.1.16. Oprauasapa ce OlCMaHl' ua npo611H8 00}.l8T8101xp8H8Ta H ce uanpauiar 38 aH8J1H3B

PMI10MeTPI1'tIIHTC1l860paTOpI1HHa 06ml111BTa11111106118CTTa:
2.1.17. Ilnauapa 11 nponexcaa e)KCLI.l1CBIII1I1HCTpYKTa)l(1138 panH8uHOHH8 3811110fTa

HanH"IjJ1~ cscrau;
2.1.18. AKO ce nonysar yK838HHJIOT 0):( no 06CC 38 P83}.1808HC118ilO.n1l11Ta611CTKH,

Ll)!1l0CTH8T8}.IeHHOCTCCOpl'8HH3Hp8H npoeeacaa OTMCAI1UHUCKOnaue Cl,BMCCTIIOC 113rpaAelll1TC

caaarapnu nOCTOOC;
2.1.19. Pa3l1CHJl03cc ua y-rcunuare KaKBOTp~6oa na 6"tle T~XHOTO noneneuae CIJCA

ornaraucro Ha paAI10aKTIofBClinpax, AKUCHTI1P8ce Bl,pxy 3aOlofUJCHHTeH3HCKBaHH~KbM TJlXli8T8

I1H'lUa XHrHeHa;
2.1.20. AKTyanl1311pace Ilnaua BC"OTOCTCTOHeC HaCThnHIIHTCnpoMcIIH-KaAPOBI1, HMClla

11renerpou» aa ap"3Ka 118peraouanua CTpyK'ryPI1I1 T.H.
2.2. ,lleiiHocT U3 P"KOBOACl'UOTOCJU~J~paAlf09KTI1BHO 33M'hpCSm8l1e

I-"bBbpweHHTC nonrornarenna MepOnpH~TI1~ npen« paAI108KTI10110TO38MbpCJlBaile ua
paaona ce npfIOC~(JJ.aTBAdicTBl1e H }lOllbJlfiIofTeMIOce H3BbPllJSaCIlC)lHOTO:

2.2. I. npOBCTpIIS8UeTOua nOMCmCHl1!1TaCT80aaa xparxo speae 11C8MOnpes nposopeu C

orrsuar nnsrcn naMY'lCU nnar;
2.2.2. 3a6paHll88 ce 1131lH3811eTOna y~eliHUlire 1138,,11crpaaara H8 y~HJHlmeTO no OTOpO

uapexnauc;
2.2.3. 3a6pafllIB8 cc JUleHCTOua 00)l8 OTBOAonpoBo).(8)108TOpOaapexaaae:
2.2.4. llBHlKCHHeTO113B"1IY'tI1IIHII(eTOCTaRacavo C HHAI1BI1.nY8J11H1CpC)lCTBa18 lamflTa

nporueorasn 1111101lIaMY'lIiO-Map!1eHH npCap"3KI1;
2.2.5. nO~I1CTBalleTOC1"8BaC8MOCMOK'bPnapnan 11C nOJlHBaHCCBOAa;

2.2.6. Ilpen BXOAoBcre, CTbJl611meTOH CTOIlOBaT8ce nocraaar MOKPI1113Tp1l8811KI1,KOHTO
I

cc CMeHJI'r~CCTOB38BI1CIofMOCTOTcrenesra ua pMHOaKTHOfiO3aM"pcHo8HC;
2.2.7. fI!1011la.nlmre npen Y"IofIlHlllCTO)ce H3MHB8Texenuenno CBOlla;

2.2.8. 3a6palillsa ce T",~alleTO no KOPIIAOPIofTeHC1"8I1TC,38 AUHCce aAHra npax;
2.2.9. B CTOllOll8T8 lie cc nonycxar y'ICHHUI1 C BP"XIIH npex« fI neA06pe nO'lHCTeIlI1

06YBKI1;
2.2.10. vl3rpSlK)l8 ce rpyna sa exenuenen KOIiTpOIl 118xpauara B CTOIIOBaTa.):(0 OCMOTO

lleHOliOUIHCce npenopsxaa naaaue ua cyxa xpaua Bnoaxonsuia onaKOBK8.
3. OCHrYPIlBaHe HSMCponpl1l1TlIlITa.
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flpUJlOJlCelllle NJ I
npO(I>ECHOHAJlllA fHMHA3H.R no PECTOPAHTbOPCTBO,

TbPfOBH.R ]I(O.GCJIY)KBAHE- DJlEBEH

3AnOBE,L{

Kg P,ll-18-875
rp. flneaea, 12.09.2016 r.

OTHOCHO: vl3rpalKAaHc lIa ma6 3a KOopllHHaYHH H 3alllHT8 npH B'b3HHKBBHeHa
6e.~cTnHR,anapHH KaTaCTpodll1WnOlKapHHanpe6WB8n8U!llTe

Ha ocuoeaaue 4n.258, an I, '1J1.259,all. I OT 3aKoH8 sa npenysanuumoro H Y'tHnHlllIIOTO
06pa10ealHlc 10611. ,llB 6p.79/13.10.2015 r., B cana 01' 01.08.2016 r.l '111.36, T. I OT 3aKOH838
38UlHT3 npa 6eACTSHIl (06H. ,L{8 6p.1 02119.12.2006 r., nocnenuo H3MeHeHI1CWnorrsnueuac ,llB
6p.51 105.07.2016 r.) H npaaanuoro oprauuaapane .neHCTBWJlT3118JlH'IHHJICl,CT80npH 0b3I1HKB8I1C
H86e.nCTBWR.asapaa, KaTaCTpO~)I'1H noxapa ua TCPWTOpHJ1l'aua nrPTO rp.nJICOCII

HAPE)K,L{AM:

rIo.n Moe Pbl(OBO.nCTBOna ce H3rpaAH ma6 311KoopAHHaUWHaa Acj.fHOCTHTeno 3amHTaT8
npw Bb3HHlmaHeaa 6e.nCTBHfl,asapa« H HHuw.neHTHBCbCTaB:

HeBeH8 HHK01l0B8Apa6a.nlKHcn6 - .nHpClnop
LlaerauaTevenaxaena MapHHOB8- 3aM.-JlHpCKTOPno Y'lC6HaTaAel!HocT;
KpaCHMHpaXpHCTOBaHaauoaa - 3aM.-IlHpCKTOPno Y4c6Ho-npOH3Bo.nCTBCHa1'6.nej.fHOCl'
BWKTOPHJI,llHMHl'pOBaKanueaa - CTapLLIHY4HTen- ~1I13114eCKaxyrrrypa Hcnopr
)J.J.tnJlH8,UWMHTp008neTl(ona - CTapLUHY'IHTen - 6HOJlOrHJIH3JlpaOHO06P830B8HHe
KpaCIIMllp HHI(OnOOTPH<POHOB - CTapLUHY'III'I'cn - XHMHJI H on83B8HC Ha oxonuara

cpe.na
MapHIlH8 CroHHOBa)J.HMHTpOBa
COHJIneTKooa I)O)f(I1HOBa

- Y'lwTen - <pH3HKaWaCTpollOMW~

3a pasoruo MflCro ua Ul86a onpenensu Ka611HeTaHanapexropa
Tene4)OHH38 CBpb3Ka:064 827235
C TeKCTaH8 uacrosuiara sanoaca na ce aanosuae 1.\enHRTlIH'IeH COCTaD.
KOH1pOllbT no H3nbllHeHHeTOsa H8CTOJllllaT83anOBC.nBb3naraM ua l.{BeTaH8TCMenaKHeo8

Mapasoaa.

HEBEHA APAIJA,ll)I(]I(EBA
Ilupekmop 110flrPTO - Ilneeen
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npO<DECHOHAJIHA rHMHA3HSI no PECTO)AHThOPCTBO,
TbPrOBIffi '" OIiC.lIY)KBAHE - n.J1EBEH

3AnOBE.ll

N2 P,Ll.-18-874

rp. flneaeu, 12.09.2016 r.

OTHOCHO: vl3roa)KAaHC lia roynH 3a 38UlHT8 npH B'b3HHKB8I1e H8 6eACTBHlI, aS8pHH,

KaTaCTpod!l1 H 1l0lKaR Ha npe6HSaBalllHTe B nrPTO - nJleBeJl

Ha OCflOBalH1e4J1.258, 811 I, 411.259, M.I 01' 3aKOH8 sa npenysanuutuoro H Y'lHIII1IJIHOl'O

06P830Bat1He 106H.,Ll.S 6p.791l3.10.2015 r., 8 CHJla OT 01.08.2016 r.l411. 36, T. I OT 38KoHa aa
38I.UHTa npn OOACTBHlI(06H . .llB 6p.102/19.12.2006 r., nocnenuo H3MellCIIHe H J.lOIl'bllHeHJ1C.uB
6p.51/05.07.20 16 r.) J1npaBHlIJlO1'OOpl'8HH3HpaHe AelkTBHlITa aa lIH'iHHl! C'bCT8Bnpa B'b3HHKBBHe

ua 6eAcTBHlI, aBapHJ1, K8T8CTpO<~HH noxap

HAP E )I()I.A M:

.ua ce H3rpaAlIT cnenaare rpynu 38 3aU\HTa npa 6eACTBHlI, asapna, xaracrpodra H noxap
H8 npe6HSaSamHTe B nTPTO 8 C'bCT8a:
I.Fpyna sa Ha6nlOACHHCH onOBCCTlIR8He

P'bKOSOAHTcn:BI1KTOPHlI ,Ll.HMHTpOB860Te08 - CT.Y'lHTell-<llJ.J3H'IeCKaxynrypa 11 COOpT

411eH08e:
I. Hcxpa ,Ll.aMlIHOBaTpaanona - CTapUII.Jy'lHTeIi - <~HJlOCO!jlHlI
2. Benera MHXalllloB8 fiOllHOB8 - CTapWH Y'IHTCJIrcopem-rao 06Y'ICHI1C - "PCCl'Op8HTbOPCTBO,

xorenaepcrao H KeT'bPHIUJ'
3. MapHJlH8 CTOllHOB8 J],I1MHTpOBa- Y'lHTen • <pH3HK8II aerpouoaua

2. C8HHTapeH nOCT
P'bKOOOAI1Tell:.uHlllIH8 J],HMHTpOBBrTCTKoBa- CT8PWHY'IHTen ·6HonorHlI II 3L\p88HO06p830e8HHe

4I1eHOBe:
I. Mxneua AopJ.laHOa8 fYPKOSB - CTapUlH YYI1Teli TeOPCTH'IJlO06Y'ICtlHC • "AAMHIIHCTpaI.lHJI Ii

ynpasnenae"
2. MapHeTB TOH'lCS8 6CllICS8 - crapuia y'lHTell • PYCKHe3I1K
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3. TaTRHa I1SOH008 TO/IOPODO - CTapWI1 y~ll rC.1 - MOTC\10TI1Ka
4. TaTRHa Ilerpcna llH'lc88 CTapWI1 Y'II1TCJI- UlIl'nl1ficKI1 C311K

3. rpYII8 38 nOIlY'laSOIlC 11p0311aSOHCH8 11Il)l1181111Y0l11111CPCJlCT08 38 1011ll1TO(I1C3)

P'bKoaoAIITel1: .ll.oHllcn8 6:18rOC08 BeJlll~KOOO crapura Y'lHTCn TeOpCrl1'lIlO 06Y'lCHl1e -

•.A.l'HlHHCTpaUI1A 11 ) npaaneuue"
ll.'CIlOoe:

I.COHA neTKOBO DolKIlIlOSO - nO'IOKI1H
2. )f(CHA I1SOHOOOHan,lcllooa - CTapWH Y'IHTCII - M8TCMO'rHK3
3. I1cKpa VlSOH008 Ilcxoua crapura Y'111TCJI- reolpallHIA H I1KOHOMIIK8
4. l louxa UOCTOIIOB8IluUJlCIIOB!l - cl'apuJH Y'IIITCJI IIpaKTII'ICCKO 06Y'ICIIIIC -

"Xnc60npo113BOACT80 u cnnnsapcrso"

4. Fpyna 38 Xep"CTltlIlPOIlC H8 noveureaus
P'bKoao":lIfTe,1: ra6pllcna .ll.11\fI1TpOSOFparopoaa CTapWH )"IHTCn TCOpCTl1'lIlO 06)"1eHHe -

"i\1I'IHHHCTp3UHII II ynp08JlCHIIC"

41lCHooe:

I. Cons neTKOBII 60)1<1I110B8- AOM8KHii
2. EIoHll1l111 l\cMllon8 1h,P0811008 - C1'8pIllH Y'IHI'Cn TCOPCTI1'IHO06Y'ICHIIC - "PCCTOPUHTbOPCTBO,
XOTCJlIICPCTBOH KCT'bPHIII'''

3. 3ApaoKa I1BaHoBa 11110110SO- C'lCTOBOAIITCn
4. nCTKa118 l\IIMIITpOBa K'bIlCBB - CTapWII Y'IIITCn TeOPCTI1'lHO 06)"1CHItC - "AAIo1ltHHC1'p8UI1AII
ynpaaneuae"

•\

5. rpyno aa nponlBOIIOlKOPHO 3lI1llHTa (6poHT It C'bCT8B'bT ce cnpenenar CDCc'b;lcfICTBIICTO 11a

cnCUl13I111CTPyn6311).

uupua rpyna
P'bKOBOAHTCIl:KPOCItMItP 11ilKonOB TPHIj>OHOB

4.1eHOBe:

I. \IIapltllH3 CTOlIHOBalll"IHTpOB3

2. nOJlIl MHHKOBa MOPKOBa

3. l lons 60PHCOSO 1103110SO

4. COIlII Ilerxona 60lKI1110011

nropa rpyna
P'bKOSOAHTCn: I1seJllIHIl rCOpIHCB3 relloBo

4ncHoBc:

I. Baaepa Pycauoa TPltcjloHOO

2. CltJIBHlI AOPAOHOOOI1nlteBa

3. HanexnaATBHOCOBOO'bJlosa
4. 3.u,POOK3I1BaIlORa 118all08a

Hacrosuiara aanouen na ce Bpb'lH 118'IJICIiOBC1'CHR rpyrnrre 30 cneneuue 1111311'bJllleIIHC.

KOHTpOI1bT no 113nbJlHeHI1CTOna 118CTOllU(Om3lI1l0BCA B'b3nal'8M ua Ilueraua TCMcn8KHClia

MapHHOBa 38M.-AItPCKTOP no Y'le6HBrn ,nCnUOCT B nrPTO Ilneaea,

IIEBEHA APA6NJ,')I(HEBA
Ilupeumop 11(/ nFt'TO llneeeu
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npW/OMellUe .Nil 3

CXEMA

3A onOBECTJlBAHE HA IlIA6A 3A KOOP)lI1HAUI151, Y4EHI1UI1TE, YLJI1TEIrI1TE, 11
A,D.MI1HI1CTPATI1BHI15111nOMOIllEH nEPCOHAJl npl1B'b3HI1KBAHE HA 6E)lCTBI151,
ABAPl1H H I1HUI1)lEHTH HA TEPHTOPI151TA HA nrPTO

....

-
Il&AI 3A KOOI'AMHALLMII

n.......010CTIII ... rpy""Te~------------~
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CXEMA
ua onosecraeane HB ECC npH B'bJIlHKlllIlle HB 6ellCT'llHJI, aaapHH H HHUHlleHTH H8 TCPlfTOpHIiTn 118
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flPUhO;lIcellue I{!! 7

npO<I>ECHOHAJlHAfHMHA31tl1 no PECTOPAHThOPCTBO,
T'bPfOBlUr H OECJlYJKBAHE - fiJIEBEH

YTBbP)l(,AABAM:
HEBEHA APABA.ll)l()IIEBA
,LUfPEKTOPHA nrPTO - IlJ1EBEH

12.09.2016 r.
i'I., .'•• •

PA34ET
3A PA3.llA BAHE HA )I(H.llHBH,llY AJ1H)liTE CPE.llCTBA 3A 3AlllHT A

nY1l1CT(M~CTO 113 Baa ua rpyna
BpeMC 38 pasnaeane. cnen

paanasaae) HMYLl\eCTBOTO C'b6HTHCTO

I rn-i IXa Xa
3 rn-I lX6 X6
3 rn-t IXB XB
4 rn-i VIHa

I rn-I Xla Xlla
2 rn-i XI6 XII6
3 rrt-i XIB Xlln
4 rn-I Xlr Xllr

3aM.-.D.H?S~p'~n.Ll.
.............~~.r.j......(Kpacuxnpa )1188110Ba)

(nozinuc)

12.09.2016 r.
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npUJlomellue No 8

. Z

~

npO<DECHOHAJIHA rHMHA3IDI no PECTOPAHTbOPCTBO,
ThPrOBIDI H OIiCJlY)KBAHE - nJlEBEH

N2 I1Me H <i>aMHI1H~
BH.lI H KOI1H'lCCTOOua paanaaeuoro

KOJlH4eCTOO Ilonnac aa IlonnacHMyU(eCTOO(6p.)

no ua nony« HI1H~ .lIeTCKHnpOTHOOrll3H rpalK.ll. npOTI-IBOrll3H (CIIOIIOM) nOIIY'18Tcml
/pbCT/ /pbCT 118

PC.ll HMyU(eCTSOTO 0 I 2 3 4 0 I 2 3 4 MOJl
I 2 3 4 5 6 7 s 9 10 1 I 12 13 14 15
I. B.BoTeaa
2. I1.TpanHoo8
3. M.,UHMHTpooa
4. ,U.neTKOaa
5. l1.reHOS8
6. M.ToH4ea8
7. C.l\CHOB
8. K.TpH<I>OHOB
9. T.,UH4esa
10. Fl.Ksucna

11. rrpHropolla
12. 11.l\eKoo8
13. MrypKOB8
14. ,U.BeJ1H'IKOB3
15. E.nbPoallosa

PA3JlABATEJlllo-npI1EMATEJlIIA BE,UOMOCT
38 paaaasase H3 l1e3 a

npo<l>ecHoH811H8rHMHlI3Hn no pecrcpaarsopcreo, TbprOOHJI H 06CJlYlKo811e- Flneseu
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npu.flOJl(I!/lUI' Ai 9

np04>ECHOHAJlHA rl1MHA3JUI no PECTOPAHThOPCTBO,
TbPrORIUI 11 06CJIY)I(8AJlE - nJlEDEII

Cnl1CbK
110\181'CPI1aJ1HTe,HOOOXO,ilHMHaa xepaeruanpane 118noxeureansra 8 nr PTO - 11I1CBCII.onpeaeneaa

33 33l111ITOlin Y'lCHIIUI1Te npn npovaumesa a8apH~

Nt
no Hansreueaaune MflpKa HOP\t1l19 II)'lUCllflBaIlC

pc,.

I. Ilo»HCTHnCH
,

32 M2M-

6PC1CHT(onesna) 38 BXOAIlIITe BpIlTl1
2. M2 4 M2

3.
XOpTHCIIB I1CIIT8III1H THKCOC IIIHpHI18

M 10 M
5 CM

JlenHI10
-

106p.4. 6p.
r 5. nHpollH - 4 C\t 2 Kr.l Kr

=-
6.

T1>K8I1H.HB\tOKpeHH C1>C C1>OTBeTlllt
\12 28 M~

POlTBOPH

7. OUCT Kr 10 xr

8. Coaa 38 XllftO r 500 r

9. llYK 26p.

10. )J,PYI'HMaTepHBnH

•
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17pUIIOJlCellue.Ni! 10 ,,'

TIPO<1>ECMOHAJIHA flfMRA3ID1 no P£CTOPAHTbOPCTBO,
TbPrOBHSI M OIiCJTY)I(BAHE - nJlEBEH

YTB"bP)l(}lABAM:
HEBEHA APA6AJl)j(HEBA
}lVlPEKTOP HA nrero - rrJlEBEH

12.09.2016 r.

rlJIAli
sa pa60TaTa ua LUa6s aa KOOPAHHal~Hj(

npH B'b3f1HKBaIlCna 6C)l.CTBHJI,aeapaa, «aracrpoo« 11noxapa 118npe611BaBaw.I1Te

B rrpO(peCI10US!llla rHMHa3HH no pecropatrrsopcrao, T'bprOBHJI 1106CJI}')Koaue
npes Y'Ie6H8TB 2016/2017 r.

OCHOBHI138A8YI1:
1. Flpeuauaapaue KOIIKpeTHHTeocooeuocra ua 6e).lCTBHJlT8H 8BaPHHTC,KOHTOMoraT na B'b3III1KIIST B
H OKOJlOnero,
2. <1>opMHpaHena YMeliHJlI1 U8BI1Ul1Y Y'leIlHUMTe aa MOTI1BHpallo nOBeACHHenpu 6e)l.CTBHR.
3. OTrOBopHo OTHOWCHHCK'bM B'bnpOCHTeaa IlH'IHaTa 6e30nscllocT H flPHA06HsaHe HSnpSKTI14eCKI1

YMel1HJI38 OKa3BaIlCH8 rrspsa nOMOw..

N2 OrroBOPHHK Marepaanua
no MepOnpHJlTMJI CpOK 113n'b11l1l1Ten 11(PI1H8HCOB8 3a6.

pe)l. 06C3IlC'ICHOCT

1 2 3 4 5 6
I. 3aCCASIII1HHB uls68

I.
n'bpBO 3BCCA8Hl1e-llpl1eM8Uennaua 38

12.09.2016 r. AMpCKTOp
pafiora na w.a6a 38 2016/2017 ro.ll.HH8

BTOpO 3aCC.ll.8HI1e(m.npoca 38 Pa3-

2.
rnelKASHe - nnSllHp8HC, nOJl.AbplKalle

M. HOCMBPM .lI.MpCKTOp
ua rOTOBIiOCT,npeaairra BHaAei-iHOCTH

.llp. )

, Tpero aacenauae
M. ljJeBPyspH AHpeKTOpJ.

II.
MepOnpHJlTHJI 38 nOJl.A'bplK8HeB

rOTOBHOCTU8 ma6a 38 KOOp.nI1118UMII



Y48cnle B rpeuapoax« no 06UU-tHCKHJI
Csrnacno

1. rpa<i>HK ua ,D.HpeK1'Op
nnau 38 3BIJ~l1'ratlpH 6e,D.CTBHJI

n06K

2, npOBelK,D.8t1eua TPemtpOUKH ua ma6a M. }],eKeMBpH 3,W)J,
H rpyrurre M. M8p'r

B U8Y8nOTO
Axryanuaapane H xopurapaue ua na Y4e6H8T8

3. nn811Bsa }]'CiiCTBHlI npa 6C}]'CTBHJI, rOAHH8 H npa 3)J,Yn)J,
8B8pHH H «aracrpodm H8CTbnl;l8He

ua npoacua
Oprauaaapane H nponexnane fiB

Cbrn8CIW
06y4ell He no BbnpOCHTe H8

nnas ua KIl8CHHTC
4. rpBlK.Q8HcK83amHT8, MCAHxo-caxarap-

KIl8ClmTe Pb"OBO.QHTeIlH
H83amHT8 H npOTH80nOlK8pH8 3aU(HT8

PbKOUOJ\HTeIlH
no TeM8TH4eH nnau-rpaqnrx

Ilponexnaue ua rpenaponxa no
20.12.2016 r.

5. np8KTH4eCKOTo ycaoaaane H8 nnaaa 0'1' 05.06.2017 r.
3,Wn)J,

l(emlR JIH'leH CbCT88

Ill. KOHTpon H noaoui

npOBClK}]'8NCua KOHTpon 38 BO}]'CHe

I.
H838HJl1'HlIT8CY'leHHUHTe 38 }]'eHCTBHJI

3)J,Y,ll,
npn Db3HHK08f1eua 6CACTOHli.80SpHH

H HHUH}],CI1TH

IV, )J,pyrH MeponpHliTHli

I.

KPACHMHPA HBAHOBA~~~~A
3/(Ynp 110nITO . Ilneeeu . \
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ITPO(J)ECHOHAJffiA rHMHA3HJI no PECTOPAHTbOPCI·BO.
T'bPrORHSf H Or.CJlYiKBAHE - nJlEBEH

.•

cnacsx
na BHIIOI1CTCflMYUleCToa IIa rpymrre

-

N2 BH,llOBC11MYUlCCT08 MJlPK8 Konu-
'lCCTBO

I 2 3 4~- -
I. HIIlUIBlIlzya.1HH cpencrsa 'llI 'llIUIHTa

1.1. Ilporaeoraaa - rn 5 Sp. 255- -
1.2. flporuaoraaa - ;\<f!;rn-70 Sp. :\()O- 1.3. Pccnaparopa
1.4. naMY'llio-MapneR'" npcllP'b3KII

t- 1.5. IIpcC1'HnKHr- ~.
rYMCIIH P'bKaBHl(111.6,

1.7. rYMeIHt xoparm
r- 1.8. KIlJIHCB liolll1Tr- 2. MC;tHUliHCKO HMYlllecTBo

2.1. CUHllT8PIlH 'IllHTIt bP· I
t-c

Hocltmrn2.2. 6p. -
2.3. WHHlt Sp. 3
2.4. SHirr 40
2.5. Ilaxyx
3. npOTH80[lOlKapFiO HMYIllCCTBO

3, I. KO(~IIOMnH Sp. 2-- -3,2. TlolKaporacwrenH Bp. 2
3.3. Ko<j)l1 Sp. 10- 3.4. Tynanxa rYMerlR

4. ApyrH

'.

or



34

np/IJ/{I.HCelllle J& 13
Cnl1CbK

HA TEJIE<DQJ-II13A BP'b3KA C'bC CbCTAOHI1TE lIACTI1 IlA EJl.I1HHATA
CllACJ1TEJIIIA CI1CTEMA npH B'b'llll1KBAI-lE HA I>E)l,CTBMJI.ABAPHI1.

KATACTPO(J)H II nOJKAPI1
I.FEHCn 112 (LJl.11HEII I,HI'OIiI ilCKI1 110MI I' '3'\ CllEIllHll

IIOBliKBAHH5I)
2.0U US Oyrl631I-llrlcBcR (Oneparuneu uen'rsp ua O(i.mCIIIO ynpSB.'JcIIIIC

"nO;Kspns 6eJOnaCIIOCTII aannrra liB II11CC:leIIllClo"-DneBCH);
-064820112
-064864342
-064802221
3.06Jl8CTUO ynpaaneuue "nolKaplla 6cl0n3clloCT H 3SUlHl11Ita IIllCC.1eUHCTO"-

IIncaea:
""cne".oplI 110311
-064864521
4.0,u no 06CC-IIJlcacH (OIlCpllTIIBCII .QC:II.1'pcu 110 O(iUUIIICKIIC'bBCT no

curypuocr);
5.PCn63II-IIJlcocu -064864342
6. DTOpOPyn - rp.Ilnesen
- 064805560
7.UCMn-n.IC8CII
-823333
8.YM1)All .~-P r.CTpaHCfOf" -886100
9.PHOCB-riJICOCIl
-0886399054 -IlC;KypCII Tcnc<Jlon 1" npl.3Kll (I U101>ll pll6oTIIO IlI)CMC
-064/800831-"lC.'1CII IMccjlon"
IO.P3H-IIIlCOCIf
-064182330-'- ....upesernp
-064182-'919
-064/823725
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XAPAKTEPHCTHKA

118cxanara na MEABEAEB-lJJnOHXoAEP-KAPHMK-64 sa OOPC,nCIUIHCHIITCII3HBHocrr8

na 3CMCTPcccmrwra

Crene
XapaKTCplfCTItKa

lUI

1 2
I HeJa6eJ1clKIfMO. Hc CCYCCIl(B01' XOpST8

II
Ensa 3a6eJ1c)l(HMO.Pa3T'bPCB8HCTOCC yceuta CBMO01' OT,neJ1HHxopa, H8MHpaum CC B

noxon B nOCTPoj;iJCH,OC06cIlO B UO-BHCOKH'reeTaJIOoI.

CJ1a60. YCCU(8 ce 01' MaJ111Rfla,HaMlfpall(R ce n 3.nam·ur. Pasrspcuanero e 110/(06110ua

III roea, KOeTO ce yceuia npH IIpeMHIlan8HC 118 nexa KOJla: IIOJIIOJUB8He I1JlM J1CKO
rpencpcne. Maoro ens60 p83KJ1aU~aHeua BHCJlIl(H npenvera, nO-CHnHO HB BHCOKH

eraxa.
YCCDla ce OT rOJlRMa4aCT o: lI8CeJ1eIlHCTO:n aaanasra - 01' M1I03H1I8,a na 01'KPHTO01'

ornemm xopa. Hsxoa cnsuia ce np06YlIC,!(8T. Hanonofisna csrpeceuae 01' TelKKO

IV uaroaapen Ka\olHOH. He nopaxna ynJ1aX8. Op030PUH, apara If C'b.llOBCrperrrsr If

38'bHTJlT, Mc6eJIH rpeuepar, nonoae 11CTCII" CKhPU8T, BHClIJUHIIpe,nMCTH ce J110J1CRT

nCKO.

CHJlHO. TpYC1,T ce yceuia 01' BCH'IKH B 3/lalHiR H 01' ,nOCTaxopa aa O1'KpHTO.MB03Hfla

cnJIJUHce np06Yll(,!J.8T.Hsxo» ce H3nn8W1l81' ft 1l06l1TB8Tuam,u. P83'I1>pCB8I1eua UJlnOTO

anaaae - no,n06HO ua ynap, npenaanuxan 01' naaaue us Te)J(bK npenaer. Bacsura
V npenaera cnnuo ce JIIOJ1e~T,IUlKOH J1eKM11lIeycToA'Il1nl1 npenaeru ce IIpeMecTB8T I1J1H

naztar. Henoepe 3a1'Ilopeml BpaTH 11 np030pUH ce orsapar H aarnapsr C yztpane. OT
uarrsnneun ornopeua csnone MOlKeaa ce l13nJll1CKaTe'IHOCT. PR,nKOce 06p83yoaT T'bIiKH

nyxnarana n M83IfJlKa1'ana nMATOBH H CTapH3.ll8HHR.

Hsrtnaureamo H npH'lflH11ll811(0neKI1 nonpena ua 3,ll8HHII1'8.Yceuia ce 01' BCU'lKMxopa 0

nocrpoaxx lot ua OTKpIlTO. Macro xopa, HaMHpal1(l1 CC 8 3,n8HHlI, ce ynnaumar 11

n06l1rBaT uam,u. Ornennn xopa ry6l1T p3B1100ecue. Csnoae, KIIHrH 11npyru MaJTKH

npC,llMCTI1nanar. B'b3MOlI(UO e ,nOHlKeIJHeua rexoca Me6cJI. )lOM8uIIIHTe ~(l1DOTlIH ca

VI canuo 06e3nOKoeHH. MaJlKH KaM681ll1 38'bIUlT. ,Ll'bpOeT8 H CT'bJl60oe 3a6eJlelKI1MO ce

KnaTRT. B1,O BCH'lKIf 3.llaIlHR ca B'b3MOlKIlHT'bUKH nyKH8TI111H0 M83I1JIK8T8H OTK'bCB8I1C

na MaJ1KHrrapsera OT HCR,KaKTO 11 nYKH81'HIII1 B KOMHIlH H nanaue ua 'laCTH 01' TRX.

B'b3MOlKHli ea npOMCHIf n ,ne6HTa aa 113BOPII, e,nHIIM'HlH COJ1li'lalll1l1 no C1'p1,~nm

CKJ10HOBe,06p83YBaHe 118nyxuaraua B'bll DnalKHH 110'1011.
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VIII

i.\ 1,1:\IJ,_QlI__\.~~h'I!I_LOhllllllill - - ... - ------------1
relKKll nospena na '3JIIiHIUITaH rraaaxa. I-hnHTBaT 6elnoKoiicTIlO lUllKe xopa,
ynpaBJIJIBIIIUIInpCB03!!H cpencrsa. B 1/lallllllTa - npcvecraa ce H nonsxora npeodpsuia
Te~11l Me6eJl, 'IacT OT BHc.U(ll're JllINnH ce nOBpelK,lUlT. nOCTpoi!KHTe C nO,llCHJlCIIB

KOHCTpYK~HII nonysaaar MMKH nponYKBBHHII aa CTCHHTC. nYKII8THHH B KOMIIlIHTIl H

CPY1'BlIHCH8 'I8CT OTTIiX. Maoro OT 06HKHOBeHHTC TyXJlCHH l,llaHlUI nOJlY'f8BaT nOBpe)J,H

nOOpe,U11 118 3,Uumuna, Hacrsnsa o6rua rpesora - 60JllllHHCT80'l'0 ca ynnaiueua 11

nofiarsar 1180'b1l;Mlloro xopa rpynuo CC Y.ll'bplKaT ua xpaxa, yceuta ce If OT BO.lla'HI aa
UBTOM06HJlH B )~BH)I(CIlHe. iVJciieJllI ce npeMCCTB8T II rOJlIIM 6po" npCJ(\ICT" nanar OT

nonuua. 3B'bIUlT ronean K8M6aJllt. Crpaaare ee nospexnar, IUIKOH - 3Ha'lHTCJlHO:

nOCTPOiiKHTC C noncancna KOIICTPYKllHII rronysaaar nYKHaTHHH B Ma3HJIKarn,

06HKROBCHI(1'e TYXJleRH 3)J,aHHlI norrysaaar YMepeHH noapenn, K81'O M8J1KM

Vll npcnyxaauas HS CTCHI1TeH 'l8CTH'l1l0 cpyrsaue tra KOMIIHH. KaMeHHItTe Ii Kllpmt'lCHlI

nOCTpoiiKI1 nOJlY'IBB8r 're)l(KIl 1I0apC/~. xaro ronesm npOUYKaaHHR aa cremrrc,
'laCll1'1HH cpyrsauns ua CTCfHi 11nOKpIlOIl. Morar zta ce napyurar C'bC,lIHHIITCIlIIH '1aCTII

lIa'TP'b60rrpoBo./lH. )J,'bPBeT8 II c11>1160BCcc KJl8TIIT CHl1I10. B'bB BO./lIUITC 6accliliH cc

06pll3yo3T B'bJIIiH 11 sonara CC PalM'bTS8. )J,C6H'l'bT 113 I13BOPIITC ce npovens.
J(na,aCUUHTe IlPOMCII~T DO,llIfOTOClI UHBO. Orncnua CJIY4aH ua CBJlII'laHllli no PC\{)lJ.i

6peroec H Kpalin'bTllH ysacrsua.

KaTO cpyrsase HII KOMHIIHre, I'OJleMH nYKHantHII B CTCHHTC; IIIIKOII 01' TIIX Mora'l na

nOJlY"13T '1acTH'IHH 06PYWB!lHHII. Msoro OT CCJlCKHTC1I0CTpoliKH 0'£ KltpnH'1 It KaM'l,K

nOJlY'fBBaT pamenaanc H8 K8MCHHHTC OCIIOBH. '18CT 01' 'l,D,aJllUIl'8 ce cpyrsar.

HapYWllll8llc aa BpblKH B 1p'b6onpoBO,llH. OrpftHH'lCHH CpyTB81IHl1 Kpali ll'Lnnnara II

pellnc. B nO'lBaT8 CC nOIlBllB81' nYKn8THIIII: B'J,'lMOlKIIH C8 II R 8c<jJaJlTa. Ilpoveusr ce

nCOIITh r II HHBOTOH8 BO,D,OH3TO'IIfHQH're.

IX

Bceotiina n3HltK8 cpen xopa 11 iKI1BOTIHI, Bce06u~1I nOBpCl(1I na 3.n811"~T8 H xnroro

paspymenns. nOCTpoAKJiTe C nO./lCIIJlCH8 KOTlCTPYKllHlI nOJlYlJ80BT seeum nYKH8THHH B

cremrre, no paapyuranane na KOHCTPYKTHBHHep'J,3Kll II cpyruaae aa '1aCTIl 01' anaaaara.

Mnoro 0'1' 06HKHoaCHIITC TYXJICHH 3,u8HIIR CC 06pYWBaT 4aCTit'lHO, a III1KOH 01' TJlX -

nam.mro. Miroro 1I0CTPOHKH 0'1' KHpnH'-I II KaM'bK ce CPYTI)3T Han'bJIHO. naMCTHHUIt II

KOJlOITH ce npeK8Typ08T. nOJlBIIOaT ce HJlII npecsxsar 11300pH. WHPOKII It .ll'bllrll

nYKHa1'IIHH 8 repeua. P83K'bCBaIlHlI B J10.ll3CMHII Tp'b60npoeO/,lIl. B'b3MO)l(1-I1I ca

1t3KpltBliBaHIIJI HS )I(.n. PC!lCH II nospezm na rfbTHII nn8TH8.4cCTH CBJlIt't8HltlI H CPHB8HJ1.JI

aa 3CMHlI MaCH. OOOJlHllB81lHII B P8BIIl111111lMeCTII.

3 Aa'JI1TCllli 11 no rrsnua pa3pYWCHII1I na nOBe'lCTO crpaanre. P33K'bCB8JIHJI H

1l3KPHB~OaJjJ1.Jlua nO,ll3e~UIII TP'b60npOBO).(H• .l13KpHllllBaJlHlI ua lK.n. pencil H TeiKKII

X OOapC,lIH ua MOCl'OBeTC. n'bTUHTC nnarua .n05HBaT B'J,JlHHCTa J10B'bPXHOCT.WI1POKH

uyxuarnnu H palK'bcaaHlili ua no-mara, roneua I(3MeHona,llH H l(BfllKCfll1e ua csna-nuua.

CCPll031HI nonpena Il 6ellTOBeTe, aacanare, 11301lHpHTe.06p83YBaT CC!lOBfl esepa.

XI

YliHmOlK8.aaruo. HCB'b3CTaflOBHMII nOBpC.IlH CC nOJlY'18llaT II' B llali-,lI06pc

KOI-ICTpYHPSHHTC3.aaHHR, nO.ll3CMHH 11Ha3eMHH C'bOp'biKCHIIJI. 3118'1HTCJlIII1,lIccj>opMaUI1H

HS lCMHaTa nOB'bpXHOCT, P83K'bCB8HI11111 p33J10MlISaJ-lHII C MC1-POIlI1 aMnnarynu.

nOBCCMCCTIfJ1ofipyiuaaaaa lIa 3eMuH H CK8I11lHMaCH.
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Ilpoaeuauio 3eMIUlH ne~3alK. BCH'IKI1 crpann 11 CbOpblKeHHR ca YUHUlOlKeflH.

ITOObpXIIOC'ITaua 3eMliTa nperspnsaa tlbJT60KH npe06pa30BaJIHR. Ilpoacunr CCpycna II

U311paBJleUII1lua pCKH,06pa3yn3T ce nononaa», H3'IC3S3T11 CCnOllBRBaTBO,llOeMH.
XI!

nPAKTIl4.ECKH BAJKHU nOTCIIUlt8JJHII CdlC.....,.II 11 nOCJJCIlCTBIIHOT3eMeTpeCCHHCnpn
paamorna creneu CeH3MH'U1aHHTeH3HBHOCT(e$eKTI1Te H nOCJteaCTBHlIT9I1pH 110-8HCOl(a

HIlTeH3HBHOCTBKJJIOQllaTBCH'IKHH3PC.!lCHJ1aa npenxonaara creneu):

6-T:1 creneu 110CKlI.lISTa 110MCIlBCI~eB-lUnOllxoiiep-KapnHK 1MlU K1:
- nosaa ua lIe06XOAHMOCTOT MCpKH 33 Ona311afICna 06UleCTBCHli1l PC.!l ("1i3nn3WBaUlO"

Bb3,llCHCTBHe)

7-Ma CTcnCHMlUK:

- nonauien pllCK OTanronpoH3mCCTBI1J1no apeue na TPYca;
- KbCHC"bC.!lmICHlIlIno encxrponpeuocuara Mpe)l(a no speae ua rpyca;
- B nnaUHUCKH paHOIH'I: uapyureua npOXO.!lHMOCT8 Y'laCTbllll OT ll"bTUH unarua H )1(.11.

rpacera;
- paaeua xopa (0'laKll3I:HI C.!lHflH'JHHcnysaa)

8-Ma CTcnCHMlUK:

- TPytulO xourponupyeuo noaeneuae ua xopa H lKHBOTHH;

- 8I1COKPHCKOTaBTonpo»3weCTBJoUI,K810'0110DPCMCua rpyca, raxa II cneu uero:

- paHeHI1, Bb3MOlKHH11CMbpTIIH cnyxan;
- nOlKapll BOrpaIUI'ICfll1 pa3MepH;

- npCKbCBaJ1Cna TOKononaBaHC,CBClrrY8J1flOH na TCJTC!jJOHHlImtflHlI;

- 3KTHBI13l1paHCfla CBJla'll!1[(a;

- HanbJTJ10tlenpOXO.!lI1MHy'1aCTbUI1 na Tp3ncnOpTlHi aprcpan (CBmt'lanl1l1 11cnsranas na
nO'IBa, cpyrB8HHJI HBCK3JTHHKbCOBeHnp.);
- Bb3MOlKHll TexnonOrH'IHI1 8BapHH;

- Bb3MOlKHHasapHH no Tpb600 POIlO.!lH

9-T3 creneu MlUK:

- 113JTl1'mena noxcapn, nasonucaux;

- CMbP'f1111cn)"la»;
- npexscuaro CJleK'rpOCHa6,lll1B8HCua roneMH TCPliTOPHI1;

- Bb3MO)f<HHnpeesceaaas ua BOnO-Ii ra30nO.ll8B8HC;

- H3nbnHO HCH3n0JT3BaCMHTpaJiCnOpTHl1aprcpua;

- onacuocr OTenH,neMHR;

- I13JTO)J(uTeJlJlaue06XO,llIfMOCTOTMe.llHllHHCKO06CJIYlKBlllIC, OTnO.!lCIIOHI1,3aBHJ3KH,XPBtJli H

eona, OCBC'THTCJlHHIi oronnnrenna 113TO'IHHllH.
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Cpa8HHTtJlHa la6J1HQa

\le:t;;IY C"D.lItTe lIa PUXTCP II \1e.18C,lcB-lIJnom;oiiep-KnplIlI"~-------- ----------~
11-111.'11111111'01,111I' fie 1/1/1Mleplli/ /11'1111'111111/ Ill! (' ('1111'111'1/

."c.===Yccuia ce "HOro P~IIKO
• MOlKeAB npeAU3BIIKOCBC'£OU'bpTelKHIDI raneue
• I

CCUlace UB 3BKPWfO01' MaJIKOxopa, oc06cIIO 1101I0CnCAlII1TCeraxor, SImi or llYBCTBHTemlH
II HepBHHxopa
• OIlC~lJlHTenpcaacm CCmO.1ClIT
• \IOlKCaa npeamnaxa caeroesprex II ra.1CIIC
• ce mo.iear 6aoll0

YCCUlOce ua 3aKpHro OTnosexero xopa. ,lIaulKelllleTo lIaf1o.n06KOO6'bP1BmI6p81IIl~,
• (-iaR-OCC3aeMOcc yCCUl8no ropmrre eTIIlf(fI 1111 IIIICOKIlcrpana
• IIC.nSHlI(CmHTCcc IIpeIlO'UIII CPC.nCTS8cc rpcca I JICKO

• IJn'~"''':l''

Ila 38KpHTOce yccmo OTMlloro XOPa,ua OTKPIITO01' nO-M8JIJ(0
• Xopara, KOIlTOCII~TnCKO, \IOlKCna ce C'b6Y~T
• BII6pal.[mrre 1I8no.n06"saf ~UlllaBaUl Ra6m130roaapen KaMIIO"
• 'HIIIHHTe, npoaopiurre II sparure 3BbllTjlT
• creiurre (I POMKHICua 1I0-nllliHTOBHcrpann CC1I0nYKOOT
• TC'Il10CTHTeB tlC'JlHIlOPCIIHcxaosc CCpal)IDHlI(llUT
• I re ce upcnoum cpencrsa ce 1pccai D11,IUIMO

........ ce H HB30KP"TO H 110OTKpHTO01' noaescro XOp8
• Crpanure rpenepliT
• 'lJUillJtTe H crsxneuure npezorera ce 'lynjlT
• MaJlKHH,1HHecTafillnll1l npensrera OMOT
• DCH'IKHapanr ce 0I Bapll r II 13TBOPjlTP"1KO
• IIpc.nMeTHH \le6cml CCMec", r
• re-urocrn B KOIJl'CiiIlCPIiCCpa3JIHBaT
• MII3HJIKaTa KOM11IIHTCC'bUlOMora'l'lIB nOC1'pUll8T

,

ce 01' BClfl.!Klt, KaKTOnaS'bH,raxa H 8'bTpc
• xopara ce npH.D.BltlKOBTuecurypao
• ~llIUUJTe, CTbKnCHIIre npc11MCTn110P030PUIITCCC ~) 11111'
• yxpaurenns, Knllrll II KapTillfII naaar
• ItJlKOIIOTMe6efllllc MOlKC110ce npeofispuar

ce

Xopara co canuo WIrIJ1BIIJCIIIIH ce BTypU8T.nn 611rarOT K'blllHTCCII, aceofinta rpcsora
• Mucro XOp8CC18TPYJlIIllIIllT na CTOIiTmnpaaen«
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• sonara ce Pa3,D,UH)f(BaII ce pIl3M'bTOa
• nJlC'b'fUIlTe H '11lli"bJICBII6peroBc ce B}.IJIb6B8T
• KOM1UIJITece HanyK08T sua-nrrenno, CTCFI1{Tecsrno
• MlI3l1JlKII nallaT B roncMH KonH'leCTBa
~ ~ CHa,D,KHce plI3MCCTBaT

~
CTpaXbT HS xopara ecxanapa a M8COOSnDHHI(S
• uiodmpamnre CDB 1II0K
• l(l,p0CTaTa ce KJlaTSlTCI1Jl1lOfI KJlOIIHTe CC'fyllJl1'
• KaJJH llJIC'bK ce fl3XB'bPAA1' OT 3CMSlTaB MaJl1(HKOJlll'lCCTOa
• nOJIBSIBaTce speaennu H nOCTOJlIlHHnpOMelJ11 0 11380pllll esepa
• 3CMJlTace USOllaJKHJIBa,lI0pl1 ua CTpbMHI1 J{aKJIOUI1
• KOMlIlIH, K01l01lH, MOHYMCnTI1H KyJlll nanar
~ Bceofiuta n8HHK8
• 3eMJlT8 ce HanYKB8 BHlIHMO
• rOJlCMH uacra OT,u06pe nOCTpOeUI1crpaaa nponanar
• HllKOH CrpB.!IH ce pll3MeCTB8T 01' OCHOBHTeCH H paMKHTe CCHanYKB8T
• pesepaoapare ce yspexnar cepH03HO
•

3CMJlT8 ce pasuensa aa IIIl1pHUa no HSlKOJIKO11H'fa (I 11H'! e pasen
fIB 2,54 CM,), IJ,OKBHaJJHII nOTOUI1ee nossaaar uermaraaa.
• Muorofipoana csna-mura ce nOllBJl08T no 6peroBeTe ua pexnre
• ,D,UfH~1nperpanx cepH03HO ea paapyurexa
• nOOC4CTOcrpana cc Pll3pYUJ8oaT
* 3BKonBHI1 Tp7,6H ce LlenJIT
~(~ nbTHI1 HaC1'IIJ1KI1ce HanyKB8T
~ Hapyiueaas B 3eMHHSIcnoa, CTpyno8H1IJl ua 3CMlil1 nJlaCTOBC
• WHPOKH uermaramr, csna-rauia II re-rose
• noaa, IlSlCbK H K8J1ce H3pHraar OT3eMlIT3 B ronexnt KOJlH'IeCTB8
* ,ulfrH H 3arp8)1(JleHlUl cc paspymasar uarrsnao
• MaJlKOOT crpannre 0u;eAA08'r
• roneau, 110,uCHrypeAI1 MOCToee ce pyruar
* »ceneaorrsriorre JlHHHH CCOl"bB8T H ce BIlbXB8T non 3eMJITa

PlI3pyweHI1J1T8 C8 TOT8nHH H nO'ITH H3UllJfO C8 paapyureua KaKBI1TO
II na 6HJlO KOHCTPYKUI1I1
• 1I0JlBJlBaTce CBJla'LIIUla H MIIOf06poillIH uermaruua
• roneua '18CTli 01' CK8Jl11CCorsynaar II nanar
• esepara rrpemmar. <jJopMHpaT ce OO,uOIl<U\H,a pexare ce OTKJ10ILJIBaT
* [10 3eMJlTa ce noaaanar B'b)]HH
• XOPH30llTbT H HHBOTOua BI1.!(HMOCTee H3KpHBlIB81'
* npeAMC1'HTe ce ascrpenaar uarope ObB Bb3,uYKa





npO<J>ECHOHAJIHA rHMHA3HSI no PECTOPAHTbOI)CTBO,
T'hPfOBIDl H OECJlY'}J{BAHE - nJlEBEH

3AnOBE.lI.

.N'~P.u-18-879
rp.Jlncscn, 12.09.2016 1'0,1.(.

Ha OCHOllal'IHC '111. 258 an. I, 'Ill. 259 an. I OT 3aKOH8 sa npcJzy'lHJIIIUmOTO H

y'IFlllHlUHOTO 06pa30BaIiHC, 06H . .uB, 6p.79 OT 13.10.2015 r., KooPIIHllaUHoHeH MexaHH3'bM

npn B3aHMOIlcHCTBHCnpa patiora B cnY'I8H ua ,nCI~8.)I(CPTllH ua uaCHnHC HnH B pHCK OT

HaCHnHCH aa B38HMO,nCHCTBHCnpn KPH3HClia HIiTeplJellUHII OT 15.03.2010 r. FI DbB OPb31(8C

nFiCMO .N'~ 91059.104.05.2010 r. na 1aM.-MUIHICTbpa 118 MOMII II pemenae IJa

Flenaroruuecsas CbUCT,Ilporoxon .N'222/12.09.2016 r,

YTB'hP'}J{.lI.ABAM:

1. Y'IHnliUlHa KOMHCHJI 110 aarrsnueuuc na Koopnauauaonen MexaHH3bM npa
B3altMO,l.leiiCTllHCnpn pa60Ta IIcnY'I3f1 ua aeua, lKep-rBH 118FlaCl1nHeflnH B PHCKOT HaCHJll1e
I{ 38 B3at1MO,l.lci1CTBHe"PH KPl13UCliamrrepneuuas B CbCT8n:

Ilpeacenaren: Kars VlnHC08 - ncnaromscceu C'bBCTHHK

3aM.-npe,llCC.l.laTeJI: )I(ellll Haaneuona - crapnm Y'IH1'CJI

4J1eHOlle:

I. KpaCHMHp Tpadionon
2. noml Mapxoua
3. fa6pHena Fparoposa

4. EMHJlHlI IlHTYllcKa
5. ,n:apHIIKa nHHI(OIlCKa

- CTapUII1Y'IHTen

- CTapIJIll Y'IHTen

- CTapUJHY'IHTen

- Me,nHUHHCK8cccrpa

- npe,ncC/l8TCn na Y'IItJII1Ill1l0 1I8Cl'OllTCJICTllO

38.ll1,lIlKeIlHII na KOMflCHJIT8:

I. Y'II1JnllunaT8 KOMHCH~npoy-raa:

1.1. npl1'1MHHTCsa nposnurc ua 118CllnHCaan Y'ICIIHUH 01' Y'lHnHu.leTo.

1.2. <t>8K"l'OpHTe,38CTP8lUBB8UlHcHrYP"ocTT8 na yuemuurre.

1.3. np06neMHl'e H8 yuenauare, lKllliCCIllM B lIe6naronpHlITlla cpeaa.

1.4. I1PH'lliIlHTC 38 CflCTCMHOnenocemenue H8 Y'IHIIHllle H ornanane, 38 6srrcT08 OT
,llOMa.

1.5. Cnyxaure ua pa3JIH'III0 no BHll 118CHJTIIC(cjJIf311'ICCKO,I1CIIXHlICCKO,ccxcyamro,
novanrrro) cpeuty neuara.

1.6. B'b3MOlKHOCTHTCaa OKnlO'lBaHC ua Pa3JllI'IJlH neua 13 onpeneneun llciiHOCTH C
npCB8HTHBCHxapaicrep.

2. Y'IHnHuIH8T8 KOMIICHHnpcanara H8 I1c,llaroJ'M'ICCI(HIi C'bBCTMCpKHaa:

2.1. Orpauasaeaue na cnyuaare ua H3CHlIHe. PHCKOT118CH11I1C.

2.2. CHrYPHocTTa na Y'IeJlHIlHTC BY'lHnHlllCTO If paaoua OKOJIOnero.

2.3. PCUJ81l3HeH8 np06ncMHTc ua )I(HBCCLLlHTCIl IIc6naronpHIITlia cpeaa neua.



2.4. H3B'bpmBafle na KOHKpeTHH MCpKI1 1I0 upeecnuus CpeLIIY nposnnre 1-18

.nHCKPHMHH8UHlI H CTUH'ICCKa HCTI,pmIMOCT B ylfHIIHlIle.

2_5. IlPOSClK.n3HC Ji3 paarosopn, 6CCCt(I1,C Y'J3CHIHI(H'fCB KOIl(PllHKl'l1H np .. npOl108H3
Pa3J11f'JUOno BHt( IIBCHIIHCH YBC.nOMlIB8HClI3 pomrrenarc 38 C'bUIHTC.

2.6. Flpoeexcraue aa cpeuiu C pO)lHTeIlHTC aa nOCTpMaJl11Y'ICHHIIH 33 YIlC/\OMlIBRHe,
P33l1CHCHIIC,06C'blKl\8HC113MepKHTC33 npC)lOTBpaTlIBaHCna cjJopMHTeHBH8CH1II1e11
H3HCKB3HCHII csnencruae 01' TlIX. Sanoauaaauc C KlIaY3HTeua 38K01la 3113IIlIIHTa ua
zterero H BCH'IKH.lIOKYMCHTII,«acaenia 33KpHJlaT3H8 nerero, K81<'1'0Ii uaK33aTC1IHH
MepKI1npOH3TIi<J3[[lH0'1'TJlX.

2.7.llpe.nnpHeM8Hc HB ecjJCJCTliBI1HMepKIi OT crpaaa HB KlIaCfilHI P'bKOBO.nHTC1I,
ncnaroruxecxas C'bBeTHIiK II YK6m IBM 33 npenoraparxuane 113 nposna 113
nacarme. csrnacao pB3nOpc.u6I1TCaa 3aKOH8 38 npc.ny'lHIIHlIlHOTO Ii Y'-IHmrlllllOTO
06p!l30BallHC, IlpaBH1JHHKa38 ncnuocrra H8 )"lHlIHU(eTO H 3aKOH3 33 33Kpl111aua
.lIeTeTO.

2.8. IlPHBJIH'laHe na POJ{HTCIIHTCKaTOnaprusopa BT03H npouec.
3. Y"'luIH~HaTa KOMHCHJIyeeaoaxna:
3.1. YKEI1TTM113a CIIY'iaH U8 IJaCHIIHe11MY'ICfIHUH 0'1'Y'JI1J1HU(CTO.

3.2.0T.lIell ,,3aKpHlIa na nerero" . .nHpCKL(HI! "Coul1lumo nonnoaaraae" H .nnc npa
nOJIY'la081IC118 HJo1410pMal.l~11I38 aeua, nonnoxeua ua P83JlH'IHOno BH.nflaCH1IHeH a
PHCK, 38 poanren» iHaCTOiiHlflVu', KOHTO TpaHIIO lie nonarar rpHll(H npa
OTrllC)J(.n.aHeTO113 neuara.

3.3.0praIlHTc aa n01lHUHIIT8 npa H31IHtLHCH8 .u81mH aa KpHMHHa1IUH .neHflHlI,
H3B'bprne1HlO'bpXYY'leIlHUH HIIH aa npecrsmm nOCera'1'eJICTOacpeuiy ncua.

4. Y'mIlHU(1I8Ta KOMHCHllllo.nnOMara:
4.1 PC31IH3HpaReTOB )"Il1JIHU(eTO ua .nCliHOCTH,cBl,p3aHH C JlCiiCTllHI! npa CII1'1l31laa
nere, lKepTo3 HBHaCHJIHCHllH B PHCIC0'1'lIaCI11IHC.
4.2 KlIaCHHTC P'bKOBO.llHTCIIHII Y'IHTC1111a npoacacaaaero ua npeoaHTHBHI1 H
HHcjJOPM8UHOtlHHKaMllaHHH. caupaana C'bC3an03U30alleTO H3 yscnnuare C TCXHHTC
npana H aaxomrre, rapaarapaunr HM ra.

ll, Ilnan JIB KOMHCHliTa 110 H31J'b1Ine1H1Caa Koop.nHHaIlHOIIIIHII MexallH3bM sa
ll3aHMO.llCHCTBHenpn pa60T8 II CIlY'l8H H8 ncua, lKCp'l'BH ua n8CHI1HCHIIH B PHCK 0'1'

HaCHJlHeH B3aHMO.lleilc'1'BHCrrpu KpfI3HCI-laHHTepeeHUHI! a npO~lCCHOH8JUlarHMll!I3HlI

no peCTop81ITbOPCTBO,ThprOOHli Ii 06cnY)J(8ane - Hnenen 38 Y'lc6H8Ta 2016/2017

roaaua.

KOIlTPOJ1 no H3n'bllHeHHe O'b3J1araM HB llOCTliH8 TeMCJl81mcB8 Mapuuoaa -
3aMCCTIlllK-J{HpeKTOp110Y'lC6n81'8 .lIcihiOCT.

Hacrosutara sanoeen na cc nosenc .lIO 31HU1Hena KOMlfC~1JJTaH uenas IIR'-1eR

C'bCTaO38 CBe.neHHCIf H3J1'bllHCHHe.

HEBEHA APABN1,)KHEBA
J1upeKmop 110nrPTO - Ilneee«
Bps-rena 3anOBe)l N~~).ll_- -879/1

Karx HIIHeOa - ~

)KCHJIHaanenosa - ~
Kpacxsmp Tpndionon \ ~
nOAA Mapxona - (~ -

.09.2016 r.:
fa6pHeJla Fparopoaa
EMHlIlIlI 6HTYIICK3

.llapHflJCaJlmucoacxa
]JBcT81laMapnuosa

:~
-~



nJ.O<l>ECHOHAJlHA rHMHA3H$I no PECTOPAHThOPCTBO,
TbPfOBHJI H OGCJlY"lKBAHE - nJlEBEH

YTUbP"lK,lJ.ABAM:
HEBERA APA6A,lJ."lKIfEBA
,llIfPEKTOP

5800 tlaeeeu. )'11.CUM)'IU1 )(~2,
·I'CII/iIl.KC 064 18272JS. TeJI. 064/827195.
e-mad. PQ!lople\·c.n@~abv,be

nJlAH
HAYllliJlHI1(HATA KOMHClUITA no H3nbJlHEHHE HA KOOP,lJ.HHAl(HOHHH$I

MEXAHH3bM 3A B3AHMO,lJ.EHCTBHEnPH PAGOTA BCJlY'1AH HA,lJ.Ell,A,
)KEPTBH HA HACHJlHE MJlHB PHCK OT HACI1JUiE H3A B3AHMO,lJ.EACTBHEnPH

KPH3HCHA HHTEPBEHll,HSI
B llPO<l>ECHOHAJlHA rI1MHA3HJ1 no PECTOPAHTbOPCTBO, TbPrOBHJI H

OSCJlY"lKBAHE-nJlEBEH
2016/2017 YlJES.IA rO,lJ.JlIHA

1.0611(11 1I0JlO"lKEHIHI
38 H3n'bmICHHC na Koopaananaouuna Mcxaml31,M 38 833HMO.nCHCTBHCnpu pa60T8 B CJlY'laH

aa neua, lKCPTUH ua HACI1JlHC 111111U P"CK 0'1' flaCHJlHC H 38 B38HMOACilcTOHC I1pH KPH3HCH3

HHTCPOCHUHH U npO([ICCHOIlBJIIIU rHMIIB3I1H no pCCTopaIITbopCTBO, T'bpl'OIlH~ H 06CJlYlKSlIHC -
Ilneseu ce C'b3.n3B8 KOMHCHH 38 H3111,JllleIIHCH8 KOOP)HIH8LlJ.lOHHHIIMCXQIl113'bMaa B3aJ.lMO/.lC~CTBHC

npH patiora 8 cnY'18H H8 neua, lKepTBI1 ua HaCJ.lJII1CHnH B PHCK 0'1' HaCHJlHe H 38 838HMOJlellCTBHC
npH KpH3HCHa ~IHTepBetlLlHn. TH C C'bCTaaCHQ 0'1' nC[larOrH4CCKH C'bBCTIIHK, npc.nCT8IlHTCJlH ua

neaarorasccxa» nepCOHBJI, Me.nHUHHCKOTOnauc B Y'IHJlHUlCTO H npcncenaren ua Y'IHJlI1UlHOTO
HaC1'OIlTCJlCTBO.

I. C'bCTaB ua KOMI1CHlI sa 11311'bJlIlCIIHe ua Koopnauauaouuas MCXaUH3'bM 18

B1SIoIMo.ueHCTBloIenpa patiora B cJlY4aH ua neua, lKCpTBH ua 118CI1J1HC11J111B P"CK OT lIaCHJlHe H 38
B3alolMO.lleliCTBHe npu KPHlHCH8 11HTepaCHIlHlI B npO~)CCHOHaIlHa rlolMHa3lo1Rno peCTOpSIITbOPCTBO.

T'bprOBI111H 06CJlYlKoaue -Ttneaeu:
Flpenceaaren: [(aTH HIIHeaa - nenarorasecs« Cb8Cnll1K

3aM.-flpc.nccAaTCJI: )l(ellll HaH/~eIl08a - CTapUlH Y'IH'I'eJl

4JlCHOBe: I. [(paCHMloIp TpH(I)OHOIJ- CTUPWHY'IHTCJI

2. nOJlR MapKOB8 - CTapLUl1Y'IHTCJl

3. ra6pHeJl3 Fpuropona - crapuru Y'HlTen

4. EMHJIHII I)HTYllcKa - Me,lJ,fIUHIICI(3cecrpa

5 .D.apHIIKa JlHHKoBcKa- npencenaren ua Y'IHJlHUlIIO n8CTORTcnCTOO

2. Hacrosumsr nnau sa Jlei1HoCTTa 113KOMHCHRTae npuer ua saccnauac ua Ileaarornxecxas
COBer C nporoxon .N222/ 12.09.2016 rOJlHHa

3. KOMHCHIITa onpenens MCTO.IIHTCua patiora H allralKHMel1THTC ua BCCKHsneu 11aekana.



4. KOMHCHJrra cc 38)1bJlll(3Ba I1pH cIIY'laH ua lIacHIIHe, PHCK OT fl8CHIIHC H HUTCPBCHI.lHH 11

pa60Ta C neua, lKepToH ua I1SCHJlHC .118 I~H<~opMHpa Y'IHnI1UlHOTO p1,KOa0.l1CTaO, .118 IIOA80a
nbpOOH8'IMII8 HIH~opMaUHH I-Ia PY 118MBP H HB ,D.HpeKuH~ " COUHamlO nOAIlOMar8HC".

II. OCHOBHA ll;EJ[: IICHCTBHC ITO KOOp)lHllaUHOIIIHt~ MCX811113bM 38 038HM0.l1eHCTBHC
MelKAY P83III1'lHHTe "UICTI1TYUHI1, 1l0)llll1C8Jl11 Cnopasyaeuae 38 CbTPYAI1H'ICCTBO H KOOPAHHl1paHC

118pa60'raTa 118TepHTOpH8JlHl1TC CTpYKryPM aa aaxpana upa cnY'1811 ua neua, lKCpTBI1 HIII1 0 pucs 01'
H8CHnHe:

I. n00l1W80aHe ua I111(IlOpMI1pallOCn8 na Y4ellHLll1TC 38 TCXHHTC npana 11 sa H81111'1I1I1TC

pecypcn sa nonxpena, KOI1TO MoraT )18 n0Jl308T.

2. Bb3nwraB81'le H8 OTroOOP"OCT H 1'OJICp8Uni0 noeeneuae Y y'~elmlll't're,

3. 1l0,n06pRoauc c<~eKTI11l110CT1'll ua pa60T8 110 38KpHn8 118 y'ICUI1UHTC 11 npennpucaaae ua
8}.lCKOaTHI1 11 KOOPIlI1I·IHpalll1 .I1eliCTBHH 38 aaxpana ua ncuara, )t(CP"SH UB HaCHlIl1C I1nH Il PI1CK 01'

H8CI1Jll1e, 1138 B3aHMOAClic1'Bl1e npa Kpl1311Cl-la IHiTepBeliUIotH

III.OCHOBHM nl'MOI'MTETM:

I. npCBCHl[lotH ua IlaCI11111eTOuan aeua.
2. np0TlotBo.l1eilcTBHe cpcuiy npOHIlHTC "a arpCCI1H 11 lIaC1111110,

IV. B3AMMO,D.Ei-lCTBI1E:

I. YK pa601'H B CbTpy,nHI14CCTBO C KJI8CIII1TC PbKOBO).LI1TCJII1. Y'IHTeIlI1TC, CJlY'KI1TeJlHTc.
Y'll1nI1UlH01'0 H8CTOIITeJIC1'B0 H PO,nH1'CJlHTe.

2, YK csrnacysa ,neiillocl'ra ClotC Jl.HpCKTOpa ua Y'lI1J1I1UleTO,

3. YK B3aHMO}.lel1cTI)a c:
BTOPO PY "8 MBP, )lCTCK8 nenarorn-rccxa CTaH;

Orncn ,,3aKpl1J1a "a ,neTCTO" Kb"l Jl.HpeKUHH .. COUH8J1110 nonnouaraue";
Perl10llBJIII0 ynpaancuue 1-18 06pa300811HeTO - Ilneaeu,
LJ,el1TpOBC1'Csa COUlot8JIHa npeueuuaa;
,D.ocTaB'II1IAH HB COUHMHI1 ycnyra aa neua.

V. 3A,D.A ql{:
I. B""pelllIl0-Y4HJlI1UlCH MeXOlll13bM 38 nonanaue lotCnOnCJlHHe 113 1111<110PMBUI1H,AOKJ18.1188HC

B cny'l81ot 110neua, lKepTBH I1nH B PI1CK 01' HaCHITHe.

2. AKryoll11311paue ACHHQCTTa HB KOMHCHHTO lot no6cIIH3BaHe na nO)lXO~LUH MepKH 38
npenoruparseaue H8 PI1CKOBI1TC<118K'I'OpH.

3. OCHrYPHo8He HB ctj>eKTHBNa CHCTCMa 38 CHI'N8JlH311parie sa neua B pI1CK.

4. OCbUleCTBHo811e N8 npC08111'I1BIII1 }.leHHOCTH xpea N311bHKJlaCU8 p060T8.

VI . .[(EilHOCTH:

I, 3an031-1aoaHe 1181I0BonOCThnl1JlHH nepcouan II Y4111111LllCTOC KOOPAI1Houl1OHHeH MCX8I1H3bM,

CPOK: M. OIITOMBPH 2016 r.
Orroaopumc flpczicenaren ua YK



2. Floeuuraeauc Ha HH<popMHpafloC"rra u -lac Ha KIl8Ca 38 118CHlIHCTO,BHJlOllCTCH8CHJIHe.

CPOK: cerrreaapa - OI(TOMOPH2016 r.
OrrOBOpIHtK: KIlOCIHt PbKOBO}lHTCIlH,

-rnenoae ua YK
3. nOBHlU8aoHc HH<pOPMHpoHocTra H8 PO}lHTeJI14TC38 (~YHKUHOHHp8HeTOHOKOOp}lHUaU140IHlHR
.\leXaHH3bM.

CPOK: OKTOMBpH2016 r.
Orrouopuax: Flenaroraxcck« CbSC"nLHK,

4. AHKeTa 38 H8CHilHeTOB y4HIIHwe.
CPOK: HOCMBP14- MaH 2016 r.
Orroaopnu«: fa6pHcIla fpHropoaa

KllaCHH PbKOBOIlHTeIlH
5. lloB14wao8He HOKB8IlH<pHK8UHHT8ua yllH1'CIIH1'Cnpa upeueauus H8 HOCHII14CTO.

CPOI(: JlllyOpH 2017 r.
Orroaopuax: nl~peKTOp, Y4HTCJ1H

6, lloJlJlbplKaHc ua 6338 llaHHH aa IlCI.lII B PHCK

CPOK: CCIlTCMUPH-IOIIH 2017 r,
OTrOBopH14K: flpencenaren HOYK

7. nOJlJlbP~(aHe ua Ilpb3K8 C OT,LleJ1,,3aKpHJta 1maerero" KbM .£ll1peKUHJI"CoUHomlo nonnovarane".
CPOI(: ccrrrcsiapa - 101m2017 r.

OlTOOOPliHK: .£lHPCKTOP,
neaarorasecs« CbOClTIHIK

8. (·:l3rOTBJlHe IJa IHI!j>0PM8UHOlleH hoT - npeneuuas 30 npC,LlOTBpOTHD8HCrpadnnca ua xopa no

H8UHOHMtl8 nporpaaa 38 npOTHBOJlei1CTBHe1'18TpacpHKa 118xopa.
CPOK: JlllyapH 2017 r,

OTrOBopHHK: )l{eHH HOHJlCHOaO

Ilpeoceoamen /I

WI AleXOIIU3'bM 30 esauuooeiicmeue

npu patioma (I CJIY'IOU110Delio, .?lCepll1(1111101I0ClIJIlie

WlU (J pUCKom 1I0CUJllle1130esauuooeucmeue npu KPlJ:)lICIIOuumepeeuuux



nPO(»ECHOHAJIHA rHMHA3W1 no PECTOPAHTbOPCTBO,
TbJ>fOBWI" OECJIY)J(8AHE - DJIEBEH

3AnOBE.LJ:

N2 Pll.-18-878

rp.Flneucn, 12.09.2016 rOA.

Ha OCHOB31lHe 'IJI. 258 aJI. I. 'Ill. 259 an. I 01' 3aKOH3 38 npC.llY'IHJ1HUlJIOroH )"-ll1J1l1I1\H01'O

oOpa:lOOaHHC, 0611. ll.B, 6p.79 01' 13.10.2015 r., B'bO IIp'b3Ka CbC 3M.bJl)l(eIlHJlTa aa JlHUaTa.

pa601'el1\H C Y'IeHHUH, ,.McxaIlH3'bM 1a npOTHBOlleHC1'BHCU3 yLIHJ1HI.UIlH~TOPM03 MC)I(AYneuara H
} ytlllHUHTe B Y'lHJ1HU~e"H 3anOBeA N2 Pll. 09-1871/18.12.2015 r. ua MHHHC'I"bpaIra 06pa:lOBaHHe1'O

Ii HaYK81'3aa YTBbp)l(J(30aHe na MCX311HlbM 1a nporaeoncacrnac ITa Y'IHIIHIl{IHUI TOPM03 MC)I(l(y

ncna H Y'lCHHllH B y'mJ1l1UlC, AlIropHThM aa npanaraue ua Mexanaava aa np01'HBo.ueHCTBHena

y'lHJ1HIllHHlI 1'OPM03MClKllY zteua H Y'leHHUH B y'lHllH1UC H npHJ1OlKCIHUI1'aKbM nero

onPE)l,EJ1.R M:

Koopnauauaoueu CbBCT no 113nbJIllCnHe ua MCX311H3bM 33 npOTHBOJ.lCHCTBHCHS

)'HlllllUUlHlI TOPM03MClKllY ncuara II ),,-ICtlHI.(H1'CB Y'lHIlfIlL\C 8 CbCTa8:

ltpcncenarcn: UOCT3naMapanosa - 3aM,-llflpCKTOP 110Y'le6H3T8 llellllOCT

3aM.-npellcellaren: Kars ~J1HeIl8 - nenaroraxecsn C'blle1'HHK

4;(eflOBC: 1. Fafipaena Fpuropoaa - C1'3PUlHYLfHTeJI
2, )l(eHlI Haiineaoua - crapunr Y'IHTe!l

3. Ilona Mapxoaa - crapuru Y'IHTeJI

4, Kpacaxup TPIl<jJOtiOB- C1'8PlllH )"-IH1'Cll

5, HCllH ,L\IlMHTpOB8- POAI1TCJI

6. raJIHIIK3 flcrpona - POllHTCJ1

7, )J.apHHaJluuxouctca - npCACC).laTCJIua YII
8, nYH3a VlJlHel)a XII a - Y'leIlHK

9, )J.H3HaCrauxoaa XII 3 - Y'ICHHK

KOOPJlIDl8Q}lOHHHlITcsner HMa aa uen pa'lp3601'B3HeTO 11aUl!!10CTCHyql1nlll1\eFl nonxon 33

npe.nOTBp8TIIBa11ena TopM03a, nnauapa. npocncnsna H ICOOpAHHl1paYCHJIHlIT3 38 cnpasaue C

ropxosa H csaaananero 1Ia no-cnrypua Y'Hll1HLIlHacpena.

I, KOOPAIIR81lHOIIHHlITC1,neT H3rOTlll! nnan 38 C'bOTlleTIJaTaY'lc6Ha rO):(HH8aa npOl'l1DOllCnCl'BI1C

ua YLIHJTftWHlI1IroPM03 aa 6a:la 1130'hpllleH8OUCHKa,

2. Hnenonere na csnera II TIIClIa epsaxa C KJlaCHHTC PbKOBO).lHTCnHpasrnexnar l'eXUI1TC

IIpellnO)l(eHI1l! aa npaanna lin noneneuue 11l.(eIJIIOCl'HH (POpM~lpaT06WOY"IHJIHlllHHl'C npaaana 1Ia

noseneuae H l.(efIHOC1'H,1(0H1'OC1'8a81''l8CT 0'(' Y'II1J1HIll1l8TB1I01l111'I1K8,

3. Paapatiorsar eAHUCUMeXaUH3'bMC Pa:lIlHC3I1HIICIIH npaUHJ18H O'lTOllOPIIOCTHsa pearupaue npa

acmca caryauua FIBTOPM03H uacanae.

4, Pa:lpa601'Oa1' lot npanarar nporpassa 38 paamrme na J1HLIIIHTCH couuanu» YMCHHll ua neuara.

5 BKmoLIB81' excnepra, PO.!UI1'CllH lot yqellHllH 8 npoucca ua C'b311an8HCH peanHJHp3J1C na

palrrH'IHI1Te HHTCPOCHUI1Hlot paapafiorear MCpKl1 aa 8KTHIlIH)'ro npH8llH'18HC aa POllHl'CJ1CKaTa
OOWHOCT.



6, Pa60TlIT sa noauuraaaue KBIUlIlq,IIKOIHUITO 11(\ Y'HlTCJlUTC aa pa6mu c nporpasurre, 111

r)ca.IH3HpaIlC ua cneuuannnrpana 06Y'lcmIH 'III cnpaasnc C KpHTH'IHH cirryaunu II npyru.
7 PUJpa60aaT npouenypa If MeXIUIH1\1fI 'lII ocurypsaane aa uenpexscuaro curnacyaane HB

I repecure II norpe6I1OCTl1TC H8 ornenuurc rpyn» OT y'lIlJlHutHara 06lWIOCT,

F Orroaapsr 38 Hnq,opMHpBUCTO II aeryanmupancro 118 IUlq,0PM8UIIJ1T8 38 1I1U111'lHIITCPCCYPCH,

) c.ryru II nporpasm 111npeBCHUHII " npo'TII80ACIICTDIlC ua HBCIIJlHCTOII TOp\103a 0 Y'lll)llHltC,

9 Orrceapsr sa IIHTcpSeHUHJlTa ua 111100Y'IIIlIIIU\C, KOHO BKJIJO'lB8 BonCIlC 118y'lIlIIHIUCII .llHCBlllfK

" npouenyparc 3a ynpanneuue 11(\ 1I11~)OPM8111l~Ta, I1IlIIUIHlp8l1C 1111 pa60TO no CJIY'IIIII II

IIUCO'II)81ICTOKbM JtPyrH CJly)!(6I1,

10, P01pa60TllOT y'Il1l1HutH8Ta nOJllIHIKU 'JU IIpOTIIllo.nenCTllI1C HBTOPM038,

PCllCCLl8TeJlAT 113 KOOptUlll3111101l1lllA C1.Ile'I"·

PbKOBOJlH UJlJlOCTIIBT8.llCHHOCT118csnera II 1'0 npencraanssa npen npyra oprauu
OC'bWCCTBJlBB KOOp.nHIIBUHJ1T8 118 csnera C pcruonnnmrre oprauu, H"aWH OTIIOWCIIHC KbM

llKpHn8Ta liB .llCTCTO

- oxaasa C'bllcIICTBIlC HB IIHC11lryUIIIITe II ;1II1l8Ta. KOIITO uie OCbClIlCCTOllaaT llclillOCTII no

rCBCIIUll1I ua TOp\l03B

.!OKJIBllaa ua napesropa aa YCTaHOBCII TOPM01 118 repHTOpIIJlTB UB Y'lJIJlIIWCrO Ii aaaencrsa
'ICXBIIH3MB no Y1 uspneua 6J10K CXCMO

oprauaaupa uosuuranane KB81IHq,IIKOI1lIlllll 110 Y'IHTCJJIITC 3B patiora C IIpOrpBMHTC, sa
PCUJUI3HpaliC ua CnCUI18JJH3HpaJlII 06Y'ICIIII~ 111cupausuc C KPHTH'llifl CH·rYUUHHfillPYrtl,

IlKJIIO'IOB CKcnCpTH, PO.llHTCIIH II Y'ICIIHIIIi Il npOUCCB Ha csaaasauc H PC(UIH1HpaIlC 118

r nnll'lIlH re I1II1'CpOellUHH H opraumapa ptnpa60rBIIHCTO UB MCpKH 3B BInHIlIIOTO npunmrxane 110

r O"UHCJJCKBra 061llll0CT

opranmapa pUJpB60TaaHCTO na npouenypu II MCXBHH3MH 111 OCllrYP"BaIlC ua ncnpeKbCIIBTO

CL ·nacyaalle liB uirrepecsrre If n0rpe6I1OCTIlTc 110ornenuurc rpytTII or Y'lIlIJlIllIIIBTB 06utllOCT

311\t.- npCIlCCIlIITCJlAT 1111KOOP..lIIHIIUIIOIIIIIIII C·bBCT:

Ilonnovara Ilpencenarens U8 KOOP..llIHBUIIOlIIlIIll C'bBCT 8 IICrOBIITC llcRIIOCTH II ro
I\IC!CTOO"PH OTCbCTBHe.

I116PlleJlII rplll OpOOIl II )KCIlH Hart;.lCIIODII:

orroeapsr 30 npanaraaero ua LlJIJIOCTCII Y'IIlJIIWICII 1I0.!lXO.n, nonarauc 1111 KOOpJl111111P8Hl1II

1I0CJlCIIOB01CJllHI YCHJII1Jlsa npc,nOTOPUTHIJ(IIIC 110TOPM038 Ii Cb3na0811C 1111no-curypua Y'1I1n11LUH8

cpena
OTI'OIlOPHf 311OUCUKaTa 11OC'b311allUliCTO1111 IIp06J1CMO

PbKOOO.llllT KOMHCHlIT8 38 nnauupane, upocncnsnane H KOOP.llHIHIPIIHC IIU ycunasra aa

( Ipaesue C TOPM038

orrcaapsr 3B KO\mnCKCB OT opcaaiITII8I1I1 MCpKII. KoiiTo TPH6aa na BIWIO'laa BCII'IKH 8b3MOlKHH

~CnCInH H q,op\lll HB TOp~J038, IICHOna <!>OKYCIIPBBIIIIMBHIICTOB'hpxy Y'laCTHCTO 110 BCII'lXII rpynH

10 CC IUlIUIHpa 118 Tpll aaaa - KJlaCII8 cras/napanenxa. Y'lIL1I1ute, 06utHOCT.

orroaapsr 111pUJpa60TaaHCTO H8 JlCIIII nponenypu B curyauus ua TOPMOl

orrosapsr 38 IIIITepBeHUllJIrfB 1131111110y'III;lIl1ue, KOllTO 8K..11O'laa sonene na Y'lHJllIIIlCli lUICBIUtJ(

II npoUCAYP"TC aa ynp8BJ1CHHe 113 JlIlq,OPMruIIlSlTO, HHlfUlIRPBlIC 118 p060TO 110 CJlY'Iali H

I IC()'lB8IfCTO KbM JlPyrH cnYlt.iiu

pa1pa60T08T nporpaua 33 P838I1Tlle 118JIII'III1ITC II couuamm )'MCHIIJI HUllCLI!lTB

IIOJUIMupKODa:

peannsapa nonnruxara na KOOPLlHII8UII01l1fllJl CbRCT 110TepflTOpHMTa ua Y'IIIIIIIWCTO



- IIHlIMBHAYaJ1HO pa60TII C Y'ICHHUII C HUlll1KauHH, '1C ca lKCPTB8 ua TOPM03, 38 JlpeUCI1Ka aa

P"CKOBHTe (~aKTOPH H nonxonsuurre D'b3J1HT8TClHrH a1>3)leHCTOH~

- OKaJOaUe na c'bAei1cTBHe ua HIICTHTYUHHTe, KOHTO paforar' C ).(CL(aB PHCI\

- PCaJ1H3Hpa H3B'bHKJlaCHH llciiJ.IOCTH, H8CO'iClIH I('bM uarpaxnane 118nODC)lCH'ICCKHMOlle1lH ua
rOJlepaUTIIO H Y08lKJ1TCJJIIOOTIIowellHC K'bM DCCKI1,IIC3aBHCJ1MO0'1'npOH3XO)l, ocpOIl3nOOC)laHHC,

non H C'b6JTJOllaOaHcC0060)laTa ua JIH'IIIOCTIa

- nHCMe110noxnaana sa npenccnarcns H8 KOOP)lHU8HHOHHHlIC'bOCTsa P"CKOOH CHTyauHH H

8HaJJH3HpaKPH3HCHHTecrrryaunn COeJ1R3611roallCToHM,

KpaCII~Ulp TPII<!lOIlOO:
- PCaJ1H3Hpa1I0JIHTHK8T8118KOOPllHI1allJolOlIHJoI~C1,OCTua TCPJotl'OP"llT8na y4HJIHUle'ro

- HHAHBH).(yaJ1HOpa60T" C Y'ICHI1L(11C HI1)IJolKaUJolJol,'1C ca )1(CPToa118TOPM03, sa npCUCHK8 aa

PJoICKOBIITCq,8KTOPHJotnO)lXOlllllUIITC B'b3nHT8TCJlHJotB'b3)lcioiCTBI111

- OKa3B8HCna csncacrauc aa I1HCTHryUIIHTC,KOHTOpa60TIIT Cneua B PHCK

• peanaaxpa H3B'bHKnaCHH)lCilHOCTH, HaCO'ICIfIl K'bM 113rpalKlIaHC Ha nOBC)lCH'ICCKHMO)leJIH na
JO,lcpaHTHO II YBBlKIITCJlHOOTHOWCHHCK'bM BCCKH,HC38SHCHMO0'1' nponaxon, BCPOH3f10BellSHHC,

non HC'b6JTJO)laB8Hecaoeonara ua nll'lHOCTT8

- ITIICMCHOl(OKlI8).(OSua npC),lCClIaTeJUIJIB KOOPAHJlaUHOJlJlHlIcsuer aa p~1CKOBHCI1TyaUHH II

auanasapa KPl13HCIH1TeCHTYaJ~fIII CUCJIH361JroaHeTOHM,

Henu .Ll.IIMltl'p088

- peanaaapa nOJlHTHK8Taua KOOp)lIlJlaUHOILlIHII C'bOCTcpen POAHl'CJICKaTa06U1110CT

- IlHl(MBH.llYaJ1HOpa60TH C POLlHTC1IflTCua Y'leHHllII C HH.ltHKaUHH,'Ie ca lKCpTBa H3 TOPM03, sa

npeuexka ua pacxoaure (llaKTopH HnOl(XOJlllIJIHTCB'b31111TaTCmIHl)'b3J1eioicT811~

• onaanane C'bAeioicTBI1Cua HJJCTHTYUMHTC,KOI1TOpa60TlIT c neua B PHCK

- peannaapa H30'bHK1I8CHJ1neauocra, H8CO'ieliH K'bM H1rpa)1()l8HC118rtonencnvecxn MO,nCJIHHS

ronepamno H YB8)I(I1TeJlHOOT1I01.UClIIiCKbM 13CCKH.IIC3813HCHMOOT npoxsxon, acpOH3nOOe)l8HHC.
non H C'b6mO)l8IlaHeC13060)l8T8HSJIII'IHOCTT8

• nMCMeHOAOI\Jl8JlB8 na npcnconarcns 118KOOP)lHH8HHOIIHHII Cl,OCTaa P"CKOOH caryaun» 11

aHaJTH3HpaKPM3HCAHTecHryaUIIH C uen H3611rnaHCTOHM,

J'aJlItHKSFlerpoaa
- PCaJ1113HpanOnIlTII1<8T8H8 KOOP/IHI181,IHomIH~C'bOCTCpC/1pO).lHTeJICK81'a06U\HOCT

- IIHJ1HBIl:).(yaJ1HOpa60TII C POllHTCJrIlTe118Y'1CIIIIUll C 111111H1\8UHH,'1Cca )1<ePT08na TOPM03, 38

npeueaxa aa PHCKOBIITCq,8KTOPMII nonxonsunrre B'b3nHT8TenHI1B'b3.nci-iCTBl1jJ
- Ona3BaHCcsnencraae us IIHCTI1TYUl1lfTe,KOHTOpa601'UTC)lelIa B PHCK

- pCaJlH311pU113B'bHKnaCHHIICHHOCTH,H8CO'JeHJotK'bM H3rp~lK).lalle 1181I0Ilc.ne1l'lCCKHMOtleJ1HH8

rO;JepaHTHOH YOBlKIITC1IHO01'HOmeHHCK'bM BCCKH,Ile3311HCHMO0'1' npomxon, oepOH3nOBeAaH"C,

non II C'r,6JfIOAatlallCCB060)taT8 H3 J1Jo1'1HOC'T"ra

- nHCMCHOaoxnaaea ua npcnccnarens ua KoopLlHHaUHOHHHI! C'bBCTsa PHCKOBH'CI1TyauIIII Ii

ananaaapa KPl13HCHIITCcHTyauIIII CUC1I1136HBUHeTOHM.

.Ll.3pJluaJIuuKoBcKa

pcaJTII311panomrruxara ua KOOPlll1HaUIIOHHIIIIC'bBCTCPCll PO)lHTCJlCK8Ta06lUHOCT

- IIHlIMBI1)lyarIHo pa60TH C PO,l.lHTCJIHTCua Y'IeHIIUII C HH,I.lHKaJl~tJ1,ue ca lKCpTBSua TOPM03, aa
npeuenxa aa PIICKOBJoiTe(paKTOpHII 1l0llXO)J)JIllHTCO'r,311HTal'CJ1IiHll'b3LleiicTOlili

• onaaaane C'bllellcTBHC ua HHCTHTYUIIHTC,KOHTOpS60TlI'l' e ncua BPI1CK



• peamcmpa H38'bHKllaCHH ,nelillocnt, HaCO'ICIlI1 K'b.l!t H3rpa'iKJlIIHC ua nOBCJlCH'ICCKH MO,nCnl1 HB

ronepamuo H YBalKHTCnHOoruoureuue K'bM BCeKfI, HC3aBHCI1MO01' nponsxon, BCPOH31l0BC).IaHI1C.

non 11C'b6mO).lanaHCCB060).l8Taua J1H'IIlOCrra

• nHCMeHOAOKnaJlOa l1a npC).ICC).ISTCJ1Rua KOOPJlHHaLlflOtlllHlI C'bOCTsa PI1CKOBHcnryauaa H

aaarraaapa KPH3HCHI1TecHTyaUHH Cuen nafinruauero HM.

JlYH38 HJIlfC08

- peanasapa nomrrnxara na KOOpmmflUI10lHIHlI CbBCTcpe.u Y'ICI1H'teCKaTa06LUHOCT

• rrOLU10MarsHH,nliBI1,nyanttaTa patiora C Y'lCmtUH C HIl.llHKallHH, 'Ie ca xeprea 11a'I'OPM03, aa

npeueaxa ua PHCKOBHTC<jJBJo.'TOPHH nonxonsunrre B'blnIlTaTCmlll B'b3.neiic'rOHl!

• Y'l8CTBa 0 H3B'bHK]l3CHH.ueiiHOCTH, Hac-o'rCHI1I(1)M 113rpalK.n811Cna nosenenvecs« Mo.ne]lH H8

lo.lepIIHTHO 11YBaJKHTCJ1HOOTHOlJJeHlleKl,M BCCKH.nC380ltCI1MOOT npOH3XOll, 8epOH3nOBellaHHC,

non H c'b6m-OAaB8nCcaofioaara ua JU1'lHocrra

l1.Mana CTaHKOBIi
• peannsapa nomrraxara ua Koop,nHHaUl.jOHHHlIcsuer cpea yseua-recxara 06U{HOCT

, nonnoxara I1H,IlHOH).Iyantlal'a patiora C y'leHHuH C HIl.nHl(aU~II1,QC ca sccprna 118TOPM03, sa

npeueuxa aa PHCKOBHTeq,aKTopH It noaxonsuurrc B'b3nHT8TeJIHHB'b3).1el-1cTBIt1l

- yxacrna B H3B'bI{l(JraCllH).ICf:iIlOCTH,I'iaCO'ICIlH Jo."bMaarpaxnaae Ha nOaC).ICH'leCKHMOAenH aa

ro.iepaurno H yaalKltTcnHO OTHOIllCliHe K'bM BceKH. He3aOltCHMOOT npoaaxon, oepOH3nOBeABHHc.

non RC'L6mODaOBHCcaofionara ua J1I1'lIlOC'na
BCI1'1KH'IJICUOBCua KOOp,llHUaUItOHHHlICbBCTca ).IJ1blKHH).IBHe paanpocrpausaar <paKTHH

(\6CTO~TeJ1CTBa,CT8HanH11111H3BCCTHfino noaon u B'bOBpb3K8 C H311'bJ1HCHHCTOua CJlYlKe6HltTe 11M

]:lllhnlKCHH~ ,

Hacrosuiara aanosen na ce ztonene LlO3HBHHCua KoopDHHal~HOIHlItIl C'bSCTH uenaa JIH'leH

CbCTBOaa CBCJlCHHCH H3ITbnHCHIIC,

KOHTpon no H3nl>JlHcrIItCTOua aanonezrra uie OC'bllleCl'IIMIlBMI1H'IUO.

HEBEHA APA6A).I.JKHEBA
Ilupesmop ua nrPTO - Ilneeen

Rpb'ICH8 3anOBe.nN~P,u· 18·879/12,09,2016 r.:
11s,Mapauosa .
K. Hnaesa
I.I'paropoaa
)Ie.Haaacnosa
Il.Mapsoaa
Kp. TPHc!>OHOll• (n~V'

H.,uIlMHl'pOOa

F. Ilerpoaa
Jl. J1HIIKoBcKa
J I (llIIHeBa

L; CTBllKoBa



llPO<l>ECHOHAJ1HA fHMHA3MJI no ])ECTOPAHTbOPCTBO,
TbPfOBWI J1 06CJ1YIKBAHE - nJ1EBEH

5800 f1Jlelicu. y/l. CaMYUJINo 2:
'.lI/c~'KC064/821235. 'ten. 064/821195
e-mail: p&IlQPlcyt.'nrfj!iliv.bg

YTBbPJK)],ABAM:

REBEHA AI)A6A,l1,JKHEBA

)],J1PEKTOP HA nrPTO - nJ1ED

DJIAH

aa paoora na YqJUUnIJ,eH C'bBeT

no I13n'bJ1HeHMe
aa MexaHH3bM sa npOTMBo)]'ei1cTBHeaa Y'HIJ1HLlI.HI1$lTOPM03

Me)!()],yneuara H y-reaauare B yxaname

csrnacno 3anOBeJJ.P)l. 09-61 1/18.05.20 I2 r. na M1UmCThp8 11806Pa3008HHeTO, MilMelKT8 Ii

tlaYK3T8

Ilnesen, 2016



nl.O<l>ECHOHAJlHA fHMHA3Wl no l'ECTO}'AHTbOPCTBO,
T'bprOBJUI H 06CJlYJKBAHE - nJlEBEH

S800 nneKIO:H, y.!. CII\I)'ItIl 1'&2 •, •• ./,"',"C 064/827235, 'ren, 064/827195,
c-mnil; pgrtol)lcvcn@~lb\'.bB

YTB'bPJK,llABAM:

HEBEHA Al'A6A,llJKHEBA
,llHPEKTOP

nJlAH

3A PA60TA HA Y~HJlHIl(EH C'bBET
no H3rrbJIHEHHE

HAMEXAHH3'bM 3A npOTHBO)l,EHCTBHE HA yllHJrHIl(HIDI TOI'M03
MEJK)l,Y,llEUATA H Yll EHHlJ,I1TE B Y~HJrHIl(E

B npO<I>ECHOHAJTHA rHMHA3HJI no PECTOPAHTbOI'CTBO, T'bPfOBI1J1 11
OBCJfYJKBAHE - nJlEBEH
2016/2017 YlfE6HA rO,llHHA

C'bCTAB HA C'bBETA:

I. Ilpencenaren: qaeTQH8Mapaaoua - 38M,-,nHPCKTOPno Y'lC6Hara .IlCKAOCT

2. 3aM.-npc,ncc,naTCJ1:Kars Hnaeua - nenarornsccxn C'DBeTHHK

3. 4ncflooc: )f:(cmrHanncnosa

fa6pHeJra Fparopona

Ilona MSPK008

KpacHMHpTPHcjJOllOO

HCIlH,llHMJ1Tp008

ranHfrKaFlerpcaa
,llapHHaJlHIIKOBCI(a

JlYH38 HJIHC13aXII a

ARana CT8HKOBBXl [ B

I.ITPE,llMET

- cTapulH Y'IHTen

- craptnu Y'lHTCJI

- CT8PWliY'lHTCJI

- c'raptmr Y'fHl'en

- pO,!lHTen

- pozurrcn
- npcllCCllaTCJIua Y'lnJlHH(HOU8CTOllTCJICl'BO

- Y'lCHHK

Ilpoyxuaue H nonnoxaranc nCRXH'IHOTOp83BHTHeIi anpase us ,!lCU8TBH ioaounrrc 8

CRCl'CMa1'8aa CPC,!(HOTO06p830nBHHC, 'lpC3 npenarrranrra MepKH H C'bTPY'!(IIH'leC1'OOno

npanarauero na MCX3HH3'bM38 npOTI100,!(eHCTBlleua y'lHl1ItWHHl! TOPM03MClIC.QYneuara H

Y'leHHUHTCBy'lHIlHl.l(e.

E.QHHHHlIT MCXaHH3'bM aa npOTHBO,!(CHCT8HCua TOpM03a e p(\3pa6oTCII 01'

MHflHcrePCTBOTOIra 06paJOBBIIHCl'O,Mna.nC)lIT3H uayxara C Y'18CTl1eTOA8 MTCn, ACrJ,
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):(A3):(, MBP, UKBTIITMH 11IlenpSI3HTeJICTBCIII1TCopraauaauaa - HM):(, <pOUJ(at(HH"CTbnKH

38 HeSH,lIHMI1Teneua B EbJlrapl1," (I)On,llaUHH "ACOUH8UI1R AllI1MYC", ):(PYlKCCTBOTOna
nCHXOJl03Hl'eB 6bJlrapHH II YHI1UECI),
n.l(EJI

1. Ciuosasauc UIISOTOH8 arpecas 13Y...I1JlWllle ...pes npunarane 118 usnocrea Y'llinHUleli

nonxon, nonaraue ua xoopnanapauu H J'I0CJlell0Jl8TemlH YCHnHlI 38 npenornparaaaue 113

TopM03a H csanaaaue HB uo-cxrypna y'mnl1lJ1H8 CPC,lI8..

2, <l>0pMup8I1ena npOC'I-P8I1CTIlO,KOCTO,llanO,ll06pl1 MOAcnBua 06L1JYB8HCHna 060r8TH

nH'lHHTe PCCYPCHna y'JeHI1UHTCKaTO1I0BI1W8TCBOllronepanc, }l06pOIl8MepeHOCT H 113rp8AllT

nOMe)[(AYCI1noaepue.
"I. 3A,llA llll:

I. Ilpanaraue aa npCOatl'l'HBHl1llCHHOCTII38 npC,!IOTBPI:lTlIB8I1C118'ropM038 B Y"I"JLl1lue.

2. P83pa6oTU8ne na 38LIJI1't11aMpe)lm sa I1HrepOCHUI1Rnpa cnyxan ua TOPM03B Y'IHJJHLllC.

IV.061.l.UI nOJIO)KEHlUl
1.B npOtPeCI10llaJTI18rHMIl83HH no peCTOpaHTbOPC'rBO,T"prOOI1R 1106CJJYlKB8He

nnCSCH e csaaancn xoopzmnattnouc» csser C lICllH (PYIIKUHI111nenernpaua OTroBOPIIOCl'l1,

Koi-lTO,ll8OTrOB8pllT 38 nnanapaue, upocnensaane H KOOpllHIII1pallC H8 YCHnHRTaaa cnpansue C

TopM03a. CbOeTbT na ce pbKOB01~1138,l1bJ1lKHl'CJlHOOT3aM.-AHpeKTOp no Y'le6u8Ta AeRUOCTHna

BKJlIO'IB8Y"IHTCJ1H,ysenmm, npenccnarcn HSYH H p0.1lI11'CnH.

2. Ilpcaenuasra fIB TOpMO:laBKJIIO'lB8KOMnneKC0'1'MCPKH,KOHTOHaii-06LllO HM8Taa

uen orpauavanane H/Hml eJll1MI.fllHpSlle 118IIpeJUIOC1'llOKIITeH PHCKOBH'I'e<!>aK'ropH,

.1I0npHHaCllLllH38 H8CHJ1l1eTO.

3. Kovnnescsr 01' IIpen811HI0llH MCpKIf rpsfiea na BKJlIO'lBaBCH'IKHO'b3MOlI(llHaCflCKTH

H tP0PMHaa TOPM03B,)JCHO.1l8<POKYCHpa1IIII1M8fIHeTOaspxy Y'IaC'fHeTOna BCH'IKHrpyna H ,liS

ce nnannpa ua TpMHlI08 - xnacna craa/napancnxa, Y'II1JIHLlJC,06LllUOCT.

4. 38 Aa ce H3rp311H3a[UHTH8T8Mpe)1(8e Jle06XO.!ll1MO.!I8 ce nocrausr lIeUH rpauaua,

H3rp8lK,lIaHCua ueHHOCl'H,npa0l1JJ8H npouenypu, KOH1'One .!IonYC](aTnpoana U8 HaCHnHeH

TOPM03ObDB3aaMOO1'IIOUlelllUl'J'80 Y'IHnHLllc

5. 1l0-ronSfM8TB '18CT01' CHry81lHHTe na TOPM03Mor8l' .!I8 6'bAaTOBJI311elll101'

Y"'HTCJlHTC,a fllIKOH 0'1'C8MH'rcACUS.BClIK8 HaMeca H3HCKIl8BIlHM8TeJlH8npcucnxa 118

cHTyaUHlIT8 H JlCHHaT8re)KeCT.

6. Baxao C,lIB He 6'bll8T OM8JIOBalKa08fIHH rrspnure nposaa ua BnOLUaS8f1eua

oruourenusra MelKJlYaeuara, H nOBCJlefII1C,](OCTOC (lCIlPUCMJIHOO.Hc06xO,lll1MO e ouie npa

flaH-MaJTKHTCCHrHaJTH11C1,~H1eUMlIsa 1'0PM03na ce npezmpnexar crsnxu, 38Aa ce

npC,lIOTSpaTHeCKaJTaUHllua UaCMJIHCTOHJIll ce H3npaTH )JCllOnocnannc, 'Ie 1'8](OB8nOBe,llCIII111
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1I~\la na 61.11e roncpupano, Buusranaero e 1I0CO'ICII0 I(QKTOICbM nposeure ua cj>IIJII'leCI.:J1

TOP"03, TaJCQ II 1Cb\l IICrOBItTe couaannu It IICIIXO,10rn'leCKH <I>oP~t1t.

V.AEA HoeTH

I. AelhlocTII 11011Bll11l60TB311CII npunuraue 1111npCBBII11l8l11t ncnuoeru npC}lo'roPBl'HBIlIIC

ua TOpMOJa B Y·UlJIltUIC.

I. ltpanosmsue 110 Y'IIITClIlI, YliCHHUH II ponu reJIII11(1npouenypu rc ra pcarapaue BCHTYOIlIIII

11(1TOPM03

CPOK: cerrrevepu - OKTOMBpH 20161,

Orr.: 4,1C1I01IC ua KOOPllHHBUHOHCII

CMleT II I(lInClIlI pl,I(OaOllll'J'clIlI

2. 3nn03f1aSalie 1111 1I0IJOnpHeTlne Y'ICIIIILIII Cl,C csuuiocrra 118 TopMo3a, npOIlBHTe II

Y48C'11IHUHTe B "POUCCII,

CPOK: OKTOMOP" 2016 r.

Orr.: Ile.aaror II'ICC1(11CbBeTIIIIK,

KnOCIIII Pbl(OBOlillTe1lI1

3. Oueuxa 11a np06nCMEl upca MHeJlIlC'J'O uu Y'ICII11UH'J'ciY4H'J'emrrc/pO)l1l1'ClIIITC - C nOMolI!'IU

na CTBlIllap1'H311pOII l)·bIlPOCIIHK.

CPOK: OKTO\I8PII2016 r.

0Tr.: Kn. P'bKOIlOIlIITenll
4. 3ano31ulBlllIe 110Y'lellllllllTe C aCIICKTllTC 110IIOCIUTIICTOII H041tHIITC 18 cnpaasue C nero

"PC3 nOCTa.B~lIe ua MOTCp"a,11t B IIHcj>0PMUUIIOIICIIKbT.

CPOK: IIOCMIlPII 2016 r.

Orr.: KlIOClHlIC P'bKOIlOAIITCJIII

S. AR8lI113 HO nposanrc ua Y'llIlIluuell TOPMO'! II IIonll'lHHTC npasuna II pcureuus 30 cnpaasac

C Hero - 'leCTOTa 110 6ymllrra, cj>OPMII. PC1YlITaTII. nOClle1lCT811H. 1Ia.1I1'11111H lIHDCBOIllIl

npaaana,

CPOK: 1I0C-.tIlP" 2016 r.

OTr.: npC.IICCJlO'rC)III3

KOOpJIHuauuoucn CbBeT

6. Ilpernen ua npouenyp» 1a pcarapaue " curyauaa ua TOpMOl.

CPOK: ~Hyapll 2017 r.

Orr.: IlpcncenarenIIa
KOOPAIIIIOUHOIiCIl CbBeT

7. J13pa6oTBRIIC II paanpocrpancuue lin I1l1cjJopMal~Homlo-o6pa'loBa'J'clllIlI Ma'J'cp"OJHI.

Cbo6paJCHll c pa31lH'II11tTC 81,'Jp8CTOBII rpynu 11CllbP38"" C:

8) npeSCIIUIIH ua TOP\I03B;



6) npasara H 38l1bJIlKCIIHJlTa ua ncuara;

CPOK: sayapx 2017 f.

OTf.: nC,lIafOfH'lCCKHC'bBCTliHK,

xnacmr P'bICOBO,llHTCJ1H

8. .iJ.onbnHHTeJUlH npcaSHTH81HI Q)Op.\H-IH AeihloCTH npe,llOTSpBTHBBHCHS TopM03a a
y'llilHHlIe.

a) nponexnane TpCfHIHfH 110nporpaaa " CHmlH 6e3 flaCHIIHe - SOS npHltTCJ1H"- KBKna

nOMBfaMCaa CBOHTC0Pl,CTHHllM.

6) cpeuia C npe,llCT80H1'eJ1Hna ,lIeTCKBnenarornvecxa CTalI ua TCMa: " PHCKOBOnonenemre

II nOCMBHCaa OTfOBOpHOCT".

0) AHCKYCHHn LJK 33 110,ll06pJl03f1e fill nucuuununara B 'l8COSeTC, npeononseauc II

paspeuraaaue ua KOIHI)JIHKTHHCliTySl\HH.

r) cssnaaaue HB KJ1y6"CI1J1NH6C3 flaCI1JINC"CPbKOOO,llHl'CJ1KaTJIJliJlHCOa- neaaronorecxa
C'bBCTHHK.

CPOK: CenTeMBpH2016 - (OHN2017 f.

Orr.: Hcnarornsccica C'bOCl'HHK,

KnaCHH P'bKOBOAfiTCJlH

9. flosaureeauc ua KOaml(pHKal\HJll'8HB nepcosana aa cupasaue B caryauaa na TOpM03.

Ilpoaeacaaue na CCMJmapNII rrpC3CIIl'aJ.(JIlf0'b8 ophlKa Cnpeaeuuasra Ha y'lH1lHUlHHJITOpM03.

CPOK: Q)CopyapH2017 r.
Orr.: ,UHpCKTOP

10. On111MH3NpSUCaa CHCTeMal'aaa 1-la6J1IO,lICHf1CII KOHTpOJI,B 38BHCHMOCT01' PC3YJI1'aTa

01' oueuxara ua np061lCM3. P83npC,llCJ1CHHCna KOIIKPCTliH 01TOBOPIIOCTHua OCH'IKH B

Y'IIIJ1HUlCTO,l(ClKypCToa na onpC,lICJlCIIHMeCTa

CPOK: Mapl' 2017 f.

Orr.: )J.HpeKTOP

II. Hafiapaae sa ,!I3HHHHananns ua flpoq)HJla ua Y'leHI1Ka, H3110n3SBUl6YJlHHr.

CPOK: ,!IOM. Mat:i2017 f.

OTr.: nCl(arOrHQCCKHC'bBCTIUlK

12. nOl(AbplK8HC ua HcnpCKbCH€lT8Bp'b3K8Me~(,lIy KJ1€lCHHTCp'bKOaO,llI1TeJ1HH PO,!lHTCJlHTC

sa nporaaoneacteae cpeuiy npOIIBH're na TOpM03.

CPOK: 30.06. 2017 r.

OTr.: KJ1aCIIHTcpbKono,!{RTenH

II. ,lJ.eHIlOCTHno paapatio'rnane n BbBC)I;}l8nC 118J3U\IITII3 MpC'JI(a

l. AKTYaJIH38UHHH8 npaOHJ18H npouenypa sa pcrucrpnpaae aa caryauaa na TOPMO'I,

HaCO'IBaHCK'bMnpyra CJlY)l(6HH 06MCHua HHtjJopMallH~CJlpynl YLfc6HH3a8eJ(CHH~.
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CpOK: CenTeMBpH 2016 r.

ljJeopyapH 2017 r.
OTr.: Flpenccnarcn ua

KOOp.uHU8UHOlieHC'bBCT

2. B38HMo.nelicTBHe H pCm8B8He 118 KOII(~JlHKTI1MelK.l\Y Y'leHI11lH, nenaronorecxa

CbBeTHHK,),'I11TeJlH,ponnrenu H ),'IHJIHLUHOPbKOBOLlCTBO.

CpOK: 30.06. 2017 r.

OTr.: KIl8CHHTepbKOIlO/l.HTeJlH

4. Bonene H8 e,nHHeHperacrsp aa pcruerpapanc ua CHl'YIlUHHU8 l'OPM03 Il Y'lHJIHmeTo.

Perucrspsr BKJllQ'Iaa OnHCaHHe 118 CHTy!U(HSlTa,BH,n l'OPM03, y'laCTlIHUH, Ha6J11o).l8TeJlll,

npezmpneru MepKH.

CPOK: 30.06. 2017 r.

OTr.: ne,narOfH'IeCKHCboeTNHK

~
Ilpeoceoamen 110 xoopouuauuonen cweem
[{BET AHA MAPlfHOBA
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f1PO(J)ECHOHAJIHA rHMHA3"$1 no PECTOPAHTLOPCTBO,
Tbl>rOBIrn.H OIiCJTYJKBAHE - nJIEBEH

5800 I111C8CII, yn Ca\lYlln}\::2:
«Mill.'. 0641827235. TM.0641827195:

e-mail: OfltlOPJe)ten1,{\nby,bg

3AnOBE)J;
1\'2P,L{-18-876

rp.nJlCBCH, 12.09.2016 r.

Ha OCHOBaHl1e<1n.258,M I 11'111.259,M.I, OT3aFCOHB3B npc.uy'l1111I1TI(HOTOH Y"THIDIlJtHOTO
06proOBlUIHC106H.,lJ,B 6p.79/13.10.2015 r., B CH1IBOT01.08.2016 r.l, 'IJl.18 11'IJl.22/2/oT Hapenfia
3/15.04.2003 r. aa CI1CTCMBTaua'ouenasanc (06H.-,lJ,B, 6p.37 OT22.04.2003 r., IIOC1Ie,llHOH3MCHeHHC
,us, 6p.70 OT 09.09.2011 r.), Paaaen II! OT 3DOO (0611., )lB, 6p. 68 OT 30.07.1999 r., nOCJlC,llUO
H3MelleHHe,L{B, 6p. 59 OT29.07.2016 r., B CUJlaOT01.08.2016 r.) U na Y'lHmnnen YQe6eH nnair aa
npodiecax: Pecropairrsop, CneUl1MHOCT: Kerspmrr. npodiccas: Forean, cnCUHamIOCT:
ITPOId3BO,llCTBOua Ky:rHHapHH H3,llem1H11IIanHTFCH,nporpecas: XJJe6ap - CJISAKap.CneUHMJlOCT:
):IeKopaURH ua CJlSAKapCKlf H3,lleJll1HH rrpodiecns: HKOHOMI1CT,CneUl1aJ1l10CT:i1KoflOMI1Ka H
Melll1,ll)l(.\-1'hHTH CnHC'hK- Ofipascu 1\'2138 Y"le6HaTIl2016/2017 r.

OnPE)J;E.IUIM:

I. npOH3BO,llCTBCJlaTIl npareruxa sa Y'ICUlIlI.lI O'J'XlI xnac - B 6a30BII 06CKTli B
rp.Flnenen na ce npOBCJlCCP'bKoBo,QIITeJllI II U8C'I'8BIIIII(II, K8KTOCJlC,QBlI:
l. Benera MIIXaiiJloa8 Boauoaa - c·r.Y'IlfTCJ1 npoc!lecHOHllJllHl nO)lrOTOBKll

npocjJecflH: Pecropaursop, CnCI(HlIJlHOL'T:Kerspaur - P'hKOB01(H'J'eJlxn 8 KJlaC - 18
y'lellHUIi B:

- P-HT "DII'ra CYBJlaKH",P-HT "KaHane", P-HT "oYJlanewa" - 27.09.2016 r.•25.10.2016
r., 22.11.2016 r., 20.12.2016 r., 24.01.2016 r.

- Tpan-Sap "CITI1,ll}(", P'IIT "DapaKIDIc", 3aKycBMuH "MHCTbP KYK" - 11.10.2016 r.,
08.11.2016 r., 06.12.2016 r., 10.01.2017 r.
Yseuaume OT )(JIa KJlaC,aa KOH1'Oe CKmO'ICFIHH):lHBM.uyMeHnoroaop aa nposexnaae na
np0I13110,ncTl)eHanpaxraxa, na 6'h):laTH86J1IO,llUaalil1OTuaCTMuIIK. KaKTOCJle1(Ba:

PCCTOpalIT "POCTOO"- lIaCT8BHIIK BIIOJ1L'Ta"mICBs, US6J110IlSnSIUy'IIITCJ1Beuera
Boanena

J. Ilarraun Eareuaes PM'IeB
2. KOHCTauTHHMaHOJlOBJlaaapos
3. Ml'IlTKOI1nHllHOBMH.!lCB
4. Cseroaap Taxoaapos .nanoa
5. CeJIHUCTaIHICJIaSOB<l>I1Jll1nOB
6. Flnauen XPHCl'OBDCH'leB

- S xpas na npoaaaoncrseuara npaxraxa Benera Mnxaanona EOllIIOB8- cr.yxaren
rrpodiecaouanua nO,llrOTOSKa- Ua6J1IOA3B8UIY'IIITen 1(8npaexre 1(HCSHMK8na IlaCTaBIIHKa
H .!IlIeBHHUHTeua Y"ICIIHUHTe.na H3rOT8HnpoTOKOJl3·80 1a O<jJopMlIfieua rO.!lHWll1IOl.leIlKI1
na YlJeUI1UHTefI rH naacce BJ.lHellHHK8HU«naca.

.-t.



2. TaTSlHs ROPilBIlOBS MIIXSIi.10BB - Y'llfTe.1 npocjlccllolIs.rms noa.1 O1'OBI(8 - npocjleclIlI:
PCCTOP8HTbOp. cneUII8.'lIlOCT: KCTbpJUlf - PbKOBOllllTen XII 6 x.rac 18 )"ICIIHUII a:

- P-HT KOPOIIB, rpan-fiap CmUlH, p-IIT Ilapaxnac - 26.09.2016 r .. 24.10.2016 r.,
28.11.2016 r.. 09.01.2017 r,

- P-IIT EanK8II, p-ur Ilara cyanaxa, p-IIT I5YllanCllla - 10.10.2016 r.. 14.11.2016 r.,
12.12.2016 r., 23.01.20161'.

3. HOIIK8 USCTlIIiOBa llallileHos8 - Cl'.Y'UI ren npocjlecllonsmlll nOlU'01'OBK9
npocjleclIlI: X_'1e6ap • C.I911Kap. coeUIIB.1110CT: .Il.CKOPSUIIIIna t;III.IJ.KapCKIf 11l:le.11J1I
pbKOBOllHTen xn 0 I(nBC 8 )"ICHlIUIl B:

• EO,[( " PO\tOIlTHKO".00,[( .,MI1J1I1CA", 00,[( ,,3ABOR Cl>yy,n". 29.09.2016,
13.10.2016, 27.10.2016, 10.11.2016, 24.11.2016, 08.12.2016, 22.12.2016. 05.01.2017,
19.01.2017

4. fs6pnCJlB All "" rpOBII fPRfOPOOB • CT.Y·1I1lCJl IIpOc!lCCIIOIUIJlIISnOAI'OTOBI<8
npOcjlCCIlII: HKOIIOMIICT, cneunanaecr: HKOIIO~III"S II \fCrrJlJl)l(\f'blrr pbKOOOllHTe.~
XII B x,1SC - 7 Y'leIlIlUII 0:

KonclIGt Tpenn EOOA, lfT1K HKOM - I1HTencKT OO,n, sntnO-flncocH •
29.09.2016, 13.10.2016, 27.10.2016, 10.11.2016, 24.11.2016. 08.12.2016. 22.12.2016,
05.01.2017,19.01.2017

5. CllnBIIII ROPWIIIODB HJlUCBS • CT.Y·Hiren npoc!lcCII(lIIBJlIIII nO)J.fOTODKS -
npocjlecrtll: rOTDS'I, cnCltIlIlJlIIOCT: npOII1BOIICTBOna Ky.111l1l1prmfflllC.1II1l II IISnnT""
puxosonaren XII J KJIIlC- 18 y'IellllQII B:

• P-IIT "POCTOB".:l8KycoamUJ ..MIICTbp KYK" 29.09.2016 r..27.10.2016 r..
24.11.2016 r., 22.12.2016 1'.. 19.01.2017 r.

• P·tlT ,,3.naTllu CKOPU",P'IIT ..Bynancuia", naua .,KauTOHOTO"- 13.10.2016 r.,
10.11.2016 r., 08.12.2016 r., 05.01.2016 r.

II.3911'bJliKCIfIlIl1111P'bKOBOIlJITCJlII'rC1111 I'PYllJlTe:
- Aa npoBCAC III1CTpYKTalKno 3J1paOOCnoBlIIIH 6c30nacHII ycnoaus 110 rpyn II ncxapaa

6C10naCHOCTua ysenunare
- Aa 113rOTBII y'Ie6110 nporpaaa II II csrnacyaa C <l>IIP~IBTa,,1HeOIUlK 118 Y'IHTeJIJI.

llHeBHIIK aa )"IeUllKO H IIH.llIlBlIlI)MHII npuKTII'ICCKII 1911QlUlIi 18 oueusaaxe HB
Y'ICHfIUHTeC KpllTCp111lII cxana sa OUCtUlBaHC

- lI.n ...31'OT811rpacj'IIK aa pa60T8 ua y'ICIIIIUIITe no CMCIIII II npOJlbJIlKllTenHOCT,
CbrnaCYB8118C cjlHPMDTU

. na 113HCKsaOTy"CflI1UIITCnonxoasmo pa6oTllo 06ncKno
·lI.a 113HCKaaOTy'lClIIlUHTC sasepean 3.l1P0811HKIIII)I(J(JI
• ,[(a 11311CKBaOT yseuauxre KomUI OT 1J1p8BIUITe KHlrft(KII, 31lSCPCUlI C ..SlIp"O C

opurauana", nOlIl1I1C II nesar aa )"IIL111lUCTOnpu npoaexnane ua "po1l3BOnCTBeHaTa
npaKTHK80 6830BIITe 06eKTH

- Cnen npaxmo-maue 118nponaaoncrecuara np1lKTIIK8118npaesre ,nIlC8IIIIKUua Y'lCHIIK8,
na O(~OPMIIrOJlfllHllH OI(OIlI(Hno npOIl3BOIlCTBCII(\IIpnKTIIKa II nOnbJIlII1 11poTOKOJI06p83CU
3·80118 Y'lCIII1UIITCOT II xnac • nueaua (bOPM8ua 06Y'lclmc



III. 311Jl'bJDKeUlUI1I3 lIa6.rtIO}lIlBaUIHA y'l"1 CJI:

• Ita nposcne KHCTp)'l-'T8l1Cno lApaBOCJlOBll11II 6e30nacHlI ),CJlOBlll1ua rpY.Il 11uoxapaa
6.:JOn8CIIOCTaa )"feRHUKTe

• Ita 113rOTBHyqe6HB nporpava II II C1.rJlOCYSBC<lmpM8TB.,,nIJCSHIIK 110 IIQCT3SIIHKa.
illleSIIIIK 113 )"feHHKB II ~IH.llHlI~II1)'M1I1I npextuxecxa 3allaHIIII 33 OUCIIlIBaJleua
Y'leIlHUHTe C xparepaa II cxana '13OuCIUllIaHC

• Ita 113rOTSlI rpacPIIK sa pa60ro na Y'IeIlHlIIITe no CMeHl1 11 nponsnaorrcnuocr.
csrnacyeaua C !j>lIpMaTB

• CIIC):! npHKlUO'IBaHe lin npomnoncrecuara npax"HKn na npHCMC !lllcllflHKa ua
uacranunxa H !lueBuHKa na Y'ICHllKa, ua O<~OPMHronnumu oucunn 110 npOH'1110lXCTuelln

npaKTIIKU H nonsnna I1POTOKOJlofipaaeu3·80 ua Y'ICIIIIUHTeo

IV. 311)J.b.l)1(C"lIH ua IIBCTBBHIIKII 1111rpynara:

• Ita nposexaa ellCe,nHeBCHHHCrp)'KTB)I(lin pa60THoTO \ll1CTO no 3.l1paBOCJ10BIlH11

GCJOnaCHI1ycnosas UBTpY.lIII noscapua 6c30I1aCHOCT

• .D.aOCHrypH PHntll'IHO HBTOBapaaHCH8 Y'IeHIIllJITe no apeve HB pa60THlllI aeu,
C1.06pa3HOC Y'Ie6HBTB nporpava 33 npomaoacrseua npaxrnxa H cnaseaue ua pa60rHoTo
BpeMC

• Jl.BKOIlTp01l.HpaH311"",1f1eIlHCTO110nOCTOSClIl1Te33,Aa'HI
• !lo orpaassa exeaneano np"CbCTBIl(""TOua Y'ICflKUIlTe S .D.HCSHI!KUua yueuuxa sa

npomsoncraeuara rrpaKTHK8
• !lo OTp83l1B8exenueauo npHC1.CTIIHCTOIta Y'lcIIHLlHTe B .lIHCBIIHJ(ua IIOC1801111K811

OIlCII~BUYMCHHlI'rUHM, KaTOMHHHMBJlllHlIT °IM'bIlllCHTeJlCR6poli oueuxn 1a BeCKIlCpOKe rpa
• npH OUCHRBaHCTO ua Y4CltHIIIHC .lin 113110nJoaI1ltJlH8H.Il)'8JlltH npUK1WleCKI'3BAOIIHR C

xpirrepa 11It cxana 38 OUCHlIB811e

• Ita aaaepasa npol!3BOJlCTBellBTIl npaxruxara
• .D.oocurypu B 06e,,'T8 ua npaxruxara \lellllKaMCHTH Ii npa He06xo.1tll\tOCTaa OKa3Ba

cneuma H HeoT.l0)l(H8 novotn
• Colen npHK;IIO'IBBlle na npoI13BO,IlC1BeUaranpaxrnxa H8 rrpenane !lHCBHHK8 H8

HaCTaBHHKOHnacasnxa aa )"feHIIKB 110Ha6mOil8BalJ)1IlIyxaren. onpcnenes C'bC 3anOBen HB

napexropa aa )"fHJlHlIlCTO 38 04>opMlIlie 1I01l0KYMCIlraUHJITa

V. 311.1l'bJllKC1II1H HII Y"ICHlu.:a:

·.un CII838a npasnnara 19 l):!panocnOBIlH H6C30naCHH),CJlOBHIIIIBTPYil II 1I0)l(apH8

6C30naCIlOCT

·.un nOCeUlaB8npoamoncraeuara npaxraxa pCnOBHO,csrnacno 113I'OTBCIIrpa<I)HK

• .u8 nocemasa rrpOH3BO.llCTBeilUTIlIlPaK"lIlKB C pa60THo 06JleKno II 300CPClllf 3JlPOBHll
I(Hll)1(Kl1

• Jl.a BO)l;111Il!'IeH .lIHeBIIIIK. ynocroaepasaui H3nh.1HeHHeTO 118 exenneeno
nOCTBBCIIHTe\ly 33.nB"IHo

VI. y,B"bpll;,!laBa~ rpa411..c

ua Y"IeHul.llfTC OT Xli
3a npoBe'A(LlaHC ua

K.lI1C - nbpBII Y'le6eu cpo'"

npOII)OOIlCTOClJlITII

npOcPCCIlH: Foraa»,
CneUllaJIIJO,,"': npOll3BonCTOO 1111 ""1'JllJlJapIIII 113,nCJUUI II 1IIIIlIITKIJ, IlP041CCIIII:

PCCTOPUIl°l'bOP, cnCUUaJlIIOcT: I(O"I"I>PIIIII',npoclleCHII: XJIc6ap • cnameap, cnClllt8JIIIOCT:

,nCKOPIIUIIII 118 CJlII.IlKapCKII lI'IACJllla, lI(lo41eclla: HKOIIOMlUo", CnCIl1l8JIIIOCT:

HKOIIOMIIK8 It MeHII~)I(MbIiT 311Y'IcfillOT8 2016/2017.'onlilla.

.'



Vll. rpacjlHKhT aa pa60THOTO BPCMC" nO'lHBKaTa C aa OCHOBIlIUlCY'fC6IUIII nnan II

'1J1.7aJ1.1 1'.6 II 'f.JI.9, IIJ1.6, 1'.2 01' Hapenfia .NHO/Ot.09.20t6 r. aa opranmapane nil
tleitHOCTlt1'Ca Y'IHJ1Im(H01'O06pR300aHuc (06Jf.~B 6p.73/16.09.20J6 r.) n e HCpaJ)lCJ1HR
'11ICl' 01' III1CTOllma1'a3anOOC)l.

HEBEHA APAIJM)f(HEBA
Ilupesmop JIG nrPTO =Tlneeen
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PEfJY};1ll1KA Ii'b1lf'APIDI
3IlMeCTID!K-MHHIlC·n.p ua o6paJOaauueTo It 1l0YKOTll

3AnOBE.n
•

Ha OCUOBaHlIC 'Ill. 25, 1111.4 01' 31llC0lla 38 a.aMIOIIIClpaIlJlJITO. n100 Ap'b31<a C '1/1. I I, un, I.
T. 2. a:I. 2 n an. 7 OT Hape.l6aNt 7 01' 29,12.2000 r, 38 onpcill!.WIC 6po.ll HU napanenxirre U

rpynare II CSpoaua Y'IelllllXll'l'e II na ACUaTa a napancruanc II rpynsre lIa )"OJJ1IltI'tIITa,
AeTCKHTCrpBAHHH II 06cnYlKllWlunc snene, 3anoUCJI Ns r.D; 09-981121.07.2016 r, aa

lofmUlCT'bpDHa o6pDJOBrurnet'O II nayKaTII II no MO'NBUp8J<RlIC1C1lIIIUI118 .lIfpelCTOPIITC aa

npoct>CCIIOUlIIIRaTa n,,,1I831U1 no peCTOpaHThOpCTBO, npl'OBMJI n 06C1I)'lt(llSHC - fll. TlIIcocn It
Ha npo4>ccllonalmora nOOJa:JIIJI 110 McxallOenCIClpOTCXlIH1Ca •..nCBCTH Malt" - rp, 'lepBeH

6pllr, JIClC11apalDnt 30 OC1U'YJ>C111Iepenerea II JlOIC.'!4)l OT Ho'taJUuuca no PCmOUI!1BO'TO

yupaarreuae na 06p1l!1ollllJrueTO- Ilncacn

l'A 3 P E illA I)A M: "

.lin co yrn'l>PJlJIT II C410PMllPOTnapancmrn II VITI I(J(OC,8 KOIITO 6poA'! ua yxernuurrc B

JlRCBlIa ct>opN.a aa 06)"108OC, C nO-Ma.'IloK 01' ROpM8nl83 aa MlIlIlWlmell 6pan. 3a )"IC6114T1l

2016/2017 l'OI1RHa, I(wcro enCAB:I:

• B npocpCC>lOHIIllBOra rllMlI83HJ1 no pecropmrroopcrao, Tr.proBnMIi 06cl1)'JKIllUle- rp.

I1I1eaea cARa napa.~emc3 C 10 (aeeer) Y'lcunuu no UpocllCCrtll,,P~palInOp". COCUlla.'I!OCT

,,Konpmll''' C IIRTell311ll1i0 [{3Y'lnnalle na AHrmUiCkll e3I1X;

• B npacjlecI1011a.lRara nIloUl83,t. no MeXftlloe.,elCTpo"leXIIIOC3 ,JIeocru Mall" - rp.
'lCPSCH lipllr e.!ll1a nap~ ..eaxa C 11 (emma!lcccr) )"Ielllmll 110 OpoclleclU "TClOIKK Ha

..



I(OMnJ<m.pam CIICTCldll", CnCUllaIlUOCT "KOr."'KIThPIlI1 TeXKl4X8 II TClUIOnOntliM C KlITeHlHllIlO

B3yqa&alle 11&8R1"mdlCKJI e3K1C.

i1JIThl!IICBIIC'TO IIIl 3WlO8elfT3 8t.:l11l1rQM lIU lIa~anm!!<a 1111~enrOHanllOTO ynpaancnae

Ha 06PllOlallHC'tO-IlnCHCR.

Konae OT IUICTOJUIlAT8 311110AC)\ 11a ce lIP1>qJf 38 CBCLlCUlle R II3!1'bJIJICItUC ItQ

JlJT1>lICUOCTllJlTe lTI11ll.

KOIlTpOII tlO lCIm.mtellHeIO Ha 3auoae;rT1l Blo3II&nL" aD nlll3p /lones - JtHpelITOP Ha

JtHpeKllHJI ..OpnulH3I1IlIlJl, 1<011rpon A IfIICnCI<'l11)l8I1C".

JJ.HJIH cr.utA TOB

3IU1eCmHUJh'IUIIUCml>pHO

06{JQ3fHOH~mo UHQ)IJ(OI7l~

.'

..



-----

P[lIYI).lJ.1KA I)bJlfAPlfSi
MI1HIICTCPCl BOHB 06pa30BBHIICTO 11Hey~aTa
PenWljenliO ynpea'leHl1e He 06p910B311HeTO - [Lw!!eH
~"") '111.' , ,II kQ, U"'MI'.'II")I#l!:. 10: 1"'''11" \)11 4- 11lo'''I'JI·~,~'''n ... 1 _nI, a..MJAI .'

3AnOBE.l

X~P.a.·OS- 796
I pllillllleBcH, 12.09.2016 lomlllil

He OCHOB:lH,11:'1.1. 254. a.r. 2 0. )U"l)u1I 38 npe.l) '111.lJIlIlHOTU" ~ ~IL111U1110TOoopa,,)dljl IIC.

C'hr.1:lCHO '1.1. 5. a.1. :1 or Hape.uia x~ 111~S.03.:!OO5ro.mna 10\1. 111'1. II 10n. ,113 op. iO 01

11.09.2015 r . sa npac rdHI! 10 )"leHIIltll B .n.pa.:asHII If B oOLllfllC",'U )'1:t.IHwa. Bb8 8p~1~" esc

3nnone.l1'i'~P~109-3531)1 25.03.201610",. 1111\IIIHllcHpa HB ()On:l]OBJ.HII~I(ll! 1I0)Kara II njl~~I\)':

1!3X. N2 0515-115115.08.2016 10-'1. sa laMeCIIIIIK-MIIHIICTbpr. xn lll'iP330AuHllero II Htl~xa III 3A

) 'l":OH01:1 :1016'2017 Il'...t. aaY'IH;IIIWIl C~TRhp)tnnll~HeHa ocucecrneu ..lL>pA(lt8ellII.lltH • npll~'1

!> rn"LPil\...l \IJ \ \1:

Ocsurec rU':1II1Rr .lloplKlIBeH "PIIC\( 311> 'lel'ilulTa 2016 '20Ii rO)III1I<i B npt,q,ecHOIH1.11t1l1l:

rll~lHalIlH. epe.1HIl ) '1U:lIl1ll1111 cneunansu Y'lIl.111l1l:lua repuropuara Ha 1l0llaC1 Ilneseu cr C:I
lnHbP::';~HOOCtlOBHOo(,pa 10000HlleIt 18SbpUleH VI. Villi VJll I\.I(I( )8 nplI...toli1180He ua I crenes fill

J:pocjJecll0tl!l.Hla KS8.:lIlcPlII(8UI1•• no lrpo4>ecllll'cneI1l~a.1HOCI" no J1PI1·lo:';~HlleNd. uep~·l.1e."18

~aCTor rauonenm.

Hacrosmara J<U'"11~l.]a 01>.]cBPbtlCH8 cpciuy ";).JnHC 113

- I{Her811lCl1 T'"'Ieaa TOH'ICB8 - rpC;IC~;lOre.~ HII Q3.1i1CTHJTlI KO\UICIIJI aa lip""" 118

Y'IClllIll" c.lc:.1aBbpmeHO I),'HOBIIO OiiPUIOHMHlC II IIlKhplUcn \'J . VIJ II VIII K.IUC 'j~ lIPII,WOII&<lHe

1I11IeriK. 38 cee.icunc H 11·11I...l11ClfH;:

- 11l1penoplne Ita 110':O'leHH'r c B 3aIIOHCII.:l Y'III.lllllla 38 ':Re.leHIIC 11ums.iscrmc.

l\OHTPO.! nc ""lo..1HCHlleTO ll~ ,a;'O"~.1I8we O".UleCT8~Ba\1~)l'IHO.

HT
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OPO<J)ECHOHAJIHA rli~1HA3H$I no PECTOPAHTbOPCTBO,
ThPrOBHJlll 06CJ1Y'A\BAHE - OJ1EBEH

3AOOBE~

.N'2P11-18- 880
rp.Ilnesen, 12.09.2016 r.

Ha OCHOB8HHC'IJI.258. an I H 'IJI.259. a.1.I, OT3aKoHasa npCIzy'lIl;JHUIH010II )"lH.1HIllHOTO
06palOBaHIlCI06H. JlB 6p.79113.10.2015 r .. B cuna OT 01.08.2016 t Jw 110 OCHOBaHHC'In.35 OT
'31100 (06H., ~B, 6p. 68 OT30.07.1999 r .. nocneano ItlMeHeHlle).lB. 6p. 59 or 29.07.2016 r., B

cuna OT 01.08.2016 r.), '111.44.an.Z, T.I - 6 OT llapenfia .N'~3115.04.2003 r. 10 CHCTC~laTaHU
OIlCIIIIBOHC(06H.-.n.B, 6p,37 OT22.04.2003 r., nocnenno H3MeHCHUC}lB, Gp.70 or 09.09.2011 r.)
Ii m.n ap'b3KOC'bC3anOllC),l.N'2P}l09-116S/19.0S.2016 roaaua ua MHfHIC1'bpa111106p1I300allHCToH
1I11)'K9rn,Y'LMnH1IIIIHY'ICGJJIiIIJlaHOaeHCmlcl.K-06pn,el~,N'gI aa Y'ICGIIB-rO2016/2017 ronaua

on P E.l1 E Jl $IM:

A. .l1STII aa npOBC'AmaIlC ua Llbp ... aauure IBml III no rrpa ..."IKS 1111 UPOcjlCCllllTa U

CnCltlfa.1110CTTa aa np1m061101lIJe aropa, TpeTa II 'IC'rB"PTa ereneu 1111npocjlccllOUaJlUa

KBlI.mcjlIlKa'll1l1- CCCliIIMllii-IOlllllfa Y'ICOIIIIT8201612017 r., ..:a":TOMClinn:

I. OpOcjlCCIIII: Tornnu, CIICIIIIIIJIlIOCT:npOlflllOJlCTOO 1111"'''YJ1J1II8PIfIl1I1/ICJllIlI II HonllTKII -

IIen K -II.IICBHO II JOLlo'mO cjlOP~18na 06Y'ICIIIIC:

H8'l1l.10 118113mIT0 - 08:00 '18C8

l\1HC'r0 118npOBC'~IlIIC - Y6 "OpIIOU"

I rpyna - 29.05.2017 r.
II rpyna - 30.05.2017 r.
III rpyna - 3 1.0S.20 17 r.
IV rpynn-01.06.2017 r.
2. IIpOcjlCCHII: PCC'I'OPIIII'l'bOP, CneUIIIlJllIOC'r: KC'n.pllllr- III CnK - II.IICOIIII tlJ0PMU lUI

06Y'ICIIHC:

Ha-rano lIa mrnrra - no npe.!lBapUTeJJIIO 1I3rOTBCIII pacjlllK

\lllIc'ro lIa npoaescraue - Y6 "OpIIOU"

I rpyna 01.06 - 02.06.2017 r.
II rpyna 02.06 - 05.06.2017 r.
III rpyna 05.06 - 06.06.2017 r.
IV rpyna 06.06 - 07.06.2017 r,
V rpyna 07.06 - 08.06.2017 r.
3. npocjleclJlI: XI1e6Ilp-t.111.!lKUP, cnCIlIIIl.'JIIOC'r: .l1CKOPIIlU11Ina cmlJlKllpCKII IUII.CJlIIR- II cnK
- mreana cjlOPMlIna 06Y'ICIIlIC:

Ha'lll.~o IIl1 1131111TB - no IIpeABlIplITeJlUO rnrOTBCII rpacjlllJ.:

MIIC'ro 110npoaescaauc - Y6 "OpIIOH"

I rpyna 01.06 - 02.06.2017 r.
4.npoclleclllI: llJ.:OIIOMlIC'I',CIICII1I3J1HOCT:11":01l0\IIIK8 II MCUIIA"'~1""1 -Ill CnK - IlHCBHa

tlJOPMIl IUt 06Y'ICIIIIC

I la-rano ua 1l3111ITlI - 110"PClIOlipUTcmIO 113rOTBCIIrpacjlllK

MIICTO ua npoaeacaaue - nr 110PCCTOPOIITbOpe-rnO,TI.prOBIJII II 06C.IY)l\OIlIlC- O.'JCBCII

I rpyna 01.06 - 02.06.2017 r.



S. npocileclIR: Pecropaursop, CnCIlHaJIROCT: Opranuaauua H ynpaaneuae B
Ipccroparm-epcraoro -IV CUK

Hasano ua 113JlHTa - no npC,!IBapIlTCJIlIB 1l3fOTBCII fpaciluK

MIlCTO na npoaescaaue - YIi "OPIlOR"
J rpyna - 12.06 - 13.06.2017 r. - 7.30 saca

6. KO~lIIcrUi sa nO)lfOTOBKa, opraunaupaae II npOBClf1J~Olle lin Abp,..aBIlIlTe nsmrru no

TCOpHH H npaK1'IIK3 113 npocllcclIH1'a 33 npuaofineane CTcnCII 110 npooecnonanna
KB8JlllcIlnKallllH - ceCIIH Maii-lOml, aa Y'le6l1aTa 201612017 rOAIIIIO:

I. Ko~mCIIH 30 nonycxaae .£10 113nll1'11 30 nplIA06~lBalle CTCIICII 1111 npocileCII01l8J11111

KBami ell IIxa 111111

n peaceaarea: Hcxpa Haaaoua UCKOBa - KJlaCeR P'bKOBo,UIITeJlXII a KJlaC

qJleuoBe: I.MIIJlCHa iilop,UaHOSB rYPKOB8 - xnacea P'bKOBo,UIITeJlXlI 6 KJlaC

2. ,llaHlleJla 6J1arOeBB Benasxosa - xnaccn P'bKOBOAIITeJlXII a xnac
3. E~uIJIIIJl ,lleJiHOBa Ilupsaaoaa - xnaceu p'bKOaOAIITCJIXII r KJlaC

4. Tarxua .I1BaHoB8 TO,UOpOBS - xnacea P'bKOBOAlITeJllV CnK
3R)l'LJIl'KCIIIIH 119 o<O>lllCIIHTIi 39 aonycxane 110 1131111TII

I. B3eMa peiuemre sa ,UonYCKaRe ,UO 'u'bplKaBlIH "3ITII'rll aa nptl.D.o6l1BaHe crenen na
npo<l>eCl10H8JTHa no,UrOTOBKa 38 C'bOTBeTR8Ta CeCH"

2. 113roTBJI CnHC'bU;H ua nonycnarure II HellonycII8T1ITC no .D.'bP)l(8BHlI 113nllTH II til

onoaecrsaa ua ofiuronocrsnno MRCTOa Y'IIIJlHLUeTO

U. KO~IHCIiR 19 1l0,!lfOTOBKR " oprauumpanc ua IIlllll1'llTC 311 nplI,!lo6J1oanc crenen na
npoipecuonanua KBaJlllcjlllKRlIlIR

Ilpeaeenaren: BIIKTOPlIll,llIlMIITpoaa Boreua - CT.Y'IJ1TCn-cjJII3R'IeCKa xynrypa II cnopr
~eIlOBe: I.MapIIJlH8 CTOJlHOBa ,llIlMHTpOBa - Y'lIlTeJl-cjJH3I1Ka H aCTpOHOMIIJI

2. )!(enJi .I1JJaHOBaHaanenosa - CT.YYHTeJI - MaTeMaTHKa

3. BCReTs MHXSHJlosa 601lHoa8 - CT.)"iHTeJI nporp.nonroronxa - PeCTOp8HTbOpCTBO

4. Ilons MHHKOBa MapKoB8 - CT.Y'IlITCn npocjJ.nO.D.fOTOBK8 - Pccroparrrsopcrao
5. CHJlBIIJI Hop.D.aHoaa .I1JJncBa - CT.Y'lIlTeJl npcdi.nonroroasa - Pecropairrsopcrno
6. EMIIJIIIJI ,lleJIHOB8 n'bpBaHOB8 - CT.Y'IJ1TeJl upoo. nOllfOTOBKa - Pccropanrsopcrao
7. ,llaHllcna Bnaroeaa Bcnaxxoaa - CT.Y'lHTen nporp.nonroroaxa-uanp.

"A)lMHHIICTP8UHJI II ynp8BJICIiHe"

8. MIIJ1eHa ~Op.D.8HOBa fYPKoBa - CT.Y'lHTeJI npodr.nonroroexa-uanp.
,.A,ZtMI1HHCTpaullJlll ynpaaneaae"

9. HOHKa Llaeraaosa Hatinenona - CT.Y'lHTen npotp.nonroronxa -llpoIl380.nCTBO HB

xpaJIJ1 II HQrrIlTI(H

311.D.bJl;KCIUlH.. a KOMHCIIHTa aa nO)lfOTOBKa IIoprannaupane ua 1131111T1ITeno TCOpliH II
npSKTIlKa Ita IlpOcileCIIIlT3

1. B3CM8 peureune 38 MJlCTOTOHIl rrpoaescaaue 118113nHTa
2. Onpenens pa60THoTO MJlCTOaa BCCKIIY'lelfJ{!(

3. nOJlY'Iaa8 p83l1eyaT8HHTe ·OT 3a"l.-1lIlpe,,-ropa no Yn,L{ npOTOKOll 06p83eQ 3-82 38
npoaexnane ua 1131ll1TIITe no reopax H npaK'l'I1K8 IJa rrpodiecasra " CDeUW8JJHOCTT8 II
OKOMlIlIeKTOBaT nanKIITC C MSTCPIl8JJI1TC38 113nll'fHTe;

01. KOMHCIiII 01' KBCCTOP" sa asmrra 110 Tcoprm ua npocllccIIIlTn/cl1c~1I3J1I10C1T8

A.TeopHII 88 npocllccIII1T8 - II CnK - 06.06.2017 r. -7.30 saca - nrPTO - Flnenen
I. J.1a8JJlIlla reoprueaa Fenosa - CT.YYIITell - 6'b11rapcKH e311K H nareparypa

2. .D;1IJ1RHa,llHMII1'POBa Ilerxoaa - cT.Y'IIITell - 61!01l0rllJl H snpasno 06p830BaHMe
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3. MapIIIIH3 CTOIIHOB8 nllMHrposa - )"IHTC.l - cj>113IlK311OCrpollOMlI1I

4. BIlKTOPlllll\fiMliTpOBa Borena - CT.)"IIlTCJI - cj>1l311'1CCKaxynrypa II cnopi
5. HCKpa UCKoBa HSaHOBa - c·r.Y'II1Ten - rcorpa<~1I1I II IIKOIIOMIIKQ

6. )KeHJI HeaHosallall.neH08n - CT.)"IHTen - Mal'CMan1K3

7. HcKpa na\tIlHosa Tpasaosa Y'IlITen - cj>lInococjlHII

5.TeoplIlI 1111npocj>eCIIlI1 8 - III II IV cnK - 09.06.2017 f. - 7.30 'Ioca - [lf'PTf) - Ilneaeu
1.MapHIIHa Crosucea ~MIITpOBa - Y'IlITeJI - ~)H3HKa II aCI POIIOMI1Sl

2. HCKpn nnMSIIIOB3 Tpaanosa )"IltTen - <l>UIIOCO(~UH

3. BIiKTopl1JI nUMIiTpOsa Boresa - CT.)"UITeJI - <j>U'lU'IecKa KYIITypa II cnopr
4. Ceprea Bacunes Ileuoa - cr.y-nrren - IIH<!>0p\laUHOHHH lC)\H0J10rHH

5. )KeHII HsaJlosa l laaaeuosa - CT.)"IHTeJ1 - M8TCM3THK8

6. HSC1lHHIl Feoprneea Feuona - CT.y'lIlTeJI - 6"JlrapCKI1 C111KH nareparypa
7. nH.'IJI1IQ ~\lI1Tposa neTKOOa - CT.)"IHTCJI - 6HOnOrllll H 'lLlPUBHO06pa:lOsaIlHc

8. KpacHMHp IIHKonoB TPII<j>OIlOB- CT.)"UITC.l - XIi.\UIII H On01BaHC aa OKOJllJaTO cpena
9. HCKpa tlexoaa HBaH003 - CT.)"IIITeJ1 - reorpadnts H HKOHO\lIIKB

10. TBTSlHa HBRH08a TO):lOPOB8 - CT.)"IHTen - MIlTCM8THKa

38JJ.bn;J(cllltR 1111 KO~llICIIII"C OT Kace'rop" lUI H3nll1'11 t e 110 TCOpllll 1111 IIpoclleCIIIITII

Cn33BaT H'lHCKBaHHJlTa ua HIICTpYl'"flllK 110 xsecropa.

IV.KOMIICIIII aa oueURB811e 1111 mrnrra 110 TCOPIUI:

A. )1.·bP;J(8BCU 1131111"1' no 'reopua ua IIpocjleClIIl'ra aa flPll/lOUIIB8UC 1111 II Cll K -
07.06.2016 r. -7.30 'I.

I. IIpocjleclIA: rOTBa'l, CIICUll8JlUOCT: npOIIlBOllCTBO 1111 ,,"ynl1naptlll IIlLle.11U1 II lIanll11'" - II
CrIK - nllCBIIII II 3QD.0'llla cIlop\la aa 06Y'lCIIIIC

npe):lCC):l8TC.'1: Benera Maxailnoaa Bosuosa - CT.Y'IIITCJI npoo.nonroroaxa - Pecropaursopcrao
'IJleROBe: I. Hena rCU'ICIlO Haanenona - Y'IHTCJ1l1pocjJ.nOJlrOTOBKa - PCCTOPMITbOPCTIIO

2. [lpencraau I'CIIua pa6OTo.n8TcnHTe

3. Ilpencrasuren ua pa60TonaTeJrnTe

4. npe.ilCTSBIITCJ1 ua CUH.nIlKQJlIIOra opnuUtl(1UIIII 110pa60THIIUHTe ito
5. rIPC):lCTBBIITCn 118CHH):lIi1(QJII18T8oprauaaauna ua pa6011l1l1l1J rc

2. npocjlcclllI: XJle6ap-CJlIIIlKap, cneunaauocr: )1.eKopII1lII" 1111 CJIIIIlKIlPCKIl IllJJ.cmUt - II
CnK - LltiCBII II cIlopMa ua 06Y'leHlIC

Ilpencenaren: HORKa U8CTlIHOBa Haaneaoaa - CT.)"IHTcn npocjl.nONOT08K8 - rIpolt3BOaCTBO aa

. ~.

•

xpaaa II H8nHTKII

lJneHoBc: I. rIpe.nCT8BIITCJI ua pS60TO.nIITcllHTe

2. Ilpe):lCTSBIl1"c.1 IIU CHH.nHKQJlIIRT8opraamauus ua pa60TIIIIIlfne

npoBCpKBTBII OueHKIITti na lt~nllTHItTC pa60TII na ce 1118"PWIt8 CPOK 11010.06.2016 r •• II

onOBecTlIBaHCTO Ha pe3Y1lT3TIfTe - 8 Ka6I1H~'T8 H8 la\l.- napexroprrre HB c..1CJlB8lUH_,IleH cnea npe.icraesae

H8 H3nHTJlIITCnporosona

5. )1.·"P;J(8BII" IIlntlTII no TCOP"" 118 npodiecusrra aa npllllo6HBalle 1111 III If IV
ereneu 1111 npocjleCl10llaJIIl8 KBllnncjlHKauIIII - 09.06.2017 r, -7.30 'I.
I. IIpoclleclIA: PCCTOPOIITbOP, CneUII8J1110CT: KCTbpllllr - HI CnK -IIIIC8118 cjlOPM8 ua
06yQeuue

Ilpeacenare.n nOM MliHKOBa Mapxosa - cr.ysxren npoe.nonroronsa - PeCTOpaHTbOPCTBO

lJ.1CIIOBC: I. EMllmllll\c~lIosa rIbpSOJlOa8 - CT.Y·11I1'CJ1nporp.nonrotouxa-Pccropanrt.opcrao
2. npe.ncTaSHTCJ1 Ha pa60TOLluTCJ1HTe

3. Ilpencraauren aa pa6oTOnaTeJlHTe

4. Ilpencraauren aa CllllnilKalH8ra Opl'!lH1I1allll~ aa pa60THHUlfTe

5. Flpencrannren 110 CH HJlHKaJJHara Opra11l110UII~ lin pn60THHl(IITC
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2. npocjlcclIlI: JilKolloMllcor, cnCIUtanHOCT: JilKoHo~uIKa II MCHIIJl:.KM'bTtT - III CnK - ,[IIICBua

cjlop~la 118 o6YQCltliC

TTpCACCJlBTCn: J].aHHCna Bnarocsa Benasxoaa - CT.Y'HlTen npoe.nonroroaxa-nanp.
"A,[IMHtlHCTpaUHSI H yrrpasnenuc"
lfm:UOBC: I. flpeJ\CT8BHTCn ua pa60TOL(aTCllHrC

2. flpeJ\cT8BHTCn ua CHfI,[\HKaJIHaTB opraaasaua» HOpa6OTIIHI~lITe

3. flpo41ecIIH: PCCTOpaIITbOp, cneunanucer: Opr81U13aUIiSl II ynpaaneuue B

pccropanrsopcreoro - IV CTTK - CIIMOC'rOSlTenml cjlopMa ua 06YQClllfC

flpC,[ICCJ\aTCJI: Beuera Mnxaanona BOSlHOBa- CT.Y'lHTcn npo<!>.nOJ\TOTOBKa- PeCTOpaHTbopCTBO

IfnCIIOBe: I. Ilpezrcramrren na pafioronarenare
2. Ilpencrasnren aa CHH,n.HKaJnraTa opraamauas ua pa60THHuIlTe

flpoaepxara H OUCIiKara HB H3nwrliHTC pa60TH 118 CC H3BbPUJH B CpOK 110 15.06.2016 r., a

onoaecraeauero "8 pe3ynT8THTe - B Ka6Hllera ua 33".- IIHPCKTOpHTeHB cnCII08UlHSIACIl cnea npCACT8BHHC

118 H3nHH1HTenpOTOKonH.

3l1JlbJl:.KCIIHR ua KOMIICIIHTa aa OI~ClIRBalle ua 113n1lnnC no TCOpll1l 119 npodiecunra II

cnClIl19J1!fOCTT8

I. vl3nHTHHTC M8TCPHaJill CC paapadorsar OT y'llinHUlHHTC KOMHCHH no OUCHllBaHC B

C1>OTSeTCTBHC C HauHOHaJIHHTC H3nJ.ITHH nporpaxa no C1>OTSerfHlTC npo<!>CCIIH H

cneUHaJlHOCTH H ce npClICTaBJiT na napexropa 33 YTB'bplKD,aBaHC

2. B AeH~ na H3nHT8 nmrxa C H3nHTtlHlI 6Hller II H31lHTHHTCM8TCPHaJlH cc H3Tcrnll OT Y'ICHHK

OT C'bOTBeTH8TB npo<jJccHSI HJIH cneunannocr 8 npHC1>CTBHC"TOna l(OC"TSHa Mapanoaa -
3aM.- .!lHPCKTOP no YJ]., Kpacaxrapa lif08nOBa - 3aM.-,[IHPCKTOP no YTIJ]. H 'WCHOBcre H8

H3nHTHSTa KOMHCHll. Hsrernemrre nnHKOBC, C1,.!l'bPll<8111HH3nHTCH 6HllCT H H3m1THH

MaTCpHaJlli CC OTBap~ 01' 3aM.-,[\lIpeKTOpa no YTIJ].. KOHTO 0611BllB8 uossepa H8 1i3nHTHHlI

6HnC"TII TCMaTa.
3. OUcHllB8HeTo aa nHCMellHTC pa60Til ce H3B'bPWll3 OT KOMHCHlITa no OUCIl~BaHe na H3nllTa

no reopus B C'bOTBeTCTBHCC KPliTCPHHTC, onpeaencna B H8UHOHaJlH8r8 H3nHTHa nporpaaa
- BCCK11'weH na KOMHCIISITaOUCHIlB8 nHCMen8T8 patiora, KaTO BnHCB3 OUClll(3Ta CH B

Hllil.llBHJ\yancll npOTOKOJl

- 3a BCSlK8I1HC.~leHapatiora ce 113rOTBIl PCI.(CH3HIl

- OUCHK8T80T ,n'bPlKaBHH1I H311HT no TCOpHli sa ucxxa nucsrena patiora cc qlOpMHpa KaTO

CpC,[IHOapHTMCTH'llia OT HIl,nHBHD.yaJlHHTe OUetlKH na snenoaere na 1(OMlICHIlT8 C TO'mOC"T,[10

0,01
- PCUCn311l1TaH OUeHKaTa cc BaHCBa'!' OT npcnccnarena HB KOMHCHSlT8B'bpxy nHCMCllaTB

pa60Ta
- 38 pe3ynT8THTe OT H3nHTa KOMHCIfllTa cscraas uporoxon
- Ilpezrceaarensr ua KOMHCHllT8 e AJlblKeH na npClICTaBH na 3I1MCCHI{K-.!lHpeKTOpa no YnJ].

OKOH'larenHUIl nporoxon ua KOMHcHSlTa, nUCTOBe C PCUCH3HH H OUCHKHOT nHCMCIlHTC

pa60TH B CpOK ,no 3 pa60THH D,IlH.
V. KO~1HCJUI aa npOBC)KJIIlIIC H 01{ClIHBllllC ua H3mITII aa nplln06110allC ua II, III II IV
CTcnCIf lIa npocjleCJ10lfanlla KBanHcjmKSUH" no npaKTIIKS:

I.npo41CCIIII: rOTBaQ, cneunanuocrr np0J13BO,[lCTBO na Kynllllapull 113L(eJIIIRII HamlTKH - II
CnK - ,[IUCBlla II 38,110'ln9 4l0pMa na 06Y'ICIIIIC:

Ha'laJIO HS 1l3nHTa - 08:00 '1BCa

MllCTO aa npoaexnaae - Y6 "OPHOU"

I rpyna- 29.05.2017 r.
II rpyna - 30.05.2017 r.
III rpyna - 31.05.2017 r.
IV rpyna - 01.06.2017 r.
npCL(CCL(9TCJl: EMHnH~ J].elHTOn8J1'bpBaHOB8 - CT.Y'lHTen npotp. nonroroaxa - Pecropairrsopcrno
lInc110BC: I. npeacraanren na patioronaremrre



2. Ilpencraauren ua Caunaxanuara opranusauaa ua pa60TlfHuHTe

2. npolJleclIlI: Xnefiap-cnazneap, cneUHanHOCT: ,lI,eKopaUlIII ua cnanxapcxa Ill.!leJlIIR- n cnK

- .!lIlCBUa tjlopMa 11306Y'lellllc

Haxano aa H311HTa- 110npenaaparenuo H3rOTBeHrpalj)HK

Ml!CTO na npOBClK.'J.aHC- YO "OPHOU"
J rpyna 01.06 - 02.06.20) 7 r.

Ilpenceaarea: HOHKa Ileeraaosa Hakneaona - CT.Y'OfTCnnporp.nonroronxa - npOH3BO.!lCTBOaa
xpaaa Ii HanHTKH

lJJlcnonc: l , Ilpencraaaren aa patioronaremrrc
2. Flpencrasaren na CHH.llHxamrara oprauuaauas aa pa60nnn(MTC

3. npo4»ccIIR: HKOIIOMIICT, cneU118n1lOCT:HKolloMIIKa IIMCllIl!{lKM'bIIT-1 n CITK - .[IHCOH8

<jJOpMa11806Y'ICIIIIC
Hasano na H3nI'lTa- no npennaparenuo H31"0TBeHrpalj)HK

Ml!CTO ua nponexaaue - rrr [10 peCTopaHTbOpCTBO,"prOBHJI fI o6cnY)I(BaHC- Ilncaen
I rpyna 01.06 - 02.06.2017 r.

Ilpeacenaren: Mxneua HOp.llallOlla fYPKoBa - CT.Y'IHTeJlnpoo.rrozrroronxa-uanp.
"A./l.MIIHHcTpaUI'IJIHynpaaneuae''
'{JlCHOOC: I. Ilpencraaaren ua pa60TOll8TenHTC

2. llPC.llCT8BHTenua CHJ-llIHKaJlH8TBopramnatms na pa60'f!UII.(HTe

4. ITPO$CCIIII: Pecropanrsop, CnC"n8J1110CT:Kerspanr - ITI COX
Ha-rano HR I13nIIT8 - no npC,llOapIITCJ1110IIJrOTSCII rpa$"K

MIICTO aa upoaesnaue - YO "OpHon"
1rpyna 01.06 - 02.06.2017 r.

II rpyna 02.06 - 05.06.2017 r.
III rpyna 05.06 - 06.06.2017 r.
IV rpyna 06.06 - 07.06.2017 r.
V rpyna 07.06 - 08.06.2017 r.

Ilpeacenaren: - Cannas HOPllBtlosa lifnHcoB - CT.Y'TMTennpoe.nonroroaxa - Pecropanrsopcrao
'{nononc I.TBTI!II8 HOPA8Hosa MHXBJ.tnOBB- CT.y·iHTeJInpoo.nonroronsa -
PeCTOplIJITbOPCTBO

2. Flpezrcrasaren aa pa60TO.llBTeJIHTe

3. Ilpencrannrcn na pa60To,nBTCnHTe

4. Ilpencranaren na CH1i.[lHKaJJliBTaopraHH3BUHJIUBpa60THI1UI11'e

5. I1pellCTBB"Te.q ua CI1H.!lHKaJJH8Taopranasauaa na pa60THHUH'rc

5, npo<jlccIISJ: Pccroparrn.op, CnCUlIBJIlIOCT: Oprauuaauua " ynpaaneuac D

pCCTOpaTlTbOpCTBOTO- IV cnx
Hauano na IIJnIlTa - no npc.[IsapIlTCJ1J10 IIJrOTOCn rpa$HK

Macro ua nposeaeaane - YO "OPIIOJl"
Irpyna - 12.06 - 13.06.2017 r. - 7.30 xaca
Ilpencenaren: Ilona MHHKOBaMapxona - CT.Y'iHTennpodi.nonroroaxa - Pccropaarsopcreo
lJneHooe: I. Ilpencraanren na pa60TO}laTCl1J.lTC

2. Ilpencrannren ua CUU.!(lIKaJUlBTBopnUlH38UHJI HSpa60nHIl.(HTe

3a'!{'bJlmCIIIIH H" KOMIICIIIIT3 aa OUCIIAoallC ua 1I31lJITIlTC no npaiersuca 118 npodiecua'ra "
CneUII8JllIOC'IT8

I. I-hnHTHHTe MaTepHaJJHIKII,llHBH,nYaJJIIHnpmITII ...CCKlI 3a..o.aHKJI/ce p83pa60TBBT 30 .!II!H
rrpenn H3nHTBOT y'lHJlHUlHHTe KOMHCHHDOoueuanaue H co npC)lCTBOJITHS nupexropa aa ~
yTBbplK.llaBane
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2. B .!\eH~H8 H3mlT8 np8KTH'leCKHTe3a,naJUlJI ce R3TerJlJlTOT Y'leIlI1UI1Te, H388lKJlBTce OT
nnl1KOBCTe B IlPI1CbCTBlleTo aa 3aM.-.!\l1peKTopa00 YIl)l H 'I1leJIODCTe1181131lHTllaTa
KOMHCHJIII ce 06JlBllB8T3BHH!jJ0PM8L\HJI.

3. Ilpa ouensaanero KQMHCHSITa K381lpUJUa cnennoro:
l-'bn'hJll1eHI1CTO na npaxrusecxoro 3a,n8HHe ce ouensaa 01' KOMI1CHJlT838
npoeexaane H OueHJlS8He118R311RT8no np8KTHK8 B C'bOTBeTCT8HeC KPHTcpHHTe,
onpeneneua B uaUMOHaJUI8TaR30}(THanporpasia
BCCKH'lJlCII aa KOMRCHJlTBOueRJlBBH3n'bllHeHHeTOua npBl(TH'leCKOTO3aAaHHe,K8TO
BnRCBaOUCIIKaTBCHB KlIllHBH./zyanell npOTOJ(oJ1
Ouenxara OT Jl'bplKaallHJI H311HTno npBlITIiKB 38 BCJlKOl1paKTH'lCCKO3a,naHHece
!jJopMHpa KaTOcpezmcapmsremvna, OT RR.!\HBHllYanHHTeouenxx na 4neH08eTe ua
KOMHCRJlTaCTO'fHOCT.!\O0,0)
3a pesynrarare OT H3f1HT8KOMHCRSlT8C'bCTaBJInpOTOKOJ1
Cncn OKOll48TCJlHOTOnpI1KJlIO"lB8Heaa H3nHT8 npeACeAaTCJlSlTna KOMHCHJlT8e
AII'b)J(CfI118npCACTaBHua 38MeCIIIIK-JlHPCKTOP8no YM OKOH'IaTeJlHHJInpOTOKOJ1C
ouensu OTl1paKTH'leCKRTC3MaRHJI.

VI. KOMIlClIll 33 npllA06UBaHC H8 CTenCH118npoc!>CCIIOHaJJllftKBftJIlIc!>IIKaUIUI

- npocjlCClIll: Forna-r, cnCUUaJlHOCT: flPOIl3BO.!\CTBO ua xynauapua IfJAeJJlIA H

mUlllTKJI - II CITK - nuenua U 3aAO'IIIa cl>OPM8110 06Y'IClllle, npocl>CCHA: Pecropanrsop,
CneUHaJIlIOCT: Ke'I"bPHUI' - III CflK - naeuna cl>opMa 111106Y'leulIC, npocjlcclIlI: XJJc60p

cnamcap, cneUIIBJlIIOC'I': ~eKopaUIIII UO CJJaAKopcKII 1I1).leJJIIII- n cnl\ - ltlieBIiB cjlOPMBua

06Y'IClllle, npocjleclIlI: HKOIIOMIIC'I', cueuuaauocr: HKOIiOMIIKlI II Meml.!\)I(M·bIlT - III CflK -

anenna cjlopMa 110 06Y'lCIIUC, flpOcl>CCIIH: PCC'fOpaIlTbOp, CneUIIBJJUOCT:Opralll13aL\1I11 II

ynpaaneaue 0 peCTopBHTbOPC'I'BOTO- IV CflK - CBMOCTOllTeJJHBcl>opMana 06Y'leIUlC
npCJlCCABTCJJ:Kpacasmpa XplICTOoa ~8aH0B3 - 3wn.n
l{:ICHOUC: 1. nOM MHHKOOBMapxosa - cr.y-nrren npoe.nonrorosxa - PCC'I'OpaHTbopcTBO

2. Beaera Maxaanosa Bosaona - Y'IUTen npoqi.nonroroasa - Pecropanrsopcreo
3. CRJ1BIIHti:oPJllIHOBaHnaesa - CT.Y'IIITCnnpodi.nonroronxa - Pecropaursopcrao
4. D.BHHCJlBBnarocaa BeJlH'IKOBa - CT.Y'IHTCnnpotb.nonroroexa-nanp.

"AnMHHHCTpal.{MliH ynpanneaae"

5. HOHKaIlseranosa Hali.!\CHOS8- CT.Y"IHTCJJnpotp.nonroroaxa - npoH3DO.!\CTDOHB

xpaua II H8nl1TKII
KOH"rpoJl no H3nbJH,eHHeTO1!8 aanoeezrra Bb3J'8r8M 148HtOK.KpaCHMHpa I1BaHosa - 38M.-JlHpeICTOpno

Y"le6"lo-rrpoH3Bo,nCToeH8ra ,nelll!oCT.
,HaCTO~[(.laTaaanosea na ce noaene no suanae 118nauara 38 csencnae II 113n'bJlHeHHe.

HEBEHA APAJ>A,ll.JIGfEBA
Ilupexmop ua nrPTO - Ilnesen
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