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СТАНОВИЩЕ 

на  

Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра 

 

ОТНОСНО: План-прием на ПГСУАУ „Атанас Буров“ за учебната 2017/2018 г. 

 
 

В изпълнение на чл. 269, ал. 1, т. 10 от ЗПУО, чл. 16, ал. 1, т. 10  от  

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата и чл. 25, т. 10 от Правилника за дейността на 

Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, Общественият съвет 

при ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра разгледа и обсъди предложения план-

прием за учебната 2017/2018 г.  

Окончателното становище на Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ 

– Силистра е, че напълно подкрепя предложения план-прием за учебната 

2017/2018 г., придържайки се към следните мотиви: 

 

 План-приемът се базира на проучване на потребностите от професионално 

образование и обучение по приоритетни национални и регионални 

икономически и обществени сфери, а ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра 

има доказания потенциал за запълване на техния капацитет; 

 Предлаганите специалности (3440301 Оперативно счетоводство, 4820101 

Икономическа информатика, 8110603 Кетъринг, 8120101 Организация на 

туризма и свободното време) са изключително актуални и пазарно-

ориентирани, в синхрон със съвременните европейски тенденции за 

качествено професионално образование; 

 Професионалните направления, към които спадат предлаганите 

специалности, (344 Счетоводство и данъчно облагане, 482 Приложна 

информатика, 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, 812 

Пътувания, туризъм и свободно време) са: 

 съобразени с мотивирания и информиран избор на родителите и на 

бъдещите ученици, кореспондиращ с личните им интереси и 

възможности;  
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 базирани на дългогодишната устойчива практика за реализиран план – 

прием именно в тези направления; 

 с висока степен на търсене и реализация на пазара на труда предвид 

гео-икономическия профил на региона ни. 

 Предлаганите специалности са с разширено или интензивно изучаване на 

трите най-широко разпространени европейски езици – английски, немски, 

френски, което предполага качествена и диверсифицирана реализация, с 

трансфер на професионални компетенции и верифициране на знания и 

умения в международна трудова среда. 

 Обучението по предлаганите за учебната 2017/2018 г. специалности 

предполага не само качествена тясно профилирана подготовка, но и 

широки базисни знания по обща финансова грамотност, икономическа 

информационно-техническа приложност  и предприемаческа култура. Тези 

знания и умения водят до информираната осъзнатост на голям процент от 

завършващите да продължат своето образование във висши училища, не 

само в направление Икономика, но и Право, Инженерни науки, 

Педагогически науки, Социални науки и др.  

 Интензивната проектна дейност в училището предоставя възможности за 

мобилности с пряка практическа приложимост на знанията, уменията и 

компетенциите по тези специалности – още един мотив, поради който те са  

обосновано и силно търсени от кандидат-гимназистите в област Силистра.     

  

Общественият съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра счита, че 

предвид гореизброените мотиви, предложеният план-прием на ПГСУАУ „Атанас 

Буров“ за учебната 2017/2018 г. е реалистичен, обоснован и  реализуем.  

 

 
С уважение! 

 
Диана Железова – Миндизова, 
Председател на Обществения съвет към 
ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра 
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