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 Обществения съвет при Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и 

обслужване – Плевен е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански 

контрол на управлението. Съставът е определен със Заповед № РД-22- 170/16.12.2019 г. 

на Директора на училището въз основа на протокол № 1 от 16.12.2019 г., с вх. № РД-22-

147/16.12.2019 г. от проведеното събрание на родителите, на писменото уведомление от 

финансиращия орган, постъпило с вх. № РД-22-140/06.12.2019 г. в Професионална 

гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване - Плевен и от областния 

управител, постъпило с вх. № РД-22-140/06.12.2019 г. в Професионална гимназия по 

ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен. Членовете на Обществения съвет се 

опредеят за 3 /три/години. 

 Поименен състав на Обществения съвет при ПГРТО – Плевен: 

Обществен съвет: 

           1. Емил Дончев Тодоров – старши експерт професионално образование в РУО – 

Плевен, представител на министъра на образованието и науката в обществения съвет към 

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен. 

          2. Детелин Стоянов Цветков – представител на работодателите от бизнеса, 

„Стоянов и синове” ЕООД, ЗМ „Кайлъка”. 

3. Гергана Христова Трилкова – родител на ученик от VІІІб клас. 

          4.   Красимир Веселинов Иванов – родител на ученик от Ха клас 

5. Юлияна Владимирова Кръстева – родител на ученик от ІХб клас. 

Резервни членове: 

          1.Снежана Йорданова Георгиева – старши експерт по организация на средното 

образование в РУО – Плевен, представител на министъра на образованието и науката в 

обществения съвет към Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и 

обслужване – Плевен. 

          2.Албена Александрова Лазова – представител на работодателите от бизнеса, ДП 

„Българо-германски център за професионално образование”, клон Плевен. 

          3.Христина Георгиева Винева – родител на ученик от ІХб клас. 

          4.Любомир Лилянов Александров – родител на ученик от VІІІ б клас. 

Със Заповед № РД-18-260/25.02.2020 г.на Директора на училището на основание  

заповед № РД-08-160/18.02.2020 г. на Началника на РУО - Плевен е изменена Заповед № 

РД-22-170/16.12.2019 г. на Директора на училището в частта член и резервен член - 

представител на министъра на образованието и науката: Емил Дончев Тодоров – старши 

експерт професионално образование в РУО – Плевен, е заменен с Калинка Кирилова 

Ангелова – старши експерт по организация на средното образование в РУО – Плевен; 

Снежана Йорданова Георгиева – старши експерт по организация на средното 

образование в РУО – Плевен, е заменена с Виолета Емилова Василева – старши експерт 

за обучението в начален етап в РУО – Плевен.  

В изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 

Обществения съвет при ПГРТО – Плевен проведе 4 /четири/ заседания през учебната 



2020/2021 г. Преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправена покана, 

изпратена по електронната поща на всички от членовете, същата регуляно се публикува 

на електронната страница на училището  Предварително са изпращани материалите, с 

които да се запознаят преди насроченото заседание.  

На пъвото за учебната 2020/2021 г. заседание, проведено на 14.09.2020 г. 

Обществения съвет при ПГРТО – Плевен бе направен отчет за работата на Обществения 

съвет за учебната 2019/2020 . Членовете на Обществения съвет при ПГРТО – Плевен 

съгласуваха План за работа на Общесвения съвет за учебната 2020/2021 г., както и 

училищните учебни планове, приеха Стратегията на училището и ежегодия отчет на 

директора за изпълнението и излъчиха представители за участие в създаването и 

приемането на Етичния кодекс и Правилник за дейността на училището за учебната 

2020/2021 г., обсъдиха дейностите на ПГРТО – Плевен за учебната 2020/2021 г. за работа 

в условията на КОВИД-19 и взеха решение за работа по Национална програма на МОН, 

модул Иновации в действие.  

На проведено второ заседание на 11.01.2020 г. Обществения съвет при ПГРТО-

Плевен даде положително становище и съгласува отчета за изпълнението а бюджета на 

училището за 2020 г., положително становище за организацията на обучеинето на 

учениците в ОРЕС среда, съгласува предложение за план-прием в ПГРТО – Плевен за 

учебната 2021/2022 г.  

През месец април 2021 г. Обществения съвет при ПГРТО – Плевен даде 

положително становище по разпределение на бюджета по дейности, включително 

размера на капиталовите разходи за 2021 г.; съгласува разпределението на средствата от 

установеното към края на предходната 2020 г. и изказа положително становище за отчета 

за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на 2021 г.  

На редовно заседание на 15.07.2021 г. Обществения съвет при ПГРТО – Плевен се 

запозна с отчета за изпълнението на бюджета на училището за първото шестмесечие на 

2021 г на ПГРТО – Плевен и изрази положително становище относно разпределението на 

средства. 

На заседанията присъства директорът на училището по покана на председателя на 

Обществения съвет при ПГРТО – Плевен, а  на заседанията, касаещи бюджета, присъства 

и докладва главният счетоводител . 

Всички заседания са наддлежно протоколирани и документацията се съхранява в 

училището. 

Общественият съвет и неговите членове полагат усилия и се включват активно в 

училищния живот, обсъждат важни теми, касаещи институцията, подкрепят 

ръководството и подпомагат развитието на училището. 

Настоящият отчет за дейността на Обществеиня съвет е изготвен на основание чл. 

17, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейносттта на обществените 

съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на съвета през учебната 

2020/2021 г. 

 

 

ДЕТЕЛИН СТОЯНОВ 

Председател на ОС към ПГРТО - Плевен  


