
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  -  ПЛЕВЕН 

                         

Вх. № РД-22-60/20.10.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

№2 

Днес, 20.10.2021 г., се проведе заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия 

по ресторантьорство, търговия и обслужване  - Плевен,  определен със Заповед № РД-22- 

170/16.12.2019 г. и актуализиран със Заповед № РД-18-260/25.02.2020 г.на Директора на училището 

След проверка на присъстващите  4 от 5 членове  бе установено наличието на кворум.  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Запознаване на ОС с Насоки за обучение и действия в условията на  извънредна епидемична 

обстановка в училищата през уч. 2021/2022 г.  на МО и с План за работа на ПГ по 

ресторантьорство, търговия и обслужване-Плевен  в условия на COVID-19.  

2. Разглеждане отчета за изпълнението на бюджета на училището за третото тримесечие на 2021 г. 

 

 Други предложения не бяха направени. 

Предложеният дневен ред бе гласуван и приет с 4 гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - 

няма. 

Решение: Общественият съвет приема предложения дневен ред. 

По първа точка: Общественият съвет при Професионална гимназия по ресторантьорство, 

търговия и обслужване – Плевен се запозна с Насоки за обучение и действия в условията на  

извънредна епидемична обстановка в училищата през уч. 2021/2022 г.  на МОН, както и с План за 

работа на ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване-Плевен  в условия на COVID-19. 

След кратко обсъждане ОС прие информацията и съгласува плана за работа в условията на  извънредна 

епидемична обстановка. 

Решение: Общественият съвет приема информацията и съгласува плана за работа в 

условията на  извънредна епидемична обстановка. 

 

 По точка втора членовете на Обществения съвет се запознаха с отчета за изпълнението на 

бюджета на училището за третото тримесечие на 2021 г. и  изказаха  положително мнение за 

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

Предложението да бъде съгласуван и подкрепен отчетът за изпълнението на бюджета на 

училището за третото тримесечие на 2021 г. беше гласувано и прието с 4 гласа  „за”, „против” - няма, 

„въздържал се” - няма. 

Решение: Общественият съвет съгласува и дава положителна становище за изпълнението 

на бюджета на училището за третото тримесечие на 2021 г. в ПГРТО – Плевен. 

Решения: 

1. Общественият съвет приема предложения дневен ред. 

2. Общественият съвет приема информацията и съгласува плана за работа в условията на  

извънредна епидемична обстановка. 

3. Общественият съвет съгласува и дава положителна становище за изпълнението на 

бюджета на училището за третото тримесечие на 2021 г. в ПГРТО – Плевен. 

 

След изчерпване на информацията по дневния ред  заседанието на обществения съвет беше 

закрито.  

 

СЕКРЕТАР:  Гергана Трилкова 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелин Стоянов 


