
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  -  ПЛЕВЕН 

                         

Вх. № РД-22-137/12.01.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

№3 

Днес, 11.01.2022 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. Съгласуване на предложение за Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. в ПГРТО – Плевен. 

2. Разглеждане отчета за изпълнението на бюджета на училището за четвъртото 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 обсъди предложението на гимназията и дава положително становище 

за Държавен план – прием на ученици за учебната 2022/2023 година след завършено основно 

образование, дневна форма на обучение по следните професии и специалности: 

1. 811060, професия: Ресторантьор, 8110603, специалност: Кетъринг по рамков учебен план за 

професионално образование с разширено изучаване на английски език – 0.5 паралелка; 

2. 811070, професия: Готвач, 8110701, специалност:   Производство на кулинарни изделия и 

напитки, по рамков учебен план за професионално образование с разширено изучаване на английски 

език – 0.5 паралелка; 

3. 346040, професия: Съдебен служител, 3460401, специалност: Съдебна администрация  по рамков 

учебен план за професионално образование с разширено изучаване на английски език – 0,5 паралелка; 

4. 724010, професия: Асистент на лекар по дентална медицина, специалност: 7240101, Асистент на 

лекар по дентална медицина по рамков учебен план за професионално образование с разширено 

изучаване на английски език – 0,5 паралелка. 

   С избора на предложените професии и специалности Професионална гимназия по 

ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен ще привлече мотивирани млади хора, на които ще 

предложи съвременно и актуално обучение, и ще отговори на  потребностите на пазара на труда от 

квалифицирани кадри. 

Предложението да бъде съгласуван и подкрепен  план приемът за учебната 2021/2022 година 

беше гласувано и прието с 4 гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - няма. 

Решение: Общественият съвет съгласува и подкрепя предложението за Държавен план-

прием за учебната 2022/2023 г. в ПГРТО – Плевен. 

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

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

изпълнението на бюджета на училището за четвъртото тримесечие на 2021 г . предложиха да  

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

училището за четвъртото 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 четвъртото тримесечие на 2021 г. в ПГРТО – Плевен. 

Решения: 

1. Общественият съвет приема предложения дневен ред. 

2. Общественият съвет съгласува и подкрепя предложението за Държавен план-прием за 

учебната 2022/2023 г. в ПГРТО – Плевен. 

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

бюджета на училището за четвъртото 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 


