
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  -  ПЛЕВЕН 
                        5800 Плевен, ул. Цар Самуил №2 ;  
        тел./факс 064 / 827235, тел. 064 / 827195;  

        e-mail: pgrtopleven@abv.bg,  www.pgrto.com      

Вх. № РД-22-551/01.09.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

№1 

Днес, 01.09.2022 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. Отчет за изпълнението на дейностите, заложени в Стратегията за развитие на ПГРТО 

– Плевен през учебната 2021/2022 г. 

                                                                      Докладва: Директор 

2. Информация за осъществяването на държавния план-прием за учебната 2022/2023 г. 

     Докладва: Директор 

3. Отчет за дейността на Обществения съвет през учебната 2021/2022 г. 

     Отговорник: Председател, Членове на ОС 

4. Приемане на план за работа на Обществения съвет за учебната 2022/2023 

     Отговорник: Председател, Членове на ОС 

5. Запознаване и съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2022/2023 г. 

                                                                   Докладва: ЗДУД 

6. Одобряване на необходимата документация за учебната 2022/2023 г.: Етичен кодекс 

на училищната общност, Политики и мерки за подобряване качеството на 

образователния процес. 

                                                      Отговорник: Председател, Членове на ОС 

7. Излъчване на представител на ОС, който да участва в заседанията на педагогическия 

съвет за учебната 2022/2023 г., с право на съвещателен глас. 

                                                                  Отговорник: Председател, Членове на ОС 

8. Информация за определяне на ПГРТО – Плевен за иновативно училище и 

предложение за участие на гимназията в Национална програма „Иновации в 

действие”.  

      Отговорник: Директор 

9. Информация за прекратяване на дейности по НП „Региони в растеж” и дейности по 

проект „Обичам моето училище”. 

                                                      Отговорник: Директор 

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: Невена Арабаджиева – директор на ПГРТО – Плевен запозна присъстващите 

с изпълнението на дейностите през учебната 2021/2022 г., заложени в Стратегията за развитие на 

ПГРТО – Плевен.  

Други изказвания не бяха направени.  

Председателят на Обществения съвет Детелин Стоянов предложи да бъде приет Отчет 

за изпълнението на дейностите, заложени в Стратегията за развитие на ПГРТО – Плевен през учебната 

2021/2022 г. 
Предложението да бъде приет отчетът за изпълнението на дейностите през учебната 

2021/2022 г., заложени в Стратегията за развитие на ПГРТО – Плевен беше гласувано и прието с 4 

гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - няма. 

Решение: Общественият съвет приема предложението да бъде приет отчетът за 
изпълнението на дейностите през учебната 2021/2022 г., заложени в Стратегията за развитие на 

ПГРТО – Плевен. 



По втора точка директорът на училището предостави информация за осъществяването на 

държавния план-прием за учебната 2022/2023 г., обсъдени бяха добрите практики и трудностите при 

осъществяване на приема. 

Председателят на Обществения съвет Детелин Стоянов предложи да бъде приета 
информацията за осъществяването на държавния план-прием за учебната 2022/2023 г. 

Други изказвания и предложения не бяха направени. 

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

няма. 

Решение: Общественият съвет приема информацията за осъществяването на държавния 

план-прием за учебната 2022/2023 г. 

По точка трета: Председателят на Обществения съвет направи Отчет за дейността на 

Обществения съвет през учебната 2021/2022 г.  

Отчет за дейността на Обществения съвет през учебната 2021/2022 г. беше гласуван и приет с 4 

гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - няма 

Решение: Общественият съвет приема Отчет за дейността на Обществения съвет през 

учебната 2021/2022 г. 

По точкачетвърта: Председателят на Обществения съвет предложи на вниманието на 

Съвета план за работа на Обществения съвет за учебната 2022/2023 година. Членовете на 

Обществения съвет са запознати предварително с плана. 

Планът за работата на Обществения съвет през учебната 2022/2023 г. беше гласуван и приет с 4 

гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - няма 

Решение: Общественият съвет приема план за работа на Обществения съвет за учебната 

2022/2023 година 

По точка пета:Невена Арабаджиева  предостави на вниманието на Съвета училищните учебни 

планове.  

След запознаване с училищните учебни планове от всички членове Председателят на 

Обществения съвет Детелин Стоянов предложи да бъдат съгласувани. 

Други предложения не бяха направени. 

Предложението да бъдат съгласувани училищните учебни планове за учебната 

2022/2023 година беше гласувано и прието с 4 гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - няма. 

Решение: Общественият съвет приема предложението да бъдат съгласувани 

училищните учебни планове за учебната 2022/2023 година. 

По шеста точка: След запознаване с необходимата документация за учебната 2022/2023 г.: 

Етичен кодекс на училищната общност; Политики и мерки за подобряване на качеството на 

образователния процес Председателят на Обществения съвет Детелин Стоянов предложи да 

бъдат одобрени. 

Други изказвания и предложения не бяха направени. 

Предложението да бъдат одобрени Етичен кодекс на училищната общност; Политики и 

мерки за подобряване на качеството на образователния процес беше гласувано и прието с 4 гласа  „за”, 

„против” - няма, „въздържал се” - няма. 

Решение: Общественият съвет приема предложението да бъдат одобрени Етичен 

кодекс на училищната общност; Политики и мерки за подобряване на качеството на 

образователния процес в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и 

обслужване  -  Плевен. 

По точка седма постъпи едно предложение: за представител на Обществения съвет, който 

да участва в заседанията на педагогическия съвет за учебната 2022/2023 г. с право на съвещателен глас 

да бъде избран Детелин Стоянов.. 

Други изказвания и предложения не бяха направени. 

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

- няма 
Решение: Общественият съвет приема предложението Детелин Стоянов да бъде 

представител на Обществения съвет, който да участва в заседанията на педагогическия съвет за 

учебната 2022/2023 г. с право на съвещателен глас.   

По точка осма: Нена Арабаджиева информира Съвета, че със заповед на министъра на 

образованието и науката ПГРТО – Плевен е определена за иновативно училище със срок на 

иновацията 4 години. 

Членовете на Обществения съвет обсъдиха и категорично подкрепиха участието на 

училището в Национална програма „Иновации в действие”. 



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

няма 
Решение: Общественият съвет приема предложението за участие на училището в 

Национална програма „Иновации в действие”. 

По точка девета: Нена Арабаджиева информира Съвета, че дейностите по НП „Региони в 

растеж” са преустановени, фирмата – изпълнител е обявила несъстоятелност. Следват нови процедури 

от страна на МОН за предприемане на съдебни действия и след това – за избор на фирма. Не се 

ангажират със срокове. Остана неподменена дограмата на корпус Б. Не е осъществено саниране на 

сградата. По проект „Обичам моето училище” беше обновена част от материалната база в училището и 

учебна база „Орион”. Изготвен беще проект на интерионен дизайн и отпечатани тематични тапети за 

коридорите, фоайетата, 4 кабинета и учебна база „Орион”. Със собствени средства и труд екипът на 

училището осъществи боядисване на стаите и коридорите в съответните цветове.С помощта на 

ученици и родители бяха засадени цветя и оформени артистични фоайета.  

Членовете на Обществения съвет изказаха одобрение за усилията на екипа на 

гимназията и изразиха готовност и за бъдеща подкрепа. 

Решения: 
1. Общественият съвет приема предложения дневен ред. 

2. Общественият съвет приема предложението да бъде приет отчетът за изпълнението 

на дейностите през учебната 2021/2022 г., заложени в Стратегията за развитие на ПГРТО – 

Плевен. 

3. Общественият съвет приема информацията за осъществяването на държавния план-

прием за учебната 2022/2023 г. 

4. Общественият съвет приема Отчет за дейността на Обществения съвет през учебната 

2021/2022 г. 

5. Общественият съвет приема план за работа на Обществения съвет за учебната 

2022/2023 г. 

6. Общественият съвет приема предложението да бъдат съгласувани училищните 

учебни планове за учебната 2022/2023 г. 

7. Общественият съвет приема предложението да бъдат одобрени Етичен кодекс на 

училищната общност; Политики и мерки за подобряване на качеството на образователния 

процес в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  -  

Плевен. 

8. Общественият съвет приема предложението Детелин Стоянов да бъде представител 

на Обществения съвет, който да участва в заседанията на педагогическия съвет за учебната 

2022/2023 г. с право на съвещателен глас.   

9. Общественият съвет приема предложението за участие на училището в Национална 

програма „Иновации в действие”. 
 

След изчерпване на информацията по дневния ред  заседанието на обществения съвет 

беше закрито.  

СЕКРЕТАР:  Гергана Трилкова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелин Стоянов 


