
РЕШЕНИЕ  № 162 
30.07.2015 год. 

 
Одобряване на Средищните училища в Община Габрово  

за учебната 2015/2016 година 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от Постановление № 84 на 
МС от 06.04.2009 г. за приемане Списък на средищните училища в Република 
България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и 
приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително 
финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните 
училища, Общински съвет - Габрово РЕШИ: 
 
 1. В Списъка на средищните училища за учебната 2015/2016 година да бъдат 
включени общинските училища, както следват: 

1.1. Основно училище „Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово, ул. „Христо 
Смирненски” № 27. 

Средищно училище за 10 ученици от населените места на Община Габрово, 
както следва: от с. Донино – 1 ученик; с. Костенковци – 4 ученици; с. Раховци – 1 
ученик; с. Трънито – 1 ученик; с. Поповци – 3 ученици. 

1.2. Основно училище „Христо Ботев”, гр. Габрово, бул. „Столетов” № 42.  
Средищно училище за 17 ученици от населените места на Община Габрово, 

както следва: от с. Жълтеш – 7 ученици; с. Драганчета – 1 ученик; с. Чарково – 5 
ученици, с. Стоманеци -2 ученици и с. Борики – 2 ученици. 
 1.3. Средно общообразователно училище „Райчо Каролев”, гр. Габрово, ул. 
„Любен Каравелов” № 48.  
 Средищно училище за 97 ученици от населените места на Община Габрово, 
както следва: от с. Гъбене – 7 ученици; с. Музга -3 ученици; с. Камещица – 2 
ученици; Смиловци – 2 ученици; с. Райновци – 2 ученици; с. Враниловци – 10 
ученици;  с. Николчевци – 3 ученици; с. Гиргини – 3 ученици; с. Гарван – 1 ученик; с. 
Рачевци -1 ученик; с. Поповци – 24 ученици; с. Горно Поповци – 5 ученици; с. 
Янковци - 4 ученици; с. Драгановци – 11 ученици;  с. Яворец  - 16 ученици; 
с.Армените – 1 ученик; с. Гледаци – 2 ученици. 
 1.4. Средно общообразователно училище „Отец Паисий”, гр. Габрово, кв. 
Трендафила.  

Средищно училище за 26 ученици от населените места на Община Габрово, 
както следва: от Яворец – 4 ученици; с. Райновци – 2 ученици; с. Янковци – 1 ученик; 
с. Гиргини – 1 ученик; с. Гарвани – 2 ученици; с. Мрахори – 1 ученик; с. Киевци – 5 
ученици; с. Парчовци – 8 ученици; и с. Велковци – 2 ученици. 
 2. Задължава Кмета на Община Габрово, в срок до 07.08.2015 г., да внесе в 
Министерство на образованието и науката  мотивирано предложение, в съответствие 
с чл. 7 от ПМС № 84 от 06.04.2009 г. за включване на общинските училища по т. 1 от 
настоящото решение в Списъка на средищните училища в Република България за 
учебната 2015/2016 година. 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


