
 
РЕШЕНИЕ № 155 

30.08.2018 год. 
 

Утвърждаване за учебната 2018/2019 година на паралелки в общинските училища, 
формирани с брой ученици под установения минимум, съгласно Приложение № 7 към 
чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 53 и чл. 68, ал. 1, т. 2 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Утвърждава за учебната 2018/2019 година 9 (девет) паралелки в общинските 

училища, формирани с брой ученици под установения минимум, съгласно 
Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование. 

 
Начално училилище „Васил Левски” - Габрово 
 
 една паралелка в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование 

  
II „б“ клас – паралелка с 11 ученици  
 
Средно училище „Райчо Каролев” - Габрово 
 
 три паралелки в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование: 

 
VIII клас – една паралелка с 11 ученици 
XI клас – една паралелка с 17 ученици 
XII клас – една паралелка с 14 ученици  
 
Средно общообразователно училище „Отец Паисий” - Габрово 

 
 пет паралелки в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование: 

 
VIII „а“ клас – една паралелка с 16 ученици в специалност „Интериорен 

дизайн”, професия „Дизайнер” 
VIII „б“ клас – една паралелка с 14 ученици в специалност „Строителство и 

архитектура”, професия „Строителен техник” 
 
 
 



XI клас – една паралелка с 16 ученици 
XII „а“ клас – една паралелка с непрофилирана подготовка с 14 ученици 
XII „б“ клас – една паралелка с професионална подготовка по специалност 

„Строителство и архитектура“, професия „Строителен техник“ с 11 ученици 
 
 

 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                  /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


