
РЕШЕНИЕ № 7 
26.01.2017 год. 

 
Промяна във финансирането и статута на Професионална гимназия по строителство /ПГС/ от 
държавно в общинско училище и преобразуване чрез вливане в Средно училище /СУ/ „Отец 

Паисий“ град Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 312, ал. 6 от ЗПОУ, във връзка с 
чл. 314, ал. 1 от ЗПУО и § 9, ал. 4 от ПЗР на ЗПУО, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
 1. Да се изготви предложение до Министерството на образованието и науката за 
промяна на финансиращия орган и статута на Професионална гимназия по строителство гр. 
Габрово, ул. „Равнец“ № 1 и за предоставяне средствата за дейностите по възпитанието, 
подготовката и обучението на учениците за оставащия период на бюджетната 2017 г. с 
финансиране чрез бюджета на Община Габрово, считано от 01.03.2017 г. 
 2. Дава съгласие за преобразуване чрез вливане на Професионална гимназия по 
строителство гр. Габрово в Средно училище „Отец Паисий“ и създаване на нова 
образователна структура – Средно училище „Отец Паисий“ със седалище град Габрово, ул. 
„Венец“ № 7. Преобразуването да се осъществи за учебната 2017/2018 г., като учениците от 
двете училища продължават обучението си в новообразуваното Средно училище „Отец 
Паисий“. 
 3. Обучението и осъществяването на дейността да се провеждат на адрес: град 
Габрово, ул. „Венец“ № 7. 

4. Задължителната документация на преобразуваните училища да се съхранява в 
Средно училище „Отец Паисий“. 
 5. Възлага на Кмета на Община Габрово да внесе настоящото решение пред 
Началника на Регионално управление на образованието за становище, във връзка с 
процедурата по преобразуване на училищата и кандидатстването на Община Габрово по 
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” за 2017 г., съгласно сроковете, 
определени в ЗПУО.  

6. Възлага на Кмета на Община Габрово да внесе настоящото решение пред 
Министъра на образованието и науката за започване на производството за промяна на 
финансирането и статута на Професионална гимназия по строителство и по издаването на 
заповедта за преобразуване на училищата. 

 
Приложение: 1. Предложение за преобразуване на учебното заведение от директора на ПГС,  
       изх. № РД-11-72 от 10.01.2017 г. 
        2. Финансов анализ за изпълнението на бюджета на ПГС за 2016 г. и прогнозен 
        бюджет на учебното заведение за периода януари – юни 2017 г.  
   3. Становище от директора на СУ „Отец Паисий“, изх. № 17-РД-01 от  
       13.01.2017 г. 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 


