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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 
 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 

 
 
Относно: Промяна на наименованията на ОДК-Шумен и УСШ „Хан 
Крум“-Шумен в Центрове за подкрепа на личностно развитие и определяне 
на дейността им 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Съгласно §18, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби 
на новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 
обн. ДВ бр. 79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. съществуващите 
общински обслужващи звена – извънучилищни педагогически учреждения 
продължават да осъществяват дейността си като центрове за подкрепа на 
личностно развитие в зависимост от дейността си по чл. 49 от него, като 
имат право да запазят наименованията си, а по §18, ал. 5 от Преходните 
и заключителните разпоредби на закона трудовите правоотношения на 
работниците и служителите от преобразуваните институции се уреждат 
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. 

Към настоящия момент Обединен детски комплекс-Шумен е 
обслужващо звено – юридическо лице на бюджетна издръжка със 
седалище: град Шумен, ул. „Панайот Волов“ № 6а. Предмет на дейността е 
осъществяването на държавна и общинска политика за работа с деца и 
ученици чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие 
на индивидуалните им способности в областта на изкуството, науката и 
технологиите. Образователно-възпитателният процес се осъществява в 
различни форми на научно-познавателното, приложно-техническото и 
художествено-творческото направление. 
 
 
 



 
 
 

УСШ „Хан Крум“-Шумен е обслужващо звено – юридическо лице на 
бюджетна издръжка със седалище: град Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 
32 /СК „Плиска“/. Предмет на дейността е осъществяването на държавна и 
общинска политика за работа с деца и ученици чрез организиране на 
дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им 
способности в областта на спорта. Образователно-възпитателният и 
тренировъчният процес се осъществява в различни спортни дисциплини. 

Обединен детски комплекс и УСШ „Хан Крум“ участват в 
провеждането и реализирането на образователната, културната и спортна 
политика на Община Шумен, насочена към децата и учениците от детските 
градини и училища и координира и организира изпълнението на редица 
общински дейности и събития. 

Финансовото осигуряване на дейността на двете обслужващи звена 
се осъществява по Дейност 337 от Закона за държавния бюджет държавна 
и общинска дейност). Финансовото подпомагане на дейността на 
извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната 
просвета се осъществява от 2015 г. съгласно  ПМС № 36/2015 г., изм. и 
доп. с ПМС № 4/14.01.2016 г. 

За да се запази приемствеността и да се спазят изискванията на 
ЗПУО е необходимо наименованието на Обединен детски комплекс да се 
промени както следва Център за подкрепа на личностно развитие-
Обединен детски комплекс-Шумен, а на УСШ „Хан Крум“ - Център за 
подкрепа на личностно развитие- УСШ „Хан Крум“-Шумен. И двата 
центъра за подкрепа на личностно развитие ще продължат да реализират 
дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на 
децата и учениците, както и дейности за развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявите им в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта.  

 
Предвид гореизложеното и на основание §18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, предлагам 
Общински съвет-Шумен да вземе следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1. Обединен детски комплекс се преименува в Център за подкрепа 

на личностно развитие-Обединен детски комплекс-Шумен. 
2. УСШ „Хан Крум“ се преименува в Център за подкрепа на 

личностно развитие-УСШ „Хан Крум“-Шумен.  
3.  Възлага на Кмета на Община Шумен в срок до 01.11.2016 г.: 
3.1.  Да определи със заповед  в  Центъра за подкрепа на личностно 

развитие-Обединен детски комплекс-Шумен да бъдат развивани дейности, 
посочени в чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, както следва: развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, 
технологиите и изкуствата; 



 
 

 
3.2. Да определи със заповед  в  Центъра за подкрепа на личностно 

развитие-УСШ „Хан Крум“-Шумен да бъдат развивани дейности, 
посочени в чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, както следва: развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на спорта. 

4.  Възлага на Кмета на Община Шумен в срок до 01.01.2017 г. да 
предложи на Общински съвет Правилник за устройството и дейността на 
Центровете за подкрепа на личностно развитие. 

5. Съхраняването на задължителната документация на ОДК-Шумен и 
УСШ „Хан Крум“-Шумен да се осъществи съгласно Закона за 
Националния архивен фонд, Наредба за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхранението и използването на документите 
в учрежденския архив на държавните и общински институции и Наредба 
№ 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование.  

 
 
 
 

 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 
 
 
 
 
 


