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ISO 9001   ISO 14001  OHSAS 18001 

 

ДО 

ПРОФ. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 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: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от община Шумен. 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Законът за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 

г., задължава общините да изготвят Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците. На базата на анализите на общините ще бъде изготвена 
Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Шумен. 

Съгласно чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование областният 
управител организира разработването на Стратегията, която включва описание на 
предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на 
подкрепата. На следващ етап въз основа на областната стратегия ще бъде приета 
двегодишна общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община 
Шумен, която следва да бъде съобразена с фактите и изводите от посочения анализ. 

За разработване на анализа е използвана информация от институции, органи и 

структури на територията на общината, имащи отношение към личностното развитие на 
децата и учениците в рамките на техните компетенции и правомощия. 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Шумен. 



 

Приложение: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците от община Шумен. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
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