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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: 1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците от община Шумен (2020-2022 г.) 
                 2. Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в община Шумен за 2020 г. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предложеният проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците от община Шумен е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 
от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредбата за 
приобщаващото образование. 

В основата на Общинската стратегия стои Анализ на община Шумен за потребностите 
от подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет от Общински съвет – Шумен с Решение № 1159 
по Протокол № 49/19.09.2019 г. на заседание на Общински съвет-Шумен и Областната 
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, утвърдена от Областния 
управител на област Шумен. 

Предложената Стратегия се базира на основните принципи, залегнали в ЗПУО и 
Наредбата за приобщаващото образование, както и стратегическите и оперативни цели, 
необходимите мерки и дейности и обхваща период от 2 години – 2020-2022 г. 

Предложеният проект на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците в община Шумен за 2020 г. е в пряка връзка с  Общинската 
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен. 
Годишният план включва основните цели, необходимите мерки и дейности в областта на 
подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен, както и 
отговорните институции за реализиране на дейностите и източниците на финансиране.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 197 от Закона за предучилищното и 
училищното образование предлагам Общински съвет-Шумен да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 
                 1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците от община Шумен (2020-2022 г.) 
                 2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците в община Шумен за 2020 г. 
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