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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: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците на територията на община Шумен за 2022  г. 
 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 В изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците от община Шумен (2020-2022 г.), приета с Решение № 191 по 
Протокол № 12 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Шумен, Общинска администрация 
представя Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и 
учениците на територията на община Шумен за 2022 г. На основание чл. 197, ал. 3 от 
Закона за предучилищното и училищното образование ежегодно общинският съвет 
приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Годишният план 
се приема по предложение на кмета на общината след съгласуване със съответното 
регионално управление на образованието.  
 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във 
връзка с 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование предлагам 
Общински съвет – Шумен да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Приема Годишен тематичен план на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците на територията на община Шумен за 2022 г. 

 
Приложение: Съгласно текста. 

 
 
 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
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