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РЕШЕНИЕ № 528   
по протокол № 23 от 20.07.2017 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 
 

ОТНОСНО: Промени в структурата и дейността на институциите 
осигуряващи подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Шумен 

 
 
 

/с 29 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 
 

 

1. Влива ОШИ „Анастас Стоянов“, гр. Шумен в ЦПЛР-ОДК-Шумен, 
считано от 01.09.2017 г.; 

2. Променя щатната численост на ЦПЛР-ОДК-Шумен, считано от 
01.09.2017 г. от 22,5 щ. бр. на 51 щ. бр. 

3. Изменя щатната численост в детските градини от 527 щ. бр. на 513,5 щ. 
бр. в частта дофинансиране на държавна дейност, считано от 01.09.2017 г.; 

4. Трудовите правоотношения с работниците и служителите от ОШИ 
„Анастас Стоянов“ и на логопедите и психолозите от детските градини да се 
уредят съгласно чл. 123 от КТ; 

5. Възлага на кмета на Община Шумен със своя заповед да измени 
дейностите за подкрепа на личностно развитие, осъществявани от ЦПЛР-ОДК-
Шумен, съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона за предучилищно и 
училищно образование, както следва: 

- развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в 
областта на науките, технологиите и изкуствата; 

- превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и 
ресоциализираща работа с деца и ученици; 

- ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП; 
- педагогическа и психологическа подкрепа. 
 



6. Възлага на кмета на Община Шумен в срок до 30.09.2017 година: 
6.1. Да внесе предложение в Общински съвет за промяна в Правилника за 

устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК-Шумен; 
6.2. Да внесе предложение в Общински съвет за корекция в бюджетните 

взаимоотношения и промяна на второстепенните разпоредители с бюджет. 
7. Сградният фонд и движимото имущество на ОШИ „Анастас Стоянов“ да 

се предоставят за ползване от ЦПЛР-ОДК-Шумен. 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               
гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /М. Шарбанова/ 


