
Общински детски комплекс – гр. Стражица 
 
 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 
 
 
Кратки исторически данни:  
          Общински детски комплекс е наследник на Общински пионерски дом 
открит на 01.10.1985г., по-късно през м.юни 1990г. е преобразуван в Общински 
център за работа с деца. 

Със Заповед РД-14-158/12.10.1994г. е преобразуван в Общински детски 
комплекс с предмет на дейност - осъществяване на държавната политика за 
работа с деца и ученици на местно и общинско ниво чрез организиране на 
дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им 
способности и дарования в областта на изкуството, науката, техниката, спорта и 
туризма. 

От 01.08.2016г. с влизането в сила на Закон за предучилищното и 
училищно образование, съгласно чл.49 ал.1 т.1 се преобразува в  Център за 
подкрепа за личностно развитие за организиране на дейности свързани с 
развитието на интересите, способностите, компетентностите  и изявата  в 
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 
 
Съгласно чл.26 от ЗПУО, ОДК е институция в системата на предучилищното и 
училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи 
приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и 
дейности за развитие на техните интереси и способности. 
 ОДК е юридическо лице чл.29, ал.1 от ЗПУО  и притежава собствен печат 
чл.34 ал.1 от ЗПУО, ЕИК по БУЛСТАТ. Съгласно чл.30 ал.1 и ал.2 и чл.32 ал.1 
от ЗПУО,наименованието на ЦПЛР е Общински детски комплекс. Съгласно 
чл.33 ал.1 и ал.2 от ЗПУО, седалището на ОДК е гр.Стражица, ул.”Дончо 
Узунов”, №9б. Ползва общински имоти, които са публична общинска 
собственост и са му предоставени със заповед на Кмета на Община Стражица в 
съответствие с чл.302 ал.1 от ЗПУО. 
 

1. ОДК ще запази своя облик и традиции.Той ще се развива като: 
• дава възможност за свободен избор на вида и формата за реализация на 

участника; 
• заниманията се провеждат в нестандартна, различна от училищната среда 

обстановка; 
• дейността в ОДК е разнообразна по вид, съдържание и организация; 
• създава условия за учебно-познавателна, творческа, спортна, състезателна 

и развлекателна дейност на децата от 5 до 18 години в съответствие с 
техните специални способности, интереси, дарби и талант; 



•  предлага гъвкави и мобилни учебно-приложни програми, отговарящи на 
променящите се интереси на децата и учениците;   

• превантивен център по отношение на всякакви вредни явления в 
обществото ни; 

• подпомага професионалната ориентация и реализация на децата;  
• предоставя възможност за лична и екипна активност и творчество на 

преподавателите; 
•  предлага комплекс от : 

- културно-развлекателни, развиващи и творчески дейности; 
- възможности за творческа изява, личностно развитие; 
- емоционална удовлетвореност и инициативност на децата; 
- авторски преподавателски програми; 

2.  Постигането на качествен образователен процес ще бъде 
реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат 
съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. 

3.  Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и 
спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 
  

Ценности и приоритети в развитието: 
1. Повишаване качеството на образование чрез подпомагане на децата да 

открият, изявят и развият своите заложби, таланти и дарования. 
2. Изграждане у децата на навици за здравословен начин на живот, 

устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови 
фактори, на които са изложени. 

3. Формиране у подрастващите потребност от непрекъснато образование и 
приобщаване към националните и общочовешки ценности и запазване на 
българската автентичност. 

4. Привличане на деца със СОП, деца в неравностойно социално положение, 
с друга етническа принадлежност в школите на ОДК. 

5. Издигане  авторитета и повишаване квалификацията на учителите. 
6. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и 

обществените организации, свързани с проблемите на образованието и 
възпитанието на младите хора. 

7. Ефективна управленска дейност. 
8. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в  

живота на общността. 
9. Подобряване и обогатяване на материално-техническата база. 

 
Обучение и дейности: 
 
Организационните педагогически форми при ОДК  са  в три области: „Науки и 
технологии”, „Изкуства” и „Спорт” 
Област „Науки и технологии”: Клуб „Природни науки и  екология”; Школа по 
руски език 



Педагогическа и психологическа подкрепа, включително дейности по 
превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, 
изпълнявани от психолога в ОДК.  
 
Област „Изкуства” : Школа по изобразително изкуство; Школа по керамика и 
приложни изкуства; Детски театър; Литературен клуб „Пегас(чета)”; Танцов 
състав 
 
Област „Спорт”: Школа по хандбал, Школа по  футбол,  МПО „Млад 
огнеборец” 
 
      Учебната година  в ОДК започва на 1 октомври и е с продължителност 12 
месеца, като  през лятото се организират занимания по интереси, съобразно 
желанията на децата и учениците. 
Желанието за участие в педагогическите форми се декларира чрез Заявление до 
директора на ОДК , подписано от родител.  Заявление за записване се подава на 
място в ОДК.  
 


