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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Определяне на дейностите, които се извършват в Център за подкрепа за 

личностно развитие - гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 

съществуващите общински обслужващи звена (извънучилищни педагогически 

учреждения и тези за организиран отдих и спорт), продължават да осъществяват 

дейността си като центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).  

Според ЗПУО, центърът за подкрепа за личностно развитие 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. 

В тримесечен срок от влизането в сила на закона, след решение на общинския съвет, 

кметът на общината определя със заповед дейностите в тях. Възможните такива са 

посочени в чл. 49, ал. 1 от ЗПУО, а именно: 

1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта;  

2. кариерно ориентиране и консултиране;  

3. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща 

работа с деца и ученици;  

4. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;  

5. педагогическа и психологическа подкрепа;  

6. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с 

увреждания. 

Центровете за подкрепа за личностно развитие могат да извършват и повече от една от 

гореизброените дейности. 

Материалната база, дългогодишната традиция и обезпечеността с кадри на Центъра за 

подкрепа на личностното развитие в гр. Елена обуславят възможностите на институцията 
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за развитие на дейностите по т. т. 1, 2, 5 и 6. Дейностите по т. т. 3 и 4 изискват оборудване 

и кадри със специална подготовка за работа с деца със специални образователни 

потребности, с които центърът не разполага. 

Законодателят е предвидил възможност дейностите, за които в общината няма център за 

подкрепа за личностно развитие, който да може да ги осъществи, да могат да бъдат 

възлагани от кмета на общината, също след решение на общинския съвет, на ЦПЛР от 

друга община или на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане, 

получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила 

на детето. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 49, ал. 1 и чл. 198 от Закона за предучилищното 

и училищното образование, както и § 18, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от същия, Общински съвет 

Елена: 

1. Определя дейностите, които се извършват в Център за подкрепа за личностно 

развитие - гр. Елена, както следва: 

- развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; 

- кариерно ориентиране и консултиране; 

- педагогическа и психологическа подкрепа; 

- прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и 

учениците с увреждания. 

2. Дава съгласие при необходимост кметът на общината да възлага на Център за 

подкрепа на личностно развитие от друга община или на лица по чл. 18, ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за социално подпомагане, получили лиценз за предоставяне на 

социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето, следните 

дейности:  

- превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и 

ресоциализираща работа с деца и ученици; 

- ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни 

потребности. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


