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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: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в община Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с разпоредбите на член 196, ал. 3 и във връзка с ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО) в сила от 01.08.2016 г., областният 

управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във 

всяка община на територията на областта. Анализът се разработва от съответната община 

и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

В деловодството на Община Елена е получено писмо № ОА 04 - 459 / 24.01.2019 г. на 

Областен управител на област Велико Търново, с което сме уведомени за инициирането 

на разработването на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците с молба за изготвяне на съответния Анализ на потребностите 

Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Елена е подготвен от общинска администрация на базата на предоставената 

информация от Национална електронна информационна система за предучилищно и 

училищно образование, Национален статистически институт, МКБППМН, училища и 

детски градини и от собствени данни. 

Въз основа на областната стратегия ще бъде приета общинска стратегия за подкрепа на 

личностното развитие за период от две години. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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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. 17, ал. 1, т. 3  от същия и чл. 196, ал. 3 от Закона 

за предучилищното и училищното образование, във връзка с писмо № ОА 04 - 459 / 

24.01.2019 г. на Областен управител на област Велико Търново, Общински съвет Елена 

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от Община Елена, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


