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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 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от община Елена за периода 2019 - 2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) регламентира 

приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование и въвежда 

осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците – обща и допълнителна. Приобщаващо образование е процес на осъзнаване, 

приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието 

от потребности чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на 

пречките пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и 

учениците във всички аспекти на живота на общността.  

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и 

местните органи и структури. Съгласно чл. 197 от ЗПУО, общините приемат общински 

стратегии за личностно развитие на децата и учениците, въз основа на утвърдени областни 

стратегии. За изпълнение на стратегиите се разработват ежегодни планове на дейностите 

за подкрепа за личностното развитие.  

С Решение № 24 / 21.02.2019 г., Общински съвет Елена е приел Анализ на потребностите 

от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена (чл. 196, ал. 3 

от ЗПУО). Същият е предоставен Областна администрация Велико Търново, за да 

послужи за основа (заедно с анализите на останалите общини) за разработване, 

съгласуване с Областния съвет за развитие и с Регионалното управление на 

образованието, и утвърждаване на Областна стратегия за подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците в област Велико Търново (2019-2020 г.). 

В изпълнение на чл. 197, ал. 1 от ЗПУО, Община Елена разработи проект на Общинска 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от общината за 

периода 2019 - 2020 г., който е базиран на утвърдената през месец април 2019 г.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 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. 197, ал. 2 от Закона 

за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Елена 

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Елена за периода 2019 - 2020 г. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

15.04.2019 г., 17:25 ч. 

 

Съгласувал: 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 

 

 


