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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СТРАЛДЖА 

  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
 

ОТ АТАНАС КИРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

Относно: Приемане на: 

 

1.Стратегия за подкрепа за личностно развитите на децата и учениците в 

община Стралджа 2021-2022г.  

2.Годишен план за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за 

личностно развитите на децата и учениците в община Стралджа за 2021г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.197 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО), всяка община разработва  Общинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитите на децата и учениците за период от две години и 

Годишен план за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно 

развитите на децата и учениците. 

 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:  

 

Съгласно разпоредбите на чл.197, ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО), въз основа на Областната стратегия се приема от 

общинския съвет Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 

период от две години и Годишен план за изпълнението й.  

 

Основна Основна цел на общинската стратегия е да очертае някои приоритетни 

потребности при определяне на нуждите от подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците, която институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование осигуряват, както и планиране и осигуряване на качествени образователни 

услуги, в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик 

чрез:  
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 предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване 

на способностите и уменията им;   

 прилагане на подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните 

потребности на всяко дете и всеки ученик;  

 реализиране на подкрепата в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и Наредбата 

за приобщаващото образование.  

 

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) определя 

приобщаващото образование, като неизменна част от правото на образование и 

въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие 

на децата – обща и допълнителна. Подкрепата за личностно развитие трябва да се 

предоставя на всяко дете и ученик, като се осигури подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им и бъде 

в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. 

За изпълнение на Стратегията, съгласно разпоредбите на чл.197, ал.3 от Закона 

за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) ежегодно до 30 април 

Общинският съвет приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие. Годишният план се приема по предложение на кмета на общината след 

съгласуване със съответното регионално управление на образованието. 

 

С оглед гореизложеното предлагам Общински съвет-град Стралджа, на 

основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.197 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО) да  приеме следния проект за 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема: 

 

1.Стратегия за подкрепа за личностно развитите на децата и учениците в 

община Стралджа 2021-2022г.  

2.Годишен план за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за 

личностно развитите на децата и учениците в община Стралджа за 2021г.  

 

 

Вносител: /п/ 

 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 


