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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж.Асен Емилов Джунински - кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

 

 

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Чупрене 2019 – 2021 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование) и Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене за 2019 г. (по 

чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование) 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
Законът за предучилищното и училищното образование 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. 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на 

всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към 

премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности 

за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на 

общността. Проектът на Стратегията е публикуван в сайта на община Чупрене на 

18.07.2019 г. 

 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в 

община Чупрене е разработена в изпълнение на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за 

приобщаващото образование (приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.). Годишният план 

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Чупрене е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

Стратегията и Годишният план са изготвени въз основа на Анализ на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене по чл. 196, 

ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, приет с Решение № 

443/31.01.2019 г. от Общински съвет – Чупрене, както и въз основа на Областната 

mailto:ob_chuprene@abv.bg
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стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в oбласт Видин 

(2019 – 2021 г.).  

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-

процесуалния кодекс, чл.8, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, във връзка 

с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование 

 Моля за Вашето решение: 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 197, ал. 1, 

ал. 2 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование 

Общинският съвет Община Чупрене 

 

  РЕШИ: 

 

I. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Чупрене 2019 – 2021 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование) 

II. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Чупрене за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование) 

          

 

М О Т И В И  

Към изготвяне на проект на Общинската стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците и Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене 

 

 1. Причини, които налагат приемането: 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в 

община Чупрене е разработена в изпълнение на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за 

приобщаващото образование (приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.). Годишният план 

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Чупрене е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

Стратегията и Годишният план са изготвени въз основа на Анализ на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене по чл. 196, 

ал. 3 от ЗПУО, приет с Решение № 443/31.01.2019 г. от Общински съвет – Чупрене, 

както и въз основа на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в oбласт Видин (2019 – 2021 г.).  

 

 2. Цели, които се поставят: 

Целите и приоритети, които се поставят в Стратегията, са съобразени със законовата 

рамка на процеса на приобщаващо образование в българските образователни 

институции и изконното право на всяко дете да бъде приобщено и ценено, да се 

гарантира достъпа му до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите 

индивидуални потребности. 



Общинската стратегия регламентира обществените отношения, свързани с процесите 

на приобщаващото образование, както и дейностите на всички институции в системата 

на предучилищното и училищното образование на територията на община Чупрене за 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна 

уредба: 

Дейностите, включени в Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от община Чупрене и Годишния план, предполагат гарантиране на 

необходимите финансови средства от държавата във връзка с прилагането на Наредбата 

за приобщаващо образование и в този смисъл предоставяне на средства на съответните 

институции, пряко ангажирани с общата и допълнителна подкрепа. 

 

 4. Очаквани резултати от прилагането: 

 Осигуряване на пълноценна обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от всички образователни институции на територията на 

община Чупрене съвместно с държавните и местни органи и структури; 

 Синхронизиране на нормативната база на Община Чупрене  в съответствие със 

ЗУПО и Наредбата за приобщаващо образование. 

 

 5. Анализ за съответствието  с правото на Европейския съюз: 

Настоящата Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

от община Чупрене е в пълно съответствие с европейското законодателство, при 

спазване разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 

 

 

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване 

на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и 

прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на 

настоящото на интернет страницата на общината - 22.07.2019 г. се приемат 

предложения и становища относно така изготвения проект приемане Стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и Годишен план на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община 

Чупрене. 

 
 


