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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Аксел Кючюк – Заместник-кмет на Община Исперих 

 

 

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от община Исперих за периода 2021-2022 г. и 

Годишен план за изпълнение на Стратегията за 2021 г. 

 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 

Законът за предучилищното и училищното образование внася ново качество в 

образованието ни като 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 научаването 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 Закона за 

предучилищното и училищното образование, 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. 

В изпълнение на горецитираните разпоредби, Община Исперих разработи 

проект на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от общината за периода 2021-2022 г., който е базиран на утвърдената от 

Обласния управител Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и 

учениците в област Разград 2021-2022 г. Предложеният Годишен план за изпълнение на 

дейностите за подкрепа за личностно развите на децата и учениците в община Исперих 

за 2021 г. е съгласуван с Началника на РУО – Разград.  
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С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

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

учениците от община Исперих за периода 2021-2022 г. 

2. Приема План за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците от община Исперих за 2021 г. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

 

Вносител: 

АКСЕЛ КЮЧЮК 

Зам.- кмет на Община Исперих 

 


