
 

 

ПРОЕКТ 
 

на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие  

на децата и учениците в  община Маджарово (2021 г. - 2022 г.) 
 

Мотиви към настоящия проект: 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

Разпоредбите на чл.197, ал.1 и ал.2  от Закона за предучилищното и училищното 

образование изискват,  въз основа на Областната стратегия по чл. 196 от ЗПУО, Общински 

съвет - Маджарово да приеме Общинска стратегия за личностно развитие на децата и 

учениците, за период от две години.    
 

2. Цели, които се поставят: 

Регламентиране на обществените отношения, свързани с процесите на приобщаващото 

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

и училищното образование за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците. 

Да се гарантира изконното право и достъп на всяко дете до подкрепа за личностно 

развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности. 

 

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: 
В двегодишния период на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците да се осигурят ключовите фактори и ресурси за осигуряването на 

обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът на Общинската стратегия не противоречи на правото на Европейския съюз. 

Този проект е в съответствие със  Закона за предучилищното и училищното 

образование (обн.ДВ бр.79 от 13.10.2015 г.) и с Наредбата за приобщаващото 

образование, (приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., обн. ДВ бр. 86 от 27.10.2017 г. изм. 

и доп. ДВ бр. 105 от 18 12.2018 г., изм. ДВ 101 от 27.12 2019 г. и доп. ДВ бр.48 от 
26.05.2020 г. и доп.ДВ бр. 92 от 27.10.2020 г.).         

 

 
Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно-

процесуалния кодекс, така изготвеният проект за приемане на Общинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  община Маджарово 

(2021 – 2022 г.) се публикува на интернет страницата на общината за срок от 30 дни, с 

цел информиране на заинтересованите лица и приемане на предложения и становища. 

 

Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат на 

електронната поща на общината: madjarovo@abv.bg , както и да бъдат депозирани в 

деловодството на администрацията. 

 

 

                    


