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Изх. № РД.01.02-_____ /           .           ..2018 г. 

 

 

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: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците в община Елена за 2018 г. 

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През изминалата 2017 г., в изпълнение на чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, бе изготвен Анализ на потребностите от 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Елена. Обински съвет 

– Елена със свое Решение № 23 /22.02.2017 г. го одобри.  

На база на изготвените от общините Анализи, в област Велико Търново бе разработена и 

приета Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.  

Стъпвайки на областната стратегия, в изпълнение на чл. 197, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Елена с Решение № 126 / 

14.09.2017 г. прие Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Елена за периода 2017 – 2018 г.  

На база на нея, и в изпълнение на изискванията на чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, сега 

Общинският съвет следва да приеме в срок до 30 април 2018 г. Годишен план на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие. 

С настоящото предложение представям на Вашето внимание проект за Годишен план на 

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

2018 г. На 30.03.2018 г. Проектът на Годишен план бе предоставен за преглед и 

евентуални препоръки на всички образователни институции, ДЦДМУ и Д“СП“ Елена. 

Към настоящия момент възражения и препоръки за промяна или корекции не са 

постъпили. 

 

Във връзка с горното предлагам на Общински съвет – Елена следния    
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет Елена: 

 

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

учениците в община Елена за 2018 г. 

 

Приложение:  

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

община Елена за 2018 г., съгласуван от РУО – Велико Търново. 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

Христо Захариев 


