
УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 

26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Кубрат и Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

Изготвен e проект  на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие 

на децата и учениците в Община Кубрат и  Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в  община Кубрат  към него и Общинска 

стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 години. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани  в деловодството на Общински 

съвет-Кубрат или на  e-mail: office@obskubrat.bg до 30 -дни  от датата на публикуване 

26.02.2021 г., в сайта на Община Кубрат и сайта на Общински съвет-Кубрат. 

Мотиви за Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в Община Кубрат и  Анализ на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  община Кубрат  към него 

и Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 

години: 

1. Причини, налагащи приемането на Годишен план на дейностите за подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат и  Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  община 

Кубрат  към него и Общинска стратегия за личностно развитие на децата и 

учениците за период от 2 години: 

Осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е приоритет в 

националната политика в областта на средното образование. 

В изпълнение на чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование 

/ЗПУО/, всяка община разработи Общинска стратегия за личностно развитие на децата и 

учениците за период от 2 години, която се приема от Общинския съвет. 

В изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30-ти Април, Общинският съвет, по 

предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на образованието прима 

годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Приетите 

годишни общински планове се изпращат на Областния управител. 



Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат  е 

разработен в съответствие с изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование 

(ЗПУО), влязъл в сила на 01.08.2016 г., във връзка с чл. 196, ал. 1, според който областния 

управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците, въз основа на анализ на потребностите от подкрепа на всяка 

община на територията на областта. 

 

2. Целите, които се поставят: 

2.1. Основни цели на Плана са: 

-Приобщаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ в 

общообразователните училища и детски градини; 

- Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със специални образователни 
потребности /СОП/; 

 

-Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания; 

 
- Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско развитие;  

 

-Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими общности; 

2.2. Основната цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при определяне 

нуждите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, които институциите в 

системата на предучилищното и училищно образование трябва да осигуряват чрез разработване 

и прилагане на цялостни политики за: 

 - изграждане на позитивен организационен климат, който да създава условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници 

в процеса на образование; 

 - утвърждаване на позитивна дисциплина, която се свързва с мерки и подходи, гарантиращи 

изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и 

предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и 

останалите;  

  При работата с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и 
ранното оценяване на риска от тях. 

2.3. Основната цел на Стратегията: е реализиране на политики и мерки, които осигуряват 

правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности 

и развитието на всяко дете и ученик. 

 



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

Проекта на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата 

и учениците в Община Кубрат и  Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в  община Кубрат  към него както и Общинска стратегия 

за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 години, не изискват 

допълнителни средства освен утвърдените в бюджета. 

4.Очаквани резултати: 

-Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности 
и с хронични заболявания; 

 

- Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от уязвими общности и деца в риск; 

 
- Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби; 

 
-Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в и извън училищата и детските градини; 

- Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; 

 

-Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на 

способностите и уменията на децата за пълноценното им участие в общността на детската 

градина и на училището; 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

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

в Община Кубрат и  Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в  община Кубрат  към него и Общинска стратегия за личностно 

развитие на децата и учениците за период от 2 години,  са съобразени с актовете на 

правото на Европейския съюз. 

 

 

 

 

 


