
МОТИВИ и ПРОЕКТ  
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на община Кричим и Годишен план на дейностите за 
подкрепа на личностното развитие на деца и ученици в община 

Кричим за 2018 година 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 
изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния 
кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Кричим в 
регламентирания 30-дневен срок, считано от 09.03.2018 година от обявяването на 
интернет страницата на Община Кричим: www.krichim.bg, за обсъждане, становища, 
предложения, мнения, възражения, препоръки и др., по: 

- проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците на община Кричим 2018-2019 година,  

- Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на деца 
и ученици в община Кричим за 2018 година,

като такива могат да бъдат предоставяни на e-mail: kmet_krichim@abv.bg, или в 
деловодството на община Кричим на адрес: п.к. 4220, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. 
Пловдив, пл. „Обединение” № 3. 

МОТИВИ:

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците на община Кричим 2018-2019 година, и Годишен план за подкрепа на 
личностното развитие на деца и ученици в община Кричим за 2018 година, прилагаме 
съответните мотиви, както следва: 

           І. Причини, които налагат приемането на Общинска стратегия за подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците на община Кричим 2018-2019 
година, и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на 
деца и ученици в община Кричим за 2018 година:

1. Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците на община Кричим е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от 
Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) 
(ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование,  приета с ПМС № 232 от 
20 октомври 2017 г., която урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на 
приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и 
училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за 
предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Стратегия е разработена в съответствие с: 
- Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в област Пловдив 2017-2020 г., съгласувана от Областния съвет за развитие 
на област Пловдив с Решение № 1, взето с протокол № 1/08.09.2017 г.  



- „Анализ на състоянието и потребностите от подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в община Кричим, приет от Общински съвет при община Кричим с 
Решение № ..., взето с протокол № ... от ..........2018 г. 

Общинската Стратегия обхваща период от 2 години, а именно 2018 – 2019 г. и 
подпомага гарантирането на качествено образование за всяко дете и ученик, и 
пълноценната реализация на приобщаващото образование в детските градини и 
училищата на територията на община Кричим. 

2. Годишният план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на деца и 
ученици в община Кричим за 2018 година е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона 
за предучилищното и училищното образование.  

ІІ. Цели, които се поставят: 
Подкрепата за личностно развитие се предоставя на децата и учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование, и включва осигуряване на 
подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите 
и уменията им, и за включването и участието им в общността на детската градина и 
училището. Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 
индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. 

С предложената Стратегия се създават условия за развитие и участие на децата и 
учениците във всички аспекти на живота в общността на територията на община 
Кричим чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, 
психологическа и социална среда. 

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 
Кричим за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Общинска 
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община 
Кричим 2018-2019 година, и Годишен план на дейностите за подкрепа на 
личностното развитие на деца и ученици в община Кричим за 2018 година. 

Дейностите, включени в Общинската стратегия и Годишния план за 2018 г., 
предполагат гарантиране на необходимите финансови средства от държавния бюджет 
във връзка с прилагането на Наредбата за приобщаващото образовние и в този смисъл 
предоставяне на средства на съответните институции пряко ангажирани с общата и 
допълнителна подкрепа за личностно развитие. Други източници за финансиране могат 
да бъдат Европейските фондове, Общинския бюджет, както и спонсорства, дарения и 
др. източници. 

ІV. Очаквани резултати: 
- Постигнато пълноправно и пълноценно взаимодействие и сътрудничество на 

всички участници в образователния процес – деца, ученици, родители, институции, 
организации, специалисти и др. 

- Осигуряване на пълрноценна обща и допълнителна подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците от всички образователни институции на територията на 
община Кричим съвместно с държавните и местни органи и структури. 

- Синхронизиране на нормативната база на община Кричим в съответствие със 
Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото 
образование. 



V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Общинската Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

на община Кричим 2018-2019 година, и Годишен план за подкрепа на личностното 
развитие на деца и ученици в община Кричим за 2018 година, са разработени съгласно 
националните и европейските приоритети за осигуряване на приобщаващото 
образование  на децата и учениците, отразявайки обективното състояние, традициите и 
спецификата на всяка институция в системата на предучилищното и училищното 
образование. 

Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и 
учениците в община Кричим 2018-2019 г., е в пълно съответствие с европейското 
законодателство при спазване разпоредбите и целите на националното и местното 
законодателство. 

VІ. Фактически основания:
Законът за предучилищното и училищното образование /обн., ДВ, бр.79 от 

13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г./ изисква от общините разработване и приемане на 
Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците /чл.197, 
ал.1 и ал.2/, а съгласно чл. 197, ал. 3 за изпълнението на стратегията ежегодно до 30 
април общинският съвет приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие. 

Според чл. 5 от Наредба за приобщаващото образование /обн., ДВ, бр.86 от 
27.10.2017 г./ подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се организира и 
осигурява в съответствие с утвърдени областни и общински стратегии за подкрепа за 
личностно развитие въз основа на анализ на потребностите от обща и допълнителна 
подкрепа. 

VІІ. Правни основания: 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.197, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование,  приета с 
ПМС № 232 от 20 октомври 2017 г. 

ПРОЕКТ:

1. Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на 
децата и учениците в Община Кричим 2018-2019 г. 

2. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на 
деца и ученици в община Кричим за 2018 година


