
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

                                                                  от  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ за потребностите от подкрепа за личностно  
                         развитие  на децата и учениците в Община Смолян за периода  
                                                            2018 – 2020 година 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование /ЗПУО/ областният управител организира разработването на областна стратегия 
за подкрепа за личностно развите на децата и учениците въз основа на анализ на 
потребностите от посочената подкрепа във всяка община. В съответствие с разпоредбата на 
чл. 196, ал. 3 анализът се разработва от съответната община и се приема от общинския съвет 
по предложение на кмета на общината. На следващ етап на база на областната стратегия ще 
бъде приета двегодишна общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в 
община Смолян, която следва да бъде съобразена с фактите и изводите от анализа. 

Представям на Вашето внимание Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците в Община Смолян за периода 2018-2020 година. За 
изготвянето му е използвана информация от институции и органи на територията на 
общината, посочени в неговата т. III-та, имащи отношение към личностното развитие на 
подрастващите, в рамките на техните компетенции и възможности. 

Във връзка с гореизложено и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от ЗПУО, 

предлагам Общински съвет-Смолян за приеме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Смолян за периода 2018-2020 година. 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да 

представи Анализа по точка първа от решенията в Областна администрация - Смолян, за да 
послужи за разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в област Смолян. 

 

Приложение: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата  
                        и учениците в Община Смолян за периода 2018 -2020 година 
 

 

ВНОСИТЕЛ: 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

 

 

 


