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  ОБЯВЛЕНИЕ 

 
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

   

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – 
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА 

 

МОТИВИ 

към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и 
дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс 

град Пещера 
 

1. Причини, които налагат приемането:  

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР – 
ОДК), град Пещера е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в 
която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на 
децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. С 
Решение № 168/31.08.2016г. на Общински съвет – Пещера е определена  дейността на Център 
за подкрепа на личностното развитие-Общински детски комплекс-гр.Пещера а именно: 
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера. 

Разпоредбите на чл. 49, ал.1 от ЗПУО регламентират дейността на центровете за 
подкрепа за личностно развитие, а именно за:  

1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 
науките, технологиите, изкуствата и спорта;  

2. кариерно ориентиране и консултиране;  
3. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща 

работа с деца и ученици;  
4. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;  
5. педагогическа и психологическа подкрепа;  



6. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с 
увреждания.  

Съгласно разпоредбите на чл.28, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование (ЗПУО) институцията урежда устройството и дейността си в правилник в 
съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му. С Решение № 
227/28.12.2016г. на Общински съвет – Пещера е приет Правилник за устройството и дейността 
на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера, с 
основна дейност развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в 
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община 
Пещера.  

С  Решение № 356, взето на заседание от 31.08.2017г., Общински съвет – Пещера  прие 
изменение и допълнение на свое Решение №168/31.08.2016г., като определи дейността на 
Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс-гр.Пещера, а 
именно:  

1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 
науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера; развитие 
на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера; 

2. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни 
потребности.  

 

Предвид гореизложеното е необходимо да се измени и допълни Правилника за 
устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски 
комплекс град Пещера, с цел спазване на разпоредбите на ЗПУО и поднормативните актове в 
системата на предучилищното и училищното образование.  

 
2. Целите, които се поставят: 

 Допълване и разширяване дейността на ЦПЛР – ОДК гр. Пещера. Осигуряване на 
публичност при организиране на дейностите на ЦПЛР – ОДК. Синхронизиране на дейността на 
ЦПЛР – ОДК гр. Пещера с нормативния акт от по-висока степен (ЗПУО), с което ще се 
удовлетвори обществения интерес на децата и учениците със СОП и на техните родители. 
 

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

За прилагането на предложеният проект на Правилник за изменение  и допълнение не са 
необходими допълнителни финансови средства. 
   

            4. Очаквани резултати от прилагането: 

С приемането и прилагането на  Правилника за изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на ЦПЛР – ОДК град Пещера ще се спазят изисквания на ЗПУО и 
подзаконовите нормативни актове в областта на предучилищното и училищно образование. 
 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз: 



 Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство, 
чийто  водещи принципи са откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на 
местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганият проект.  

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 
публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината - www.peshtera.bg, 
Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 
предложения и становища по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински 
детски комплекс град Пещера. 
 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: 
mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Общинския център за услуги и 
информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера. 

 
ПРОЕКТ  

ПРАВИЛНИК 

 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И 

ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ОБЩИНСКИ 
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА 

 
§ 1. В чл.2 след текста „Изпълняваните дейности в ЦПЛР-ОДК гр.Пещера са за развитие 

на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера“ се добавя следния  
текст: „ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности”.  

 
§ 2. Създава се ал.3 на чл.9 със следното съдържание:  
„В ЦПЛР-ОДК се осъществява допълнителна подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците със специални образователни потребности, която може да включва: 
1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 
специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 
увреждания; 

5. ресурсно подпомагане“. 
 
§ 3. Създава се ал.4 на чл.9 със следното съдържание:  
„Общата и допълнителната подкрепа на децата и учениците в ЦПЛР-ОДК се осигуряват 

по реда на Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.“. 
§ 4. В Заключителните разпоредби се създава § 3 със следното съдържание: 
„Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за  устройството и дейността 

на Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс град Пещера е приет 
с Решение №……………….. на Общински съвет – Пещера. 
 

 


