
ТАБЛИЦА  

за отразяване на коментари, предложения и/или препоръки  в рамките на процедура за неприсъствено вземане на решение от 

Областния съвет за развитие на област Русе относно проект на  

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Русе (2020-2022) 

   

№ Представител на 

… 

Коментар 

  

Предложение/препоръка Обосновка  

(полето не е 

задължително) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Община Иваново 

 

На стр. 15, абзац 4, изр. последно е 

недовършено, поради което смисълът на 

изречението се губи. 

Да се допълни изречението по начина, 

по който е било замислено. 

Приема се  

Допълнен текст в 

изречението. 

В частта относно дейността на Местните 

комисии за борба срещу 

противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните са копирани 

абзаци от годишните отчети на някои от 

общините за изпълнение дейностите на 

МКБППМН. Посочването на тези отчетни 

данни не е необходимо в обсъжданата 

областна стратегия и не кореспондира с 

целта на ЗПУО да се анализират 

потребностите от подкрепа на всяка 

община. 

Вместо посочване на брой 

възпитателни дела и деца, с които е 

работено през годината, да се 

систематизират данните и да се 

направят обосновани обобщени изводи 

за състоянието и работата на местните 

комисии. 

Приема се частично 

Доизяснена е функцията на  

МКБППМН.  

Прави впечатление, че в Проекта като цяло 

се обсъждат предпочитателно нуждите 

само на някои общини, а не на всички в 

границите на областта. По този начин не се 

обхващат достатъчно широко 

предизвикателствата, пред които е 

В раздел 3 – Анализ и оценка на 

потребностите от подкрепа за 

личностното развитие на децата и 

учениците в област Русе, където е 

възможно, да се изложи информация за 

извършваните дейности, предприетите 

Не се приема 

Информацията е подадена 

от общините 



 

изправено всяка община и по този начин не 

могат да се изведат дейностите на 

подкрепа.  

мерки и нуждите на всяка община.  

2. ДГ „Зора“ – Русе  

 

(предложението е 

регистрирано в 

Областна 

администрация – Русе в 

периода на обществено 

обсъждане на 

Стратегията) 

 

Коментар относно функциониране на 

смесена разновъзрастова специална група 

за деца със СОП. 

Да се включи ДГ „Зора“, която освен  

четири масови групи, функционира и 

една разновъзрастова специална група 

за деца със СОП 

Приема се 

В Структура на 

образователната система 

в област Русе са добавени 

ДГ „Зора“, а по 

предложение на РУО – 

Център за специална 

образователна подкрепа – 

Русе (ЦСОП – Русе). 

3. Сдружение 

„Родители 

обединени за деца“ 

 

(предложението е 

регистрирано в 

Областна 

администрация – Русе в 

периода на обществено 

обсъждане на 

Стратегията) 

Коментари относно доставчиците на 

социални услуги, дефиницията на „деца в 

риск“. 

Доставчиците на социални услуги да 

бъдат извадени от списъка на 

субектите, които имат право да 

осигуряват подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците; да 

отпадне възможността общините да 

възлагат на лицензирани доставчици на 

социални услуги на дейности за 

подкрепа на децата и учениците. 

 

 

Не се приема  

Стратегията е изцяло 

базирана на нормативната 

уредба, регламентираща 

предучилищното и 

училищното образование;  

дефиницията „деца в риск“ 

е определена в 

Допълнителни разпоредби, 

§ 1, т. 6 от ЗПУО и § 1, т. 

11 в Допълнителни 

разпоредби на Закона за 

закрила на детето. 

 


