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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

                                                                 от  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за откриване на ученическо общежитие в с. Широка лъка  
 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян е постъпила докладна записка от Кмета на с. Широка лъка г-н 

Васил Седянков, с предложение за откриване на ученическо общежитие в с. Широка лъка. 
Към докладната записка е приложен доклад на директора на Основно училище /ОУ/ 

„Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка, г-жа Маруся Бочукова, до началника на 
Регионално управление на образованието – Смолян, относно утвърждаване на училищен 

план-прием за учебната 2019/2020 година в V-ти клас за даровити ученици по музика и 

изобразително изкуство в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка. 
 

           - Мотиви за необходимостта от откриване на ученическо общежитие в с. Широка 
лъка: ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка, е с 200-годишна история, с богати 

родолюбиви традиции и собствен облик. От 2001 година училището е член на асоциираните 
към ЮНЕСКО училища, наречени „лаборатории за новаторства“. То сътрудничи 

ползотворно с местното читалище „Екзарх Стефан – 1872“ и с Фондация „Ден Гри“ – 

София, с която от 14 години реализира успешно Летни театрални академии за деца, 
съвместно с Дома за деца „Катя Ванчева“. Създадени са добри партньорства с други 

образователни институции от Община Смолян и страната. Значима е връзката с 
Националното училище за фолклорни изкуства /НУФИ/ „Широка лъка“. В ОУ „Никола Й. 

Вапцаров“ работят педагогически специалисти с необходимия капацитет от знания, умения 
и практически опит за осъществяване на образователно-възпитателен процес с даровити 

ученици в сферата на музиката и изобразителното изкуство.  

С оглед на гореизложеното и при заложен за учебната 2019/2020 година училищен 

план-прием в V-ти клас за даровити ученици по музика и изобразително изкуство, е 
целесъобразно за нуждите на посочените деца от други населени места в с. Широка лъка да 
бъде предоставено ученическо общежитие. Неговото откриване е улеснено от 
обстоятелството, че в сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка, /ул. 

„Люлката“ № 2/ вече има подготвена, добре оборудвана и неизползваема общинска база с 
капацитет от 12 места. Въпреки многократно положените усилия и търсене на възможности 

за реализиране на първоначалния замисъл базата да функционира като център за социални 

услуги, към момента това не е осъществимо. Използването на тази материална база за 
ученическо общежитие е подходящо и уместно. Настанените в него ученици ще имат много 
добри битови условия за живот и самоподготовка. Ще имат и възможност за продължаване 
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на образованието си в НУФИ „Широка лъка“, в Професионалната гимназия за приложни 

изкуства в град Смолян или в други образователни институции.  

  

- Пълно наименование на общежитието:  „Център за подкрепа за личностно развитие 
– Ученическо общежитие – „Широка лъка” – с. Широка лъка /кратко наименование на 
общежитието: ЦПЛР –УО „Широка лъка” – с. Широка лъка/.  

 

-Официален адрес: Област Смолян, Община Смолян, с. Широка лъка, ул. „Люлката” 

№ 2; 

- Адрес на сградата на ученическото общежитие, в която ще се осъществява неговата 
дейност: Община Смолян, с. Широка лъка, ул. „Люлката” № 2; 

 

- Общежитието ще функционира като общински Център за подкрепа за личностно 

развитие, в съответствие с чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование /ЗПУО/; 

 

- Етап и степен на образование – прогимназиален етап на основната образователна 
степен; 

 

-  Откриване на ученическото общежитие: от учебната 2019/2020 година; 
 

-  В общежитието се очаква да бъдат настанени 12 ученици; 

 

- Не се налага осигуряването на транспорт за учениците, поради непосредствената 
близост на базата до ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка;  

 

- Към момента няма осигурена достъпна архитектурна среда за ученици със 
специални образователни потребности, освен наличие на широки бани с тоалетни;  

 

- Материално-техническото осигуряване на базата включва: антре с маса, столове и 

диван; кухненски бокс с дневна – мивка, шкафове, мека мебел, холна маса, компютър; два 
апартамента с по пет легла, шкафчета и гардеробчета, самостоятелни бани и тоалетни към 

всеки апартамент; един апартамент с две легла, маса, столове, компютър, шкафчета и 

гардеробчета, със самостоятелна баня и тоалетна. Общ капацитет – 12 легла. 
 

 - Кадровото осигуряване на общежитието от 3-ма /трима/ педагогически 

специалисти предстои; 

 

-   Финансово осигуряване на дейността – в съответствие с разпоредбите на Закона за 
предучилищното и училищното образование /в сила от 01.08.2016 г./, Наредба за 
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
/приета с ПМС № 219/05.09.2017 г/ и Решения на Министерския съвет за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 
съответната финансова година. 

 

 Съгласно разпоредбата на чл. 315, ал. 1 от ЗПУО предложенията за откриване на 
ученическите общежития се внасят в срок до 31 май и се разглеждат за предстоящата 
учебна година. Поради краткия период от време до 31 май за окончателното влизане в сила 
на решенията на ОбС - Смолян, както и за защитаване на важни обществени интереси, се 
налага допускането на предварително изпълнение, на основание чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс. 
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 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, 

т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от 
Наредба №9 / 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам Общински 

съвет – Смолян, да приеме следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Дава съгласие от учебната 2019/2020 година в с. Широка лъка, на адрес: ул. 

„Люлката” № 2, да бъде открито ученическо общежитие със статут на общински Център за 
подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия 
за издаване на заповед за откриване на ученическото общежитие по т. 1 от решенията. 

 

3. Допуска предварително изпълнение на Решенията. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:   1. Справка за броя на учениците.  
                                2. Справка за общата численост на персонала. 
                                3. Уведомително писмо от РД „ПБЗН“ – гр. Смолян, относно стартиране 
на процедура по издаване на становище за съответствие на обект с изискванията на 
правилата и нормите за пожарна безопасност. 
                                4. Копие на акт за собственост. 
 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ   / П / 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
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