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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

                                                                 от  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Предложение за изменения и допълнения на Правилник за  

                       устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно 

                       развитие /ЦПЛР/-ОДК-Смолян 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение №645/21.12.2017 година на Общински съвет-Смолян, и Заповед №РД-

1151/22.12.2017 година на Кмета на Община Смолян, считано от 01.01.2018 година е променен 

предметът на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян, чрез допълване на дейността с кариерно 

ориентиране и консултиране. Посочената промяна следва за бъде отразена в действащия към 

момента Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян, приет с Решение 

№354/25.01.2017 година Общински съвет-Смолян. 

Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове на 15.01.2018 година на 

официалния сайт на Община Смолян бе публикуван за обществени консултации актуализиран 

проект на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян, включващ изменения 

и допълнения, свързани с дейността по кариерно ориентиране и консултиране. До изтичане на 

регламентирания 30-дневен срок за обществени консултации не са постъпили други 

предложения и препоръки по посочения проект на Правилник. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Решение №645/21.12.2017 година на Общински 

съвет-Смолян, и Заповед №РД-1151/22.12.2017 година на Кмета на Община Смолян предлагам 

Общински Съвет – Смолян, да приеме следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

I. Приема изменения и допълнения в Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-

ОДК-Смолян, както следва: 

 

§1. Досегашният текст на чл.2. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е общински център за подкрепа 

за личностно развитие по смисъла на чл.49, ал.1, т.1 и ал.7 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО). 

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян изпълнява дейности в съответствие с разпоредбата на чл.49, ал.1, 

т.1 от ЗПУО и Заповед № РД-1027/30.11.2016 г. на Кмета на Община Смолян. 

(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява обща подкрепа за личностно развитие на деца и 

ученици по смисъла на чл.28, ал.2, т.1 от Наредба за приобщаващото образование /ПМС №286 от 

04.11.2016 г./. 
се изменя и придобива следната редакция:  

чл.2. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е общински център за подкрепа за личностно развитие по 

смисъла на чл.49, ал.1, т.1 и т.2, и ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО). 

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян изпълнява дейности в съответствие с разпоредба на чл.49, ал.1, 

т.1 и т.2 от ЗПУО и Заповед №РД-1151/22.12.2017г. на Кмета на Община Смолян. 
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(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява обща подкрепа за личностно развитие на деца и 

ученици по смисъла на чл.33,ал.2,т.1 и т.2 от Наредба за приобщаващото образование /ПМС 

№232 от 20.10.2017г./. 
 

§2. Досегашният текст на чл.5. Като образователна институция за обща подкрепа 

ЦПЛР-ОДК-Смолян работи за: 

1. подготовка на децата и учениците за изява и пълноценна реализация чрез 
извънучилищна дейност; 

2. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и 

учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции; 

3. осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето 

развитие; 

се изменя и придобива следната редакция:  

чл.5. (1) Общата подкрепа включва: 

1. занимания по интереси;  

2. кариерно ориентиране на учениците; 

(2) Като образователна институция за обща подкрепа ЦПЛР-ОДК-Смолян работи за:  

1. подготовка на децата и учениците за изява и пълноценна реализация чрез 
извънучилищна дейност; 

2. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и 

учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции; 

3. осигуряване на условия за кариерно ориентиране на децата и учениците и за 

утвърждаването им като активни субекти на своето развитие чрез дейности, насочени към 

стимулиране на развитието на личностни качества и придобиването на социални 

компетентности; 

 

 

§3. Създава се нова ал.2 към чл.6 със следния текст: (2) ЦПЛР-ОДК-Смолян 

организира и провежда кариерно ориентиране, което включва взаимно допълващи се дейности за 

информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане 

на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и 

осъществяване на връзка между училището и пазара на труда. 

 

 

§4. Досегашната точка 9. от ал.1 на чл.6.: 9. осъществява педагогически дейности в 

детските градини на територията на Община Смолян, които не са дейност на детските градини, 

съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното 

образование; 

Става нова ал. 3 и придобива следната редакция:  

(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява педагогически дейности в детските градини на 

територията на Община Смолян, които не са дейност на детските градини, съгласно 

разпоредбата на чл.19, ал.1 от Наредба №5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното 

образование. 

 

 

§5. Досегашният текст на чл.7: чл.7. ЦПЛР-ОДК-Смолян осигурява и мотивира изяви по 

интереси на децата и учениците чрез: 
1. участието им в индивидуални и колективни, постоянни и временни организационни 

педагогически форми на общинско, регионално и национално равнище; 

2. участието им в разработването и реализирането на национални и международни 

проекти и програми; 
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3. стимулиране за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески 

дейности и в изяви по интереси; 

се изменя с добавяне на нови алинеи 2 и 3 и придобива следната редакция: Чл.7. (1) 

ЦПЛР-ОДК-Смолян осигурява и мотивира изяви по интереси на децата и учениците чрез: 
1. участието им в индивидуални и колективни, постоянни и временни организационни 

педагогически форми на общинско, регионално и национално равнище; 

2. участието им в разработването и реализирането на национални и международни 

проекти и програми; 

3. стимулиране за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески 

дейности и в изяви по интереси; 

(2) Формите за  кариерно ориентиране на децата и учениците са: 

1. индивидуално и групово информиране за видовете подготовка в училищното 

образование, профилите, специалностите от професии, за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, професионалното образование и обучение и 

висшето образование и реда за прием на ученици и студенти, за динамиката и потребностите на 

пазара на труда; 

2. индивидуално и групово консултиране за разкриване на интереси, нагласи и мотивация 

за избора на образование и професия, за формиране на умения за планиране на учебното и 

личното време, за формиране на умения за планиране на кариерното развитие, за преодоляване 

на грешки, свързани с избора на образование и професии от учениците, за решаване на вътрешни 

и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна 

реализация.   

3. индивидуална и групова работа за подобряване на мотивацията на учениците за учене и 

професионална реализация, провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране, 

провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование, 

професия и работа, тренинги с ученици за формиране на умения за вземане на решения и 

търсене на работа; 

4. работа по програми за кариерно ориентиране с ученици от І до ІV клас, с ученици от V 

до ХІІ клас – за подготовка за преход към по-висока степен на образование или за участие на 

пазара на труда, с ученици от отделни целеви групи – застрашени от отпадане от училище, 

талантливи ученици, ученици със специални образователни потребности, ученици с проблемно 

поведение, за реинтегриране на отпаднали ученици, за формиране на нови умения за социално 

включване и мобилност. 

(3) В предучилищното образование се осъществяват взаимно допълващи се дейности за 

запознаване с професии чрез формите на педагогическото взаимодействие, по време на игра и на 

дейности по избор на детето, чрез провеждане на срещи с родители с различна професионална 

квалификация и други. 

 

 §6. Досегашният текст на чл.10, ал.1: чл.10 (1) Дейности за обучение в ЦПЛР-ОДК-

Смолян се осъществяват в следните области: 

1. „Наука и технологии"; 

2. „Изкуства"; 

3. „Спорт". 

 се изменя и придобива следната редакция: чл.10. (1) Дейности за обучение в ЦПЛР-

ОДК-Смолян се осъществяват в следните области: 

1.“Наука и технологии“; 

2.“Изкуства“; 
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3.“Спорт“; 

4. „Кариерно ориентиране“.  

 

§7. Досегашният текст на чл.11., ал.2, т.1 и т.2: Дейностите в организационните 

педагогически форми са: 

1. индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за 

обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности; 

2. групови – школи, клубове, състави, хорове, отбори, кръжоци, ателиета, експедиции с 

учебна цел и други. 

се изменя и придобива следната редакция:  

(2) Дейностите в организационните педагогически форми са: 

1. индивидуални - работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за 

обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности; кариерно ориентиране; 

2. групови - школи, клубове, състави, хорове, отбори, кръжоци, ателиета, експедиции с 

учебна цел и други, свързани с кариерно ориентиране; 

 

 

§8. Досегашният текст на чл.20., ал.3: За постигнати високи резултати учителите 

получават грамоти, а успехите им се популяризират. 

се изменя и придобива следната редакция:  

За постигнати високи резултати учителите получават морални и/или материални награди, 

а успехите им се популяризират. 

 

 

§9. Досегашният текст на чл.21., ал.3: Констатациите от проверките се вписват в 

книгата за контролната дейност на директора. 

се изменя и придобива следната редакция:  

(3) Проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора, а 

констатациите от тях – в класьор, който е неразделна част от книгата за контролната дейност на 

директора. 

 

 

§10. Досегашният текст на чл.26., ал.1 и ал.2: (1) В направление „Учебна дейност" се 

осъществява учебно-възпитателна дейност, както следва: 

1. „Наука и технологии"; 

2. „Изкуства"; 

3. „Спорт"; 

(2) В направлението работят учители. 

се изменя и придобива следната редакция:  

(1) В направление „Учебна дейност“ се осъществява учебно-възпитателна дейност, както 

следва: 

1.“Науки и технологии“; 

2.“Изкуства“; 

3.“Спорт“; 

4. „Кариерно ориентиране“. 

(2) В направлението работят учители и други специалисти. 

 

§11. Досегашният текст на чл.29:  Имотите, предоставени за управление и ползване от 

ЦПЛР-ОДК-Смолян, са общинска собственост. 

се изменя и придобива следната редакция:  
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чл.29 Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ОДК-Смолян, са 

общинска собственост и са му предоставени съгласно разпоредбите на Закона за общинската 

собственост. 

 

 

§12. Досегашният текст на чл.31: Този правилник се издава на основание на §18, ал.3 от 

ЗПУО и е приет с Решение на Общински съвет - Смолян № 354/25.01.2017 г. 
се изменя и придобива следната редакция:  

Този правилник се издава на основание на §18, ал.3 от ЗПУО и е приет с Решение на 

Общински съвет - Смолян № 354/25.01.2017 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет № 

………/……….2018 г. 
 

II. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за 

привеждане на приетите по т.1 изменения и допълнения в изпълнение. 

  

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


