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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 
ОТНОСНО:  Предложение за промяна в предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян 
           
 
    

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Министерството на образованието и науката /МОН/ в изпълнение на проект „Система 

за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2009-2013 и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020, разкри 28 центъра за кариерно ориентиране /ЦКО/ със 
седалища във всички областни градове в страната, включително и в град Смолян. ЦКО-
Смолян, е настанен  в помещения общинска собственост, предоставени за ползване на МОН, 
намиращи се адрес: град Смолян, бул. „България“ №24, /Стоматологична поликлиника/, етаж 
IV-ти. В базата на ЦКО-Смолян, са извършени ремонтни дейности, оборудване и 
обзавеждане. Изпълнението на проекта приключва на 31.12.2017 година. 

 
Описание на исканата промяна: 
С оглед осигуряване на устойчиво развитие на системата за кариерно ориентиране в 

училищното образование и отправено предложение от Министъра на образованието и 
науката за запазване на ЦКО-Смолян, както и след извършена преценка на нормативно 
позволените възможности за това, считам за целесъобразно кариерното ориентиране и 
консултиране в училищното образование да се извършва от Център за подкрепа за личностно 
развитие – Обединен детски комплекс – Смолян /ЦПЛР-ОДК-Смолян/, след процедура за 
промяна и допълване предмета на неговата дейност. Към настоящия момент с Решение 
№302/18.11.2016 година на Общински съвет – Смолян и Заповед №РД-1027/30.11.2016 
година на Кмета на Община Смолян на ЦПЛР-ОДК-Смолян, е определена дейност 
занимания по интереси, за развитие на интересите, способностите и компетентностите на 
децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; изяви по 
интереси.  

В писмо на Министъра на образованието и науката с вх.№ДЛ011225/04.12.2017 г. е 
посочено, че МОН поема 80% от издръжката, а общината 20% от издръжката, при 
минимално редуциране числеността на ЦКО-Смолян.  
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Мотиви за необходимостта от промяната: 
Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ позволява 

иницииране на промяна в предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян, на основание чл.310, 
ал.5, във връзка с чл.311, ал.5 и чл.49, ал.1, т.2 и ал.6. 

Поемането на функциите за кариерно ориентиране и консултиране от ЦПЛР-ОДК-
Смолян, ще даде възможност на посочения Център да разшири досегашната си дейност и да 
се утвърди като общинска образователна институция с нов облик, отговаряща на 
съвременните потребности на подрастващите. 

Формите за кариерно ориентиране и консултиране биха могли да бъдат успешно 
съчетани с реализиране на дейностите за работа с децата, заложени в профилите от областите 
„Наука и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт" от Годишната програма на ЦПЛР-ОДК-Смолян. 

Кариерното ориентиране и консултиране е заложено в Общинската стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян /2018-2020/. 
Същото е част от общата подкрепа за личностно развитие, която към момента се осигурява 
успешно от ЦПЛР–ОДК–Смолян. В Стратегията е посочено, че след приключване на проекта 
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ Община Смолян и 
училищата следва да организират този процес, ползвайки опита и ресурсите създадени по 
проекта. 

ЦПЛР-ОДК-Смолян, ще разполага с допълнителна и добре оборудвана материална 
база с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №24, /Стоматологична поликлиника/, ет. IV-ти, 
предназначена за кариерно ориентиране и консултиране на учениците.  

Относно кадровото обезпечаване на дейността по кариерното ориентиране и 
консултиране считам за удачно запазването на три щатни бройки от досега действащия ЦКО-
Смолян.  

 
Промяната в предмета на дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян, следва да се извърши, 

считано от 01.01.2018 година на учебната 2017/2018 година, тъй като изпълнението на 
проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ приключва на 
31.12.2017 година. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 

чл.310, ал.5, във връзка с чл.311, ал.5 и чл.49, ал.1, т.2 и ал.6. от ЗПУО и чл.10, ал.1 и ал.2, 
т.2в от Наредба №9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование предлагам Общински съвет-Смолян, да приеме следните  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1. Считано от 01.01.2018 година, променя предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-

Смолян, чрез допълване на дейността с кариерно ориентиране и консултиране. 
2. Финансовото обезпечаване по издръжката на кариерното ориентиране и 

консултиране в ЦПЛР-ОДК-Смолян, да се осигурява в процентно съотношение, както 
следва: 80% /осемдесет процента/ от Министерство на образованието и науката и 20% 
/двадесет процента/ от Община Смолян. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за 
привеждане на решенията по т.1 и т.2 в изпълнение. 
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4. Във връзка с краткия срок за осъществяване на процедурата за промяна предмета на 
дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян, както и за защитаване интереса на учащите, допуска 
предварително изпълнение на решенията по т.1, т.2 и т.3, на основание чл.60, ал.1 от 
Админстративнопроцесуалния кодекс. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:   1.  Справка за прогнозен брой ученици по групи. 
                                                      2.  Справка за прогнозната численост на персонала. 
                                                      3.  Становище за съответствие с изискванията на правилата и    

нормите за пожарна безопасност или сертификат за 
съответствие на обект с изискванията за пожарна 
безопасност, издаден от органите за пожарна безопасност и 
защита на населението, осъществяващи държавен 
противопожарен контрол. 

                                                      4.  Копие от акт за собственост. 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 
 
 
 


