
 

 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
                                                                 от  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 

ОТНОСНО:  Определяне  дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян, 
                        и ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Димитров”-Смолян 
 

 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
До отмяната на Закона за народната просвета Обединеният детски комплекс /ОДК/-

Смолян и Ученическо общежитие /УО/ „Васил Димитров”– Смолян, функционираха като 
общински обслужващи звена - извънучилищни педагогически учреждения. В съответствие с 
разпоредбата на §18, ал.1, т.1 от преходните и заключителните разпоредби на влезлият в сила 
от 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, посочените 
извънучилищни педагогически учреждения продължават да осъществяват дейността си като 
центрове за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ в зависимост от дейността си по чл.49 от 
ЗПУО, като имат право за запазят наименованията си. 

Съгласно §18, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО кметът на   
общината, след решение на Общинския съвет, следва да определи със заповед дейността на 
ЦПЛР-ОДК-Смолян, и ЦПЛР-УО „Васил Димитров”-Смолян, по чл.49 от ЗПУО.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.49, ал.1, т.1 и ал.3, §18, ал.1, т.1 и ал.2 от 
преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 
образование, предлагам Общински съвет – Смолян, да приеме следните 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
1. Определя дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян: 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. 

2. Определя дейност на ЦПЛР-УО „Васил Димитров”-Смолян: настаняване на ученици 
в общежитие и осигуряване на условия за организиране и провеждане на самоподготовката 
им; провеждане на консултации по учебни предмети и индивидуална работа; организиране и 
провеждане на занимания по интереси; работа с родители. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да 
предприеме необходимите действия за привеждане на решенията по т.1 и т.2 в сила. 
  
ВНОСИТЕЛ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 


