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Относно: разкриване на ново направление „Кариерно ориентиране и консултиране“ 
към дейността на ЦПЛР-ОДК-Шумен, считано от 01.01.2018 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект „Система за 
кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ разкрива центрове за кариерно 
ориентиране със седалища всички областни градове, които в продължение на няколко 
години реализираха дейности в сферата на кариерното консултиране на младите хора. 
Със свое писмо с Вх. № 04-00-274 от 21.11.2017 г. в Община Шумен, МОН информира, 
че изпълнението на проекта приключва на 31.12.2017 г. С оглед осигуряването на 
устойчиво развитие на системата за кариерно ориентиране и запазването на 
създадените по проекта центрове е необходимо предприемане на съвместни действия – 
общини – РУО – МОН, с цел осигуряване на условия за функциониране и финансиране 
на специфичната им дейност от 01.01.2018 г. 

Добра възможност Центърът за кариерно развитие да продължи да съществува е 
като стане част от структурата на съществуващия ЦПЛР – ОДК Шумен. Създаването на 
такова направление към ЦПЛР – ОДК би могло да бъде база за изграждане на Център 
за иновации и кариерно консултиранe, в изпълнение на Програма за управление на 
Община Шумен 2015/2019 г. В направление - кариерно консултиране учениците биха 
могли да се информират за видовете подготовка в училищното образование, 
професиите и профилите, които се изучават в училищата, както и да получават 



консултации свързани с продължаване на образованието и формиране на умения за 
планиране на кариерното развитие. Предвид  динамиката и потребностите на пазара на 
труда, направление „кариерно ориентиране“ би могло да осъществява връзка между 
училищата и бизнеса, чрез организиране на регулярни срещи и инициативи в тази 
посока. Положителен ефект от създаване на новото звено към ЦПЛР би бил и в процеса 
на консултиране на родители на ученици за избор на подходящо професионално 
направление с дуална форма на обучение. 

Настоящият Център за кариерно ориентиране – Шумен се помещава в зали към 
Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Шумен, която е държавна 
собственост. Материалната база е в добро състояние, извършени са ремонтни дейности 
и офисите са обзаведени и оборудвани със средства от проекта. В центъра работят един 
ръководител и трима кариерни консултанти – непедагогически персонал. Средно за 
една година общите разходи за центъра са 65 600 лв., което включва заплати и 
издръжка. 

С писмо с вх. № 04-00-285 от 04.12.2017 г. МОН уведомява, че поема 80% от 
издръжката на ЦПЛР, а общините останалите 20%, включващи разходи за заплати, 
осигурителни вноски и издръжка. Възможни са варианти за договаряне на минимални 
промени в числеността на персонала. Служителите, които в момента работят в ЦКО са 
на срочни трудови договори до 31.12.2017 г. и от 01.01.2018 г. общините имат 
възможност да назначат наново лица, съобразно приетата численост. Тъй като в ЦПЛР-
ОДК има директор и двама зам. – директори, ще отпадане щатната бройка – 
ръководител. Предлагаме за осигуряване на дейността да се запазят две щатни бройки – 
кариерни консултанти. 

Необходимите средства за фонд работна заплата и всички дължими плащания 
съгласно Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване и Колективен трудов 
договор с характер на възнаграждения – заплати, осигурителни вноски, допълнителни 
трудови възнаграждения, както и работно облекло и средства по ЗЗБУТ са 28 000 лв., от 
които 20% или 5 600 лв. осигурени от общински средства. От средствата за издръжка 
средно около 15 000 лв. или 3 000 лв. ще са осигурени от общински средства – 20%. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 5, чл. 313, 
ал. 1, т. 3 и чл. 314, ал. 4 от ЗПУО, както и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам на 
Общински съвет – Шумен да вземе следните: 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. Към ЦПЛР – ОДК Шумен да бъде разкрито направление „Кариерно 
ориентиране и консултиране“, считано от 01.01.2018 г. 

2. Възлага на кмета на Община Шумен да допълни със своя заповед дейностите 
за подкрепа на личностно развитие, осъществявани от ЦПЛР-ОДК-Шумен, 
съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 от ЗПУО, в направление „Кариерно 
ориентиране и  консултиране“. 



3. При разработване на бюджета на Община Шумен за 2018 година да се 
планират допълнителни средства от местни приходи за обезпечаване на 
дейностите по кариерно ориентиране и консулатиране в размер на 8 600 лв., 
представляващи 20% от общите разходи, както и допълнителна численост на 
персонала за разпоредител с бюджет ЦПЛР-ОДК-Шумен с 2 щатни бройки – 
кариерни консултанти. 

 
 
С уважение, 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласувал: 
Найден Косев 
Зам.- кмет по образование и култура 
 
Предложил: 
Мария Йорданова 
Началник на отдел ОНР 
 
Изготвили: 
Даниела Савчева 
Юрисконсулт 
Лиляна Тодорова 
Гл. експерт БФО 


