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I. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ: 

1. Групови дейности по кариерно ориентиране. 

2. Индивидуално кариерно информиране и консултиране. 

3. Масови прояви и публични изяви. 

4. Консултиране на родители и граждани. 

5. Методическа дейност и подкрепа на педагогически специалисти. 

 

II. ГРАФИК УЧЕБНО  ВРЕМЕ: 

 Начало на учебната година – 01.10.2022 г. 

 Край на учебната година     – 30.09.2023 г. 

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 

2022/2023 година: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. - 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

 Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 
06.02.2023 г. – I - XII клас 

Неучебни дни: 

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2023 г. – втори ДЗИ 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни 

дейности 

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 

16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас 

 Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 
16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г. – I - III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4седмици за 

производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с 

професионална подготовка или с дуална система на обучение в X и XI клас)  
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III. РАБОТЕН ГОДИШЕН ГРАФИК НА ЦПЛР – ЦКО - ВАРНА: 

 

№ 

 

Област 

 

Организационна 

форма 

Брой 

ученици за 

година- 

ЦПЛР-ЦКО 

Брой 

ученици за 

месец 

ЦПЛР-ЦКО 

Брой 

ученици за 

месец на 

КК 

 

Клас 

 

1. 

Кариерно 

информиране 
Групова   работа 3700 308 62 I – XII 

 

 

№ 

 

Област 

 

Организационна 

форма 

Брой 

ученици за 

година- 

ЦПЛР-ЦКО 

Брой 

ученици за 

месец- 

ЦПЛР-ЦКО 

Брой 

ученици за 

месец на 

КК 

 

Клас 

 

1. 

Кариерно 

консултиране 

Индивидуална   

работа 
670 56 11 I – XII 

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:  

На база изготвен и утвърден Месечен план-график, директорът и кариерните 

консултанти от ЦПЛР-ЦКО-Варна провеждат дейности по кариерно ориентиране на 

ученици и деца. Кариерно ориентиране на територията на дадено училище се 

осъществява след предварително изготвен и подписан График с директора на училището. 

Дейностите по кариерно ориентиране в ЦПЛР-ЦКО-Варна се провеждат по всяко 

време. С учениците и децата се работи групово или индивидуално. Индивидуалното 

консултиране е двустранен, доброволен процес, който приключва с изготвяне на План за 

действие. 

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране - 

Варна, по смисъла на чл.180 от ЗПУО е център за кариерно ориентиране в училищното 

образование и включва взаимнодопълващи 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.  

Целева група на ЦПЛР – ЦКО - ВАРНА са деца и ученици от 5 до 18 годишна 

възраст от всички видове учебни заведения на територията на гр. Варна и областта. 

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.  

Приоритетно се работи с ученици от 7 и 10, 11, 12 клас, тъй като на тях им предстои 

преход в по-горна образователна степен или реализиране на пазара на труда, с ученици 

от отделни целеви групи – застрашени от отпадане от училище, талантливи ученици, 

ученици със специални образователни потребности и др. 

Груповите занимания с учениците се провеждат под формата на информиране, 

обучения, тренинги, дискусии по тематични филми, работа с интерактивни упражнения 

и др. 

- Извършват се в офиса на ЦПЛР-ЦКО-Варна или в училищата. 
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- При необходимост от напускане на територията на училището се създава 

организация, съгласно действащата нормативна уредба. 

- Груповите дейности се провеждат в час на класа, в извън учебно време или в друго 

удобно време, което не нарушава учебния процес на децата/ учениците. 

- Групите могат да бъдат от един клас или смесени. 

- За осигуряване на качествена работа с групите, се предвиждат от 1 до 4 групови 

дейности по различни теми от Програмата за кариерно ориентиране.  

- За приоритетните групи четирите теми да са от четирите ядра на Програмата за 

кариерно ориентиране. 

- При планиране на груповите дейности се провеждат срещи с Директора, класния 

ръководител или друг отговорен педагог, за обсъждане нуждите на децата от 

кариерно ориентиране и планиране на максимално полезни за децата/учениците 

занимания. 

 

Индивидуално консултиране е процес, при който кариерния консултант има 

възможност да отговори на индивидуалните потребности и заявки на клиента. 

- Индивидуалното консултиране може да започне по заявка на ученика или 

родителя. 

- Индивидуалното консултиране се провежда в консултативни сесии. 

- Продължителността на консултативния процес е в зависимост от индивидуалните 

потребности и заявки на ученика и времето, необходимо за да се постигне ефект. 

- Продължителността на една консултативна сесия е максимум 45 минути. 

- Индивидуалните консултации в ЦПЛР-ЦКО-Варна се регистрират в дневника за 

индивидуални консултации на центъра.  

- Индивидуаното консултиране също може да включва методи свързани с 

информиране, обучение, психологическо тестиране и др. 

- Индивидуалното консултиране приключва с изготвянето на индивидуален план 

за действие. 

 

Масови прояви и публични изяви включват форуми, семинари, професиографски 

екскурзии, състезания, изложения и др.  
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АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

Приоритет Цели Дейности Срок/Отговорник 

Оптимална 

организация на 

дейността на 

ЦПЛР – ЦКО - 

Варна 

1. Осигуряване на 

гаранции за 

законосъобразно 

управление 

Разработване и 

утвърждаване на Образец 

№ 3 

септември/Директор, Гл. 

счетоводител 

Подготовка на учебните 

програми за 2022 – 2023 

септември/Директор 

Утвърждаване на Годишен 

план за дейността на 

центъра 

септември/Директор 

Утвърждаване на план за 

квалификационната 

дейност на персонала 

септември/Директор 

Утвърждаване на план за 

контролната дейност 

септември/Директор 

Приемане и утвърждаване 

на Годишен план за 

дейността  

октомври/Директор 

Запознаване с плана за 

контролна дейност на 

директора 

септември/Директор, 

Кариерни консултанти 

Запознаване с Плана за 

квалификационна дейност 

септември/Директор, Гл. 

счетоводител/Кариерни 

консултанти 

Работни срещи с 

представители на училища, 

институции, организации и 

др. 

ежемесечно / Директор 

Изготвяне на месечен 

План-график на дейностите 

на ЦПЛР – ЦКО – ЦКО - 

Варна 

ежемесечно/Директор 

Изготвяне на лятна 

програма на ЦПЛР – ЦКО - 

Варна 

Май/Директор 

Актуализиране на 

писмените процедури и 

правила за организиране на 

цялостната дейност на 

ЦПЛР-ЦКО-Варна  

през целия 

период/Директор/Гл. 

счетоводител 

2. Дейности на 

Кариерните 

консултанти 

Актуализиране на списъка с 

учебни материали и 

инструменти за обучение  и 

подготовка на нови 

януари, май, септември, / 

Кариерни консултанти 
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Работни срещи с 

представители на училища, 

институции, организации и 

др. 

постоянен / Кариерни 

консултанти 

Предоставяне на 

методическа подкрепа на 

педагогически специалисти 

постоянен / Кариерни 

консултанти 

Комплектоване на 

материали и  инструменти 

за провеждане на групови и 

индивидуални консултации 

постоянен / Кариерни 

консултанти 

Изготвяне на графици за 

предоставяне на 

специализирани услуги по 

кариерно ориентиране  

постоянен / Директор, 

Кариерни консултанти 

Изготвяне на индивидуален 

месечен отчет 

постоянен / Директор, 

Кариерни консултанти 

Изготвяне на индивидуален 

месечен План-график за 

работа за предстоящ месец 

постоянен / Директор, 

Кариерни консултанти 

Изготвяне на материали за 

сайта на ЦПЛР-ЦКО-Варна 

постоянен/Директор, 

Кариерни консултанти 

Вписване на дейности в 

Летописната книга 

постоянен/Директор, 

Кариерни консултанти 

Организиране на 

информационни кампании 

за повишаване на 

информираността на 

обществото относно 

дейността на ЦПЛР-ЦКО-

Варна 

постоянен/Директор, 

Кариерни консултанти 

3. Контролна 

дейност на 

директора на ЦПЛР 

– ЦКО - Варна 

Изготвяне на доклад – 

анализ за дейността на 

ЦПЛР – ЦКО - Варна 

януари/Директор 

Посещения съгласно Плана 

за контролна дейност на 

директора 

съгласно изготвен план / 

Директор 

4.Квалификационна 

дейност 

 

Проучване индивидуалните 

потребности на кариерните 

консултанти от обучение и 

квалификация 

в началото на всяка 

финансова 

година/Директор 

Представяне на добри 

модели и практики за 

усъвършенстване и 

обогатяване 

копетентностите на 

кариерните консултанти 

съгласно изготвен 

план/Директор, 

Кариерни консултанти 

Гарантиране 

на равен 

достъп до 

1. Групови 

дейности по 

 с ученици от I до IV клас; 

 с ученици от V до XII 

клас - за подготовка за 

постоянен / Директор, 

Кариерни консултанти 
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качествено 

образование 

кариерно 

ориентиране 

преход към по-висока 

степен на образование 

или за участие на пазара 

на труда; 

 с деца от 5 до 7 годишна 

възраст;  

 с ученици от отделни 

целеви групи - 

застрашени от отпадане 

от училище, талантливи 

ученици, ученици със 

специални образователни 

потребности, ученици с 

проблемно поведение и 

др.; 

 за реинтегриране на 

отпадналите от училище; 

 за формиране на нови 

умения за социално 

включване и мобилност.  

2. Индивидуално 

кариерно 

информиране и 

консултиране 

 подобряване на 

мотивацията на 

учениците за учене и 

професионална 

реализация; 

 провеждане на 

интерактивни 

упражнения по кариерно 

ориентиране; 

 провеждане на дискусии 

по теми, свързани с 

избора на образование, 

професия и работа 

 решаване на вътрешни и 

външни конфликти, 

свързани с 

възможностите за 

образователна, 

професионална и 

личностна реализация. 

 изготвяне на план за 

действие за изпълнение 

на взетото решение 

постоянен / Директор, 

Кариерни консултанти 

 3. Масови прояви и 

публични изяви 

 форуми 

 семинари 

 професиографски 

екскурзии 

 състезания 

 изложения и др. 

постоянен / Директор, 

Кариерни консултанти 
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4. Консултиране на 

родители и 

граждани 

Консултиране на 

учениците и техните 

родители  за избор на 

професия и/или профил и 

за професионална 

реализация 

постоянен / Директор, 

Кариерни консултанти 

5.Методическа 

дейност и подкрепа 

Организиране на работни 

срещи с педагогически 

специалисти 

постоянен / Директор, 

Кариерни консултанти 

 Предоставяне на 

методическа подкрепа на 

педагогически специалисти 

постоянен / Кариерни 

консултанти 

 Сътрудничество  и 

съвместни дейности с 

организации и институции 

постоянен / Директор, 

Кариерни консултанти 
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Настоящият Годишен план за дейността на ЦПЛР-ЦКО-Варна е приет на Общо събрание 

с Протокол № ........../................................. 

Планът подлежи на актуализация по всяко време и може да бъде променен по писмено 

предложение на всеки член на колектива. 

Конкретизирането на дейностите по Годишния план се осъществява в ежемесечен 

График на ЦПЛР – ЦКО - Варна, в който са указани срокове и отговорници. 

  


