
СТАТУТ
за организацията и функциите на Консултативен младежки съвет към Кмета на

Община Димитровград

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Младежкият съвет е обществен консултативен орган към Община Димитровград
по въпросите на местната младежка политика, под председателството на Кмета.

2. Консултативният  младежки  съвет  /КМС/  се  учредява  за  срок  от  4  години.
Съставен е от млади хора на възраст  от 16 до 35 години - представители на
различни младежки и неправителствени организации.

3. Консултативният младежки съвет е резултат от практическото приложение на
Ревизираната  Европейска  харта  за  участието  на  младите  хора  в  живота  на
общините  и  регионите,  Стратегията  за  национална  младежка  политика  и
Общинската стратегия за работа с младежта. 

4. Консултативният  младежки  съвет  включва  младежки  представители,
номинирани   по  условията  на  раздел  ІV  от  настоящия  статут.  Съставът  на
Съвета  може  да  бъде  актуализиран  ежегодно,  в  зависимост  от  настъпили
промени  в  статуса  на  неговите  членове  или  при  други  непредвидени
обстоятелства, които налагат промяна.

ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Консултативният младежки съвет има за цел да подпомага работата на общинска
администрация  в  областта  на  организирането,  координирането  и  реализирането  на
младежката  политика,  в  т.ч.  и  дейностите  по  вземане  на  управленски  решения.
Изразява мнението на широкия спектър на младите хора от града, след проучване на
желанията, мненията и интересите им.

Консултативният младежки съвет изпълнява следните конкретни задачи: 
1. Подпомага разработването на програми, свързани с развитието на младежките

дейности от общинската администрация.
2. Подготвя   анализи  за  състоянието  на  детерминационните  фактори,  в  т.ч.  и

младежката среда.
3. Участва  в  подготовката  и  разработването  на  дългосрочни  концепции  и

стратегии. Съдейства за тяхното обществено популяризиране и реализиране.
4. Обсъжда предложенията на общинска администрация за:

- крупни дейности с участието на младежките организации;
- финансиране  на  младежки  проекти  по  Общинска  програма

„Димитровград на младите”
- участието в обществени структури и комисии;
- доброволчески и други акции и инициативи;
- други.

5. Проучва   младежката  проблематика  и  осъществява  периодични  срещи  с
представители на младежки организации и групи млади хора в целия възрастов
диапазон от 16 до 35 години.

6. Осъществява  и  поддържа   различни  форми  на  взаимовръзка  със  сродни
организации и институции, в т.ч. и международни.

7. Подпомага специализираните дирекции, отдели и структури в пряката им работа
и организацията на дейностите с децата и младежта.
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8. Популяризира  дейността  на   Съвета  пред  обществеността  в  рубриките  на
средствата за масово осведомяване.

9. Осъществява  други функции, възложени му от председателя на редовни  или
извънредни заседания.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

1. Консултативният младежки съвет е в състав до 30 души.
2. В  състава  на  Съвета  влизат   по  право,   главен  експерт  и  началник  отдел

„Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми“.
3. Консултативният  младежки  съвет  се  ръководи  от  Председател  /Кмета  на

Общината/ и Зам.председател  - представител на Общински съвет.
4. В  състава  на  Консултативния  младежки  съвет  се  включва  и  длъжността

“секретар”, който отговаря за организационната дейност на Съвета. Секретарят
е експерт от общинска администрация, определен от председателя.

5. Заседанията на  Консултативният младежки съвет се свикват  от Председателя
по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Съвета  и
взема решения  с обикновено мнозинство (50+1).

6. В оперативната работа на Съвета,  в зависимост от проблематиката,  могат да
участват различни специалисти от общинска администрация или други външни
специалисти.

7. Съвета  утвърждава,  вътрешните  правила  за  работата  и  организация,  приема
основните  насоки  и  програма  за  дейността  си,   на  своето  първо  редовно
заседание.

8. Секретарят  на  КМС  информира  членовете  му  за  въпросите,  които  ще  се
разискват на съответното заседание, 10 дни преди неговото провеждане.

9. Предложение  за  темите  на  заседанията  могат  да  постъпват  и  от  членове  на
Съвета в посочения срок.

ІV.ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

1. Членовете на Консултативния младежки съвет се номинират от:
а) Общинска администрация 
б) Общински съвет - Димитровград.
в)   Младежки общности  и  организации  (неформални,  регистрирани по
ЗЮЛНЦ и организации, работещи с хора със специфични потребности).
г) ученически съвети  – горна училищна степен и общински училищен
парламент

2. Всяка  общност  номинира  до  3-ма  свои  представители,  като  за
средношколците, квотата е 5 души и по един представител на национално
представените младежки организации.

V.НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА

1. Консултативният  младежки  съвет  се  отчита  периодично  пред  младежките
организации, общности, групи и ученически съвети, които са ги излъчили.
Отчита се и пред широката общественост чрез СМО.

2. Решенията  на  Консултативния  младежки  съвет  се  публикуват  в  сайта  на
Общината.
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VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Промени  в  статута  могат  да  се  правят  след  решение  на  Съвета.
Утвърждават се от Председателя на Съвета.

2. Настоящият Статут влиза в сила от датата на неговото утвърждаване от
Кмета на Община Димитровград ,  след консенсусното му приемане от
Съвета.
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