СТАТУТ
НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този статут се създава на основание на чл.15, ал.6 от Закона за младежта.
Чл. 2. Статутът урежда организацията и дейността на Общинския консултативен съвет
по въпросите за младежта при Община Шумен, наричан за кратко Общински младежки съвет
(ОМС).
Чл. 3. ОМС е консултативен орган, който подпомага Общински съвет – Шумен и кмета
на община Шумен при осъществяване на политиките за младите хора.
Чл. 4. ОМС е постоянно действащ колективен орган, съставен от представители на
младежки организации и институции, работещи с младите хора на територията на община
Шумен.
Чл. 5. ОМС осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство на
Република България, решенията на Общински съвет – Шумен, както и разпорежданията на
кмета на община Шумен.

РАЗДЕЛ II
ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ
Чл. 6. ОМС осъществява следните дейности:
(1) Дава становища или предложения до Общински съвет – Шумен и кмета на община
Шумен, свързани с планирането, координирането и реализирането на младежките политики на
общинско ниво.
(2) Участва в изготвянето на Общински план за младежта за следващата календарна
година, както и в изготвянето на отчета за плана за предходната година.
(3) Подпомага общинска администрация при разработването на стратегии, програми и
проекти, свързани с развитието на младежките дейности.
(4) Подпомага координирането на интересите на младежките организации при
осъществяването на тяхната дейност, като:
а) участва във формирането и осъществяването на младежките политики;
б) насърчава сътрудничеството на младежките организации с общински и
държавни органи и администрации;
в) подготвя реализирането на младежки проекти;
г) популяризира структурния диалог и инициативите, обвързани с него;
д) организира доброволчески акции и инициативи.
Чл. 7. ОМС проучва младежката проблематика и осъществява срещи с младежките
организации и групи млади хора на възраст 15-29 години, като изразява тяхното мнение пред
обществото.

Чл. 8. ОМС избира свои членове за представителство в местни, регионални, национални
и международни срещи и инициативи, свързани с младежките политики.

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО
Чл. 9. (1) ОМС се състои от председател, организационен секретар и 7 (седем) членове.
(2) В заседанията на ОМС могат да участват с право на съвещателен глас представители
на: Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
Регионална здравна инспекция – Шумен, Дирекция Бюро по труда – Шумен; Регионално
управление на образованието – Шумен; Детска педагогическа стая към Областна дирекция на
Министерство на вътрешните работи – Шумен и други институции, осъществяващи политики
за младите хора.
Чл. 10. (1) Съставът на ОМС се приема с решение на Общински съвет – Шумен.
а) Членовете на ОМС се предлагат от младежки организации и/или организации,
работещи с млади хора;
б) Председателят и организационният секретар се избират на първото заседание на
ОМС.
(2) Промени в състава на членовете на ОМС се извършват с решение Общински съвет –
Шумен в следните случаи:
а) при промени в статуса на членовете на ОМС или други непредвидени
обстоятелства, налагащи промяна;
б) при прием на нови членове в състава ОМС;
в) при прекратяването на членството в ОМС.
(3) Всеки от членовете на ОМС попълва заявление за безвъзмездно участие в неговата
работа.
(4) Прекратяването на членството в ОМС става при:
а) подаване на заявление за прекратяване на членството до председателя на
Общински съвет – Шумен.
б) неприсъствие на 4 поредни заседания на ОМС.
в) при прекратяване на дейността на организация/институция.
Чл. 11. (1) Дейността на ОМС се ръководи от председател.
(2) Председателят на ОМС има следните правомощия:
а) представлява ОМС пред Общински съвет – Шумен, кмета на община Шумен,
други общински и държавни органи и трети лица;
б) насрочва заседанията на ОМС и утвърждава дневния ред. При отсъствие на
председателя, заседанията на ОМС се ръководят от организационния секретар;
в) ръководи заседанията и цялостната работа на ОМС;
г) организира и контролира изпълнението на решенията на ОМС.
Чл. 12. Организационният секретар на ОМС има следните правомощия:
а) организира подготовката на заседанията и координира изпълнението на взетите
решения;
б) при отсъствие на председателя ръководи заседанията на ОМС;
в) подготвя проект на дневния ред на заседанията на съвета;
г) изпраща копие от утвърдения дневен ред на всички членове на съвета;
д) организира провеждането на заседанията.

Чл. 13. (1) Членовете на ОМС имат право:
а) да участват в заседанията на ОМС;
б) да поискат от председателя и организационния секретар включването на
конкретни въпроси в дневния ред и разглеждането им от ОМС;
в) да предлагат проекти за решения.
(2) Членовете на ОМС са длъжни:
а) да участват редовно в заседанията на ОМС;
б) да не извършват действия, които биха уронили доброто име на Община Шумен.
Чл. 14. (1) ОМС заседава най-малко веднъж на три месеца.
(2) Заседанията на съвета са открити и в оперативната му работа могат да участват
утвърдени експерти и специалисти.
Чл. 15. От заседанията на ОМС се изготвят доклади, които се изпращат до председателя
на Общински – съвет – Шумен и кмета на община Шумен.

РАЗДЕЛ IV
НАЧИН ЗА ОТЧИТАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 16. В срок до 31 януари ОМС изготвя информация за дейността си през предходната
година, представена пред Общински съвет – Шумен.
РАЗДЕЛ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият статут е приет с Решение № 428 по Протокол № 18 от 30.03.2017 г. на
Общински съвет-Шумен и може да бъде изменян и допълван от него по надлежния ред.

