
 
ПРОЕКТ! 

 
СТАТУТ 

 
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА 

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 и местната нормативна уредба.  
 
 
                                                                    РАЗДЕЛ II 
                                 ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ОМС 
 
Чл. 6. ОМС осъществява дейности в следните направления: 
(1) Подготвя 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 на 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: 
т. 1. участва във формирането и осъществяването на младежките политики. 
т. 2. насърчава сътрудничеството на младежките организации с общински и 
държавни органи и администрации. 
т. 3. подготвя реализирането на младежки проекти. 
т. 4.  популяризира структурния диалог и инициативите, обвързани с него.  
т. 5. организира доброволчески акции и инициативи. 
 



(5) Заседанията на ОМС се свикват: 
т. 1. периодично , но не по – рядко от веднъж на тримесечие. 
т. 2. при възникнала необходимост. 
т. 3. по искане на Председателя. 
т. 4. по искане на 1/3 от членовете на ОМС. 
(6) За отделните заседания на ОМС, засягащи конкретна специфична област от 
младежката проблематика , могат да бъдат привличани и външни експерти , имащи 
пряко отношение към младежките дейности и към поставените в дневния ред въпроси. 
(7) Външните експерти учатват в заседанията на ОМС без право на глас. 
(8) На заседанията на ОМС се водят Протоколи , които се подписват от председателя и 
организационният секретар. 
(9) Всички заседания на ОМС са открити. 
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 
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОМС 
 
Чл. 9.  В ОМС членуват младежи на възраст от 15 до 29 години.  
(1) Изборът на членове на ОМС е свободен и демократичен. 
(2) Поименният  състав  на органите за управление и контрол на ОМС се утвърждава 
със Заповед на Кмета. 
Чл. 10. Процедура по възникване на членството се осъществява в следната 
последователност: 
 (1) Членуването и критериите за видовете членове на ОМС следват принципите: 
т. 1. Членуването в ОМС  е доброволно. 
т. 2. Членовете на ОМС са пълноправни и асоциирани. 
 (2) Пълноправен член на ОМС може да бъде: 
т.1. Представител на младежка организация, учебна институция и/или организация, 
работещи с млади хора на възраст 15 - 29 г., чиято кандидатура е подадена писмено, от 
номиниращата организация. 
т.2. Младеж, чиято кандидатура за постоянно членство, бъде предложена от вече 
постоянен член на организацията. Той трябва да премине процедура по приемане на 
членство, която включва:  
- попълнено писмено заявление за членство (при лица ненавършили 18 годишна 
възраст завленията се подават от лицето със знанието и съгласието на техен родител);  
- участие в поне едно събитие/проект на ОМС като доброволец; 
- присъствие на поне 3 официални срещи в рамките на 3 месеца като кандидат-член; 
- гласуване и приемане с обикновено мнозинство от присъстващите активни 
пълноправни членове, които не бива да бъдат по-малко от 5 души. 



 (3) Асоцииран член (доброволец) на ОМС може да бъде: 
т. 1. Младеж, участвал като доброволец в една или повече инициативи на ОМС през 
последните 12 месеца. 
т. 2. Младеж, преминал обучение по време на Младежка академия - Доброволци в 
действие през последните 12 месеца. 
т. 3. Юридически лица и организации могат да бъдат колективен член на ОМС в 
случай, че работят в областта на младежките дейности и реализиране на политиките за 
младежта. 
Чл. 11. (1) Права на членовете на ОМС: 
т. 1. Да участват в работата на Общото събрание и в провеждането на други 
мероприятия на ОМС. 
т. 2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на ОМС. 
т. 3 Да участват в постоянните и временните комисии на ОМС. 
т. 4. Да бъдат информирани за дейността на съвета и решенията на Общото събрание. 
т. 5. Да се ползват от имуществото на съвета, както и от резултатите от дейността по 
ред, определен от Управителния съвет. 
т. 6. Да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с 
осъществяването на тяхната дейност. 
т. 7. Да поставят за обсъждане и решаване от компетентните органи на ОМС въпроси, 
свързани с развитието на младежката политика на територията на община Шумен. 
т. 8. Да се ползват от придобивките, осигурявани от ОМС. 
т. 9. Да напускат доброволно ОМС. 
(2) Асоциираните членове имат същите права като редовните членове, с изключение на 
правото да гласуват на Общото събрание и правото да предлагат свои представители за 
членове на УС на ОМС. 
Чл. 12. Членовете на ОМС са длъжни: 
т. 1. Да спазват условията на този разписан Статут. 
т. 2.  Да информират Управителния съвет за настъпили промени в обстоятелствата. 
т. 3. Да участват в Общото събрание и в органите, в които са избрани, освен когато 
уважителни причини възпрепятстват това. 
 т. 4. Да изпълняват решенията на ОМС. 
т. 5. Да участват в дейността на ОМС и да работят за осъществяване на целите му. 
т. 6. Да издигат авторитета на ОМС и да не извършват действия или бездействия, които 
противоречат на целите му или го злепоставят. 

Чл. 13. Прекратяване на членството. 
(1) Членството в ОМС се прекратява: 
т. 1. С едностранно писмено заявление за прекратяване на членството до председателя 
на ОМС, отправено с едномесечно предизвестие. 
т. 2. Неприсъствие на 4 поредни заседания на ОМС, без представена в писмен и/или по-
имейл извинителна причина за отсъствията. 
т. 3. При прекратяване на ОМС. 
т. 4. Общото събрание не може да откаже да прекрати членство, когато са спазени  
изискванията на този Статут. 



(2) Решението за прекратяване на членството в ОМС се взема от Общото събрание на 
първото заседание, след подаването на заявлението за прекратяване на членството. 

Чл. 14. Изключване. 
(1) Член на ОМС може да бъде изключен по решение на Общото събрание, когато: 
т. 1. Нарушава статут на ОМС или не изпълнява задълженията си като член на ОМС и 
решенията на неговите органи. 
т. 2. Нарушава законите и обществения ред в страната. 
т. 3. Нанася материални щети на ОМС или при извършване на действия, които уронват 
престижа на ОМС. 
т. 4. Извърши други действия или бездействия, които правят по-нататъшното му  
членство в ОМС несъвместимо с този Статут. 
(2) Изключен член на  ОМС може да бъде приет отново за член най-малко една година 
след изключването му, по реда за приемане на нов член. 
(3) Член на ОМС може да промени статута си от пълноправен в асоцииран член при 
несъответствие с изискванията за пълноправно членство. Несъответствието се 
констатира от Контролната комисия, която го докладва на Общото събрание на 
следващото заседание като първа точка от дневния ред. 

РАЗДЕЛ IV 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Чл. 15 Управленски органи 
(1) Висш орган за управление на ОМС е Общото събрание. 
(2) Функции на Общото събрание: 
т. 1. Разглежда становища и взима решения, относно въпроси от дневния ред. 
т. 2. Избира Управителен съвет. 
т. 3  Съгласува и одобрява годишния план за дейността на ОМС. 
т. 4 Избира и назначава Контролната комисия. 
т. 5 Взема решения, свързани с промяна на статута. 
т. 6. Взема решения, свързани с приемането и изключването на членове. 
(3) Ръководен орган на ОМС е Управителен съвет, който се състои от: 
1.Председател  
2. Заместник председател 
3. Организационен секретар 
(4) Мандатът на УС е 24 месеца. 
(5) Функции на Управителния съвет: 
т.1 Председател на УС: 
- Изборът на Председател на УС на ОМС се извършва чрез тайно гласуване на Общо 
Събрание, като за избран се приема този, който е получил най-много гласове от 
присъстващите; 
- Мандатът на Председателя на УС на ОМС е 24 месеца; 
- Председателят може да бъде преизбран на същата длъжност, но не повече от два 
мандата.  
 



Задължения на Председателя: 
- председателства събранията на Общото събрание; 
-определя дневен ред, води заседания на ОМС; 
- взема решения, когато се касае за проблем, засягащ членовете или работата на ОМС; 
- представлява ОМС на обществени форуми и пред медиите; 
- има право да предлага за отстраняване от ОМС членове, които системно нарушават 
устава. 
т. 2. Заместник председател на УС: 
Изборът на зам. председател на УС на ОМС се извършва чрез явно гласуване на Общо 
събрание, като за избран се приема този, който е получил най-много гласове от 
присъстващите след избрания за председател. 
- Мандатът на зам. председателя на УС на ОМС е 24 месеца; 
- Зам. председателят може да бъде преизбран на същата длъжност, но не повече от два 
мандата.; 
- Зам.-председателят изпълнява функциите на председателя на ОМС,когато той 
отсъства. 
т. 3.Организационен секретар на УС: 
За Секретар може да се кандидатира всеки член на ОМС.  Избор на секретар се 
извършва с явно гласуване на общо събрание и за избран се приема този, за който са 
гласували най-много членове от присъстващите.  
- Секретарят на ОМС се грижи за протоколиране заседанията на ОМС, като в негово 
отсъствие се избира временно изпълняващ длъжността за заседанието; 
- Секретарят на ОМС е с мандат 24 месеца. 
 (5) Към ОМС се формира Контролна комисия (КК) 
 (6) Функции на Контролната комисия: 
т. 1. Контролира процедурите и изправността на взетите решения на УС на ОМС съгласно 
Статута.  
т. 2. Контролира реда и начина на приемане на нови членове и освобождаване на 
такива. 
т. 3. Контролира законосъобразно и целесъобразно разходването на средствата, с които 
оперира ОМС.  
т. 4. Контролира изпълнението на взетите решения от Общото събрание и/или от УС на 
ОМС. 
т. 5. Докладва резултатите от своите наблюдения и проверки пред Общото събрание на 
ОМС. 
Чл. 16 Кандидати за членове на УС могат да бъдат представители на младежки 
организации или младежки представители – пълноправни членове. 
Чл. 17.  Кандидатите за КК могат да бъдат представители на младежки организации 
или младежки представители - пълноправни членове. 
Чл. 18.  Изборът на Управителен съвет и Контролна комисия се осъществява от 
Общото събрание на ОМС.  
Общото събрание се провежда най-малко след 10 (десет) дни от датата на обявяване. 
Обявлението се подписва от Председателя на УС на ОМС и се публикува в дигиталното 
пространство. 

 (1) Изборът на Председател на УС се осъществява чрез тайно гласуване с мнозинство 
от 2/3 от присъстващите. В случай, че никой от кандидатите не получи необходимия 



брой гласове, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, 
получили най много гласове от първото гласуване. За избран се счита кандидатът, 
получил най-много гласове. 
 (2) След избора за председател на Управителния съвет се обявяват кандитатурате за 
заместник председател на УС на ОМС. Заместник-председателят се избира с явно 
гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. За избран се счита кандидатът, 
получил най-много гласове. 
 (3) Следва обявяване на кандидатурите за Организационен секретар, чиито избор се 
извършва съгласно условията на чл. 18, ал. 2. 
Чл. 19. Контролната комисия се състои от Председател и двама членове, които се 
избират за срок от две години.  
Чл. 20. Изборът на Контролна комисия се осъществява от общото събрание на ОМС 
при следните процедури: 
(1) След обявяване на кандидатурите за състав на КК се пристъпва към гласуване 
поименно за избор на трима от всички кандидатури.  
(2) Изборът на участници в КК се извършва с явно гласуване и обикновено мнозинство 
от присъстващите на общото събрание.  
 (3) Предложението за Председател на Контролната комисия се отправя от участниците 
в Общото събрание.  
 (4) Изборът на председател се извършва с явно гласуване и обикновено мнозинство от 
участниците в Общото събрание 

     РАЗДЕЛ V  
НАЧИН ЗА ОТЧИТАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА  

 
Чл. 21. Ежегодно в срок до 31 януари ОМС изготвя информация за дейността си през 
предходната година, представена пред Общински съвет – Шумен. Информацията се 
съпътства и с предложение за план за работа на ОМС за следващата година. 
 
 
РАЗДЕЛ VI 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
§ 1. Настоящият Статут е приет с Решение №  по Протокол №   на Общинския съвет-
Шумен, и може да бъде изменян и допълван от него по надлежния ред. 
 
§ 2. Този Статут отменя статута приет с решение № 428 по Протокол № 18 от 
30.03.2017 г. на Общински съвет – Шумен.  

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

                                                   М О Т И В И  
към проект Статут за устройството и дейността на Общински 

консултативен съвет по въпросите за младежта 
 

 

Причини налагащи приемането: В периода на действие на Статута и 
в практиката по прилагането му, се констатира необходимост от 
актуализиране на текстовете в него, в съответствие със съвременните 
национални и европейски младежки политики. 
 
 Цел: създаване на условия за пълноценно личностно развитие на 
младежите и участието им в управлението на местно ниво чрез дейности 
насърчаващи тяхното развитие.  
 

За прилагането на Статута за устройството и дейността на Общински 
консултативен съвет по въпросите за младежта не е необходимо разходване на 
финансови средства.  

 
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, 

поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за 
съответствие с европейското право. 

 
Очаквани резултати:  
Разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за 

приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, 
културата и изкуството. 
 


