
ДО  
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
       
 

ДОКЛАД 
 

по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък 

 
 

ОТНОСНО: Учредяване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2023 година. 
 
МОТИВИ: През втората половина на 2022 г. Законът за младежта беше изменен, като 
промените влязоха в сила на 2 август 2022 г. Съгласно последните изменения в чл.15, ал.6 
от Закона за младежта се предвижда, че при провеждане на общинската политика за 
младежта кметовете на общини с население над 45 000 души се подпомагат от общински 
консултативен съвет по въпросите за младежта, създадени с решение на общинския съвет. 
Към този момент към Община Казанлък няма създадено подобно консултативно звено по 
въпросите за младежта.  

 
Предвид изложеното предлагам следния, 
 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък във връзка с получено писмо от заместник-министъра на 
младежта и спорта г-н Петър Бучков и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.15, ал.6 от Закон за младежта, 
 
РЕШИ: 
 
1. Създава Общински консултативен съвет по въпросите за младежта, който дава становища 
или предложения на Кмета на Община Казанлък, свързани с планирането, координирането 
и реализирането на младежката политика на общинско ниво, подпомага при разработването 
на Стратегии, Програми и Проекти на общинската администрация и другите органи на 
местната и централна власт, свързани с развитието н младежките дейности, състоящ се от 
16 членове. 
 
2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по 
въпросите за младежта към кмета на Община Казанлък. 
 
 



 Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и Областния 
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед 
по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, 
ал.5, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд 
- Стара Загора. 

 
АДРЕСАТ НА АКТА: Кмет на Община Казанлък  
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Пламена Желева – Младши експерт „Младежки дейности“ 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

 
 

Предоставям Ви материалите и в електронен вид. 
 

Приложение:  
1. Състав на представители от местни училища и младежки организации, излъчени 

за членове в Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. 
2. Писмо с вх.№04-16-1/10.01.2023 г. от г-н Петър Бучков – Заместник-министър на 

младежта и спорта. 
3. Проект на правилник за организацията и дейността на Общински консултативен 

съвет по въпросите за младежта към кмета на Община Казанлък. 
 

                    
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 
 
 
Съгласувал: 
Ахмед Мехмед – Зам.-кмет „Хуманитарни политики“ 
Зорница Антонова – Началник-отдел „Социални дейности“ 
Миглена Толева-Илиева – Главен юрисконсулт 
 
Изготвил: 
Пламена Желева – Младши експерт „Младежки дейности“             



№ Институция/Организация Член E-mail
1 ППМГ "Никола Обрешков" Кристиан Данаилов Петров kristianpetrov06@pmgkk.com

2 Професионална гимназия по лека 
промишленост и туризъм Карина Асенова Цекова karina07122002@abv.bg

3 ПГ по транспорт и транспортен 
мениджмънт Тиян Тодор Златев tianbg@abv.bg

4 ПХГ "Св. Св. Кирил и методий" Стефани Каменова Колева kolevastefani7@gmail.com 
5 НУПИД "Акад. Дечко Узунов" Николай Спасов Киликчиев niko.kilikchiev07@gmail.com
6 СУ "Екзарх Антим I" Виктор Пламенов Шандров viktor_shandrov@abv.bg
7 ПГ "Иван Хаджиенов" Ивана Николаева Тишева itishewa@abv.bg

8 "Дон Боско България - клон Казанлък" Мартина Станева-Антонова martinastaneva@donboskobg.org

Ваня Кирилова Запрянова atelieto_2010@abv.bg
Вангел Атанасов Вангелов projects@vangelvangelov.com

Румяна Николаева Сандалова -
старши експ. "Образование" r.sandalova@kazanlak.bg

Антоанета Жанова Тодорова - 
старши експ. "Мониторинг и 

контрол"
a.todorova@kazanlak.bg

Слави Бориславов Павлов slavipavlov04@abv.bg
Калина Танева Танева taneva1212@gmail.com
Деляна Нанева Нанева nanevadelyana@abv.bg

12 Секретар на МКБППМН Мария Николаева Ненова m.nenova@kazanlak.bg

10

11

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКСВМ

9 СНЦ "Ателието-2010"

отдел "Образование и стратегическо 
планиране" - Община Казанлък

Младежки общински съвет - Казанлък 



ПРАВИЛНИК 
за организацията и дейността на Общински консултативен съвет 

по въпросите за младежта към кмета на Община Казанлък 
 

Глава І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат организацията и дейността на Общински 
консултативен съвет по въпросите за младежта към кмета на Община Казанлък 
(ОКСВМ). 
(2) Основната цел на Съвета е да подпомага работата на Кмета и общинска 
администрация в областта на организирането, координирането и реализирането на 
общинската политика за младежта, в т.ч. и при вземането на управленски решения. 
 

 
Глава ІІ 

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА 

 
Чл. 2. (1) ОКСВМ се състои от 16 члена. 
(2) В състава на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се включват: 
- 7 ученици, представители от училища на територията на Община Казанлък; 
- 2 длъжностни лица от общинската администрация; 
- 3 представители на младежки НПО; 
- 1 представител на МКБППМН към Община Казанлък; 
- 3 представители на Младежки общински съвет – Казанлък. 
(3) Поименният състав на членовете на ОКСВМ се определя със заповед на кмета на 
Община Казанлък. Поименно членовете се определят по негова покана или по 
предложение на цитираните в чл.2, ал.2 институции. 
(4) Промени в състава на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта 
могат да се правят по предложение на ръководителите на цитираните в чл.2, ал.2 
институции, подадено в писмен вид до Кмета на община Казанлък.  
(5) Съставът на Съвета се актуализира, в зависимост от настъпили промени в статута на 
неговите членове или при други обстоятелства, налагащи промени. 
(6) Прекратяването на членството в ОКСВМ става при: 
1. Подаване на Заявление за прекратяване на членството до председателя на ОКСВМ. 
2. Неприсъствие на 3 поредни заседания на ОСКВМ, като след 2 поредни неприсъствия, 
секретарят изпраща предупредително писмо до съответната организация/институция. 
3. При прекратяване на дейността на организация/институция. 
 
Чл. 3. (1) Дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се 
ръководи от Председателя. 
(2) Председателят на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта: 
1. Насрочва заседанията и определя дневния ред; 
2. Ръководи заседанията; 
3. Организира и контролира изпълнението на решенията; 
4. Представлява Съвета, когато е необходимо. 



Чл.4. Административното обслужване на дейността на Общински консултативен съвет 
по въпросите за младежта се осигурява от Секретаря на ОКСВМ. 

 
Глава ІІІ 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА 

 
Чл. 5. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта: 
1. Дава становище по общинския план за младежта преди приемането му от Общински 
съвет Казанлък; 
2. Дава становища и участва в разработването на проект и на нормативни актове и 
стратегически документи, които се отнасят до общинската политика за младежта; 
3. Предлага мерки за постигане на целите на общинската политика в сферата на 
младежките дейности; 
4. Участва в обсъждането на въпроси, свързани с финансирането на младежки проекти и 
инициативи; 
5. Съдейства за изпълнение на проекти, свързани с младежки политики на европейско, 
национално, регионално и общинско ниво. 
6. Организира доброволчески и други акции и инициативи. 
7. Проучва младежките потребности и осъществява периодични срещи с представители 
на младежки организации и групи млади хора в младежкия възрастов диапазон – от 15 
до 29 години. 
 
 

Глава ІV 
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ 

ЗА МЛАДЕЖТА 
 

Чл. 6. (1) Заседанията на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се 
свикват от Председателя, най-малко два пъти в годината. 
(2) Заседанията на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват 
и по искане на най-малко една трета от членовете му. 
(3) Заседанията на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват 
с изпращане на покана най-късно 7 дни преди датата на заседанието от Председателя до 
всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа 
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се 
изпращат и всички необходими материали по дневния ред. 
(4) Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от 
половината от членовете му. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове с явно гласуване. 
(5) На заседанията на Съвета могат да присъстват и други представители на различни 
организации и специалисти от общинска администрация при необходимост. 
(6) За всяко заседание на Съвета се съставя присъствен списък и протокол. 
(7) Протоколите и останалата документация се съхраняват при Секретаря на ОКСВМ. 



Чл. 7. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта публикува 
информация за дейността си на официалната интернет страница на Община Казанлък и 
популяризира своите инициативи чрез средствата за масова информация. 
 
Чл. 8. ОКСВМ изготвя отчет за дейността си в тримесечен срок от края на годината. 
 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 
§1. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен 
съвет по въпросите за младежта към кмета на Община Казанлък е разработен на 
основание чл.15, ал. 6 от Закона за младежта (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2022 г., в сила от 
02.08.2022 г.). 

 




