Столична община
София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377ххх, факс 9810653, www.sofia.bg

ЗАПОВЕД
& / / /- p £ 9 / ' / ?j / ЯА.Ж./JНа основание чл.44, ал.1, т.6 и т.7 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Стратегия за младите хора
на Столична община (2017 - 2027г.), приета с Решение №787 по Протокол №25 от
08.12.2016г. на Столичен общински съвет

I.

НАРЕЖДАМ:

Да бъде създаден Консултативен съвет по политиките за младежта към Кмета на
Столична община (КСПМ) и утвърждам начин за провеждане на процедура за избор на
членове, както следва:
1. Структурата на КСПМ включва следните групи:
1.1.
Десет представители на младежки организации, работещи на
територията на Столична община;
1.2.
Шест представители на ученически съвети от училища на
територията на Столична община;
1.3. Десет представители на студентски съвети от Висши училища на
територията на Столична община;
1.4. Трима представители на национално представителните младежки
организации по смисъла на чл.22 от Закона за младежта;
1.5. Двама представители на неправителствени организации, работещи
с и за младите хора, осъществяващи дейността си на територията на Столична община;
1.6. Трима представители на Столична община.
2.
Организациите, ученическите и студентски съвети по т.1.1.1.-т.1.1.5.,
които желаят да участват със свои представители в КСПМ, следва да подадат писмено
заявление. Същите имат право да участват в процедурата с един представител в една от
групите по тД.1.1.-т.1.1.5. Заявленията се подават в деловодството на Столична община
на адрес: Московска №33 до председателя на комисията по т.Ш по образец
(Приложение №1). Към заявлението се прилагат:
2.1.
Данни за заявителя, в това число адрес за корепонденция и
телефон за връзка;
2.2.
Доказателства за дейността - информация за минимум пет
инициативи с и за млади хора на територията на Столична община в рамките на
последните две години;
2.3.
Данни за предлагания член на КСПМ - автобиография,
мотивационно писмо, както и други документи по преценка на кандидатстващите. В
случай, че лицето предлагано за член на КСПМ се различава от представляващия
организацията, следва да се приложи и негово писмено съгласие за участие в състава на
КСПМ.

3. Редовността на подадените заявления по т.1.2 се проверява от Комисията по
т.Ш, която информира заявителите за резултатите от проверката. В случай, че
организациите, ученическите и студентски съвети, подали редовни документи, са
повече на брой от определената квота за съоветната група по t . I . I . I . - t . I . I .5., същите
следва в рамките на съответната група да направят избор и предложение за членове на
КСПМ при спазване на определената квота, които да представят на Комисията.

II. ОБЯВЯВАМ:
Процедура за провеждане на избор на членове на Консултативен съвет по
политиките за младежта към Кмета на Столична община (КСПМ) по реда на т.1, както
следва:
1. Организациите, ученическите и студентски съвети по t . I . I . I . - t . I . I .5.
следва в срок до 19.06.2017г. следва да подадат писмено заявление по образец в
деловодството на Столична община на адрес: Московска №33 съгласно т.1.2 до
председателя на комисията по т.Ш.
2. Комисията по т.Ш следва в срок до 23.06.2017г. да извърши проверка на
редовността на подадените документи и да информира заявителите за резултатите от
нея;
3. В случаите по т.1.3., изр. второ организациите, ученическите и студентски
съвети следва в срок до 30.06.2017г. да направят избор и предложение за членове на
КСПМ, както и да информират Комисията за това;
4. Комисията следва в срок до 07.07.2017г. да предложи състав на КСПМ по
т.1.1.1-т.1.1.5.

III. НАЗНАЧАВАМ:
Комисия за провеждане на избора в състав:
Председател: Татяна Георгиева - председател на ПК за децата, младежта и
спорта в Столичен общински съвет;
Членове:
Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и
културно многообразие;
Михаела Иванова - общински съветник;
Ботьо Ботев - общински съветник;
Стефан Марков - общински съветник;
Ирена Димитрова - директор на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и
туризъм“;
Мария Минчева - директор на дирекция „Образование“;
Борис Гарчев - юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“;
Технически сътрудник:
Димана Пунчева - старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“
със задача: да организира процедурата по провеждане на избор на членове на КСПМ;
да провери редовността на подадените документи и да информира заявителите за
резултатите от нея съгласно т.П.2.; да предложи състав на КСПМ съгласно т.П.4.

Настоящата заповед да се обяви на официалния портал на Столична община.
Препис от заповедта да се връчи за изпълнение на членовете на комисията.
Контрол за изпълнение на заповедта възлагам на Тодор Чобанов - зам.-кмет на
Столична община.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

. ^ 0Bi

fs

'Й р Д

о

Л ;,-'*

| с:

VV '

Л",

ФАНДЪКОВА

