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ЗА П О В Е Д

жШШ-ШкШ1.4М1-АОгНа основание чл. 44, ал. 1, т. 6, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта, Стратегия за младите хора на Столична община (20172027 г.), приета с Решение № 787 по Протокол № 25 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет, като
взех предвид Протокол № 1/03.07.2020 г. на работна група, и с оглед изтеклия мандат на Консултативния
съвет по политиките за младежта, назначен със Заповед № СОА17-РД91-292/18.07.2017 г., изм. със
Заповед № СО А19-РД91 -60/22.02.2019 г.
I. ОПРЕДЕЛЯМ :
Нова структура на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община (КСПМ),
при следните квоти:
1.1. До трима представители на младежки организации, реализиращи дейност на територията на Столична
община, по смисъла на чл. 19, ал.1 от Закона за младежта;
1.2. До седем представители на ученически съвети от държавни, общински и частни училища на територията
на Столична община;
1.3. До пет представители на студентски съвети от висши училища на територията на Столична община;
1.4. До двама представители на национално представителните организации, по смисъла на чл. 22 от Закона
за младежта;
1.5. До седем представители на неправителствени организации, работещи с и за младите хора.
осъществяващи дейността си на територията на Столична община;
1.6. До пет представители на бизнеса и медиите, подпомагащи младежки политики;
1.7. До пет експерти на Столична община;
1.8. До пет общински съветници от Столичен общински съвет;
1.9. Давам съгласие физически лица, неформални групи и организации да участват в качеството си на
наблюдатели в заседанията на КСПМ.
Правила и изисквания за включване:
2.1. Младежките организации и организациите, изпълняващи младежки дейности да са регистрирани на
територията на Столична община с организационна дейност минимум две години назад.
2.2. Представителите на юридическите лица, организациите, ученическите и студентски съвети по т. 1.1. до
т. 1.6., имат право да участват в Съвета с един представител при спазване на определените квоти по т. 1.1.
до т.1.6. Същите, които желаят да участват в КСПМ, следва да подадат писмено заявление. Заявленията
се подават в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33 до Председателя на комисията по
p. III. по образец (Приложение 1). Към заявлението се прилагат:
Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на парични задължения към държавата /от НАП/;
Автобиография на лицето, номинирано да представлява юридическото лице, организацията, ученическия
съвет и студентския съвет в КСПМ.
2.3. Редовността на подадените заявления по т.2.2. се проверява от Комисията по p. III, която информира
заявителите за резултата от проверката. В случай, че юридическите лица, организациите, ученическите и
студентските съвети, подали редовни документи, са повече на брой от определената квота за съответната
ф упа по т. 1.1 до т.1.6, 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.

Заповедта за назначаване на Комисия за определяне на членове на КСПМ се издава в един екземпляр за класиране в
УАСО. Заповедта не носи хартиен носител и се насочва чрез АИССО, АИССОС u СЕОС. За членовете, извън ЕОД,
дирекция „Спорт и младежки дейности“ ще предостави копие от настоящата Заповед

II. ОБЯВЯВАМ :

3.

Процедура за провеждане на избор на членове на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета
на Столична община по реда на p. I, както следва:
3.1. Юридическите лица, организациите, ученическите и студентски съвети по т. 1.1 до т.1.6 следва в срок до
25 септември 2020 г. да подадат писмено заявление по образец в деловодството на Столична община, на
адрес: ул. Московска № 33.
3.2. Комисията по p. III. следва в срок до 16 октомври 2020 г. да извърши проверка на редовността на
подадените документи и да информира заявителите за резултатите от нея.
3.3. Комисията следва в срок до 16 октомври 2020 г. да предложи състав на КСПМ по т. 1.1 до т. 1.8.
,

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:
1. Димитър Вучев, ПК за образование, култура, наука и културно многообразие
2. Петко Димитров, ПК за децата младежта и спорта
3. Михаил Петров, ПК за местно самоуправление и нормативна уредба
4. Ирена Димитрова, директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“
5. Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“
6. Мария Гончева, гл. експерт, дирекция „Спорт и младежки дейности“
7. Снежана Янчева, ст. експерт, дирекция „Образование“
8. Василена Петрова, ст. експерт, дирекция „Социални дейности за деца и възрастни“
9. Светлана Ломева, изпълнителен директор на „Асоциация за развитие на София“
10. Диляна Вучкова, заместник-директор на ЦПЛР - ЦИКО - „София“
със задача: да организира процедурата по провеждане на избор на членове на КСПМ, да провери редовността
на подадените документи, да информира заявителите за резултатите от нея и да предложи състав на КСПМ,
съгласно p. II.
Настоящата заповед да се обяви на официалния портал на Столична община.
Препис от заповедта да се връчи за изпълнение на членовете на комисията.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична
община.
КМ ЕТ НА СТО Л И ЧН А ОБЩ ИН А:
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