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ПРАВИЛНИК 

за организацията и дейността 

на Общински ученически съвет 

 

Раздел I. 

Общи положения 

 

Чл. 1.  С този правилник се уреждат организацията и дейността на Общински ученически 

съвет като обществен консултативен и координационен орган към Кмета на Община 

Смолян. 

Чл.2. Общински ученически съвет е неформално, доброволно обединение на младежи в 

ученическа възраст, което координира усилията на участващите в него представители на 

учебните заведения за осъществяване на взаимодействие между тях и местната власт, за 

ефективно решаване на проблеми на ученическата и младежка общност. 

Чл.3. Общински ученически съвет е представителен орган на учениците от 12 до 19 

годишна възраст на територията на Община Смолян. 

  

 

Раздел II. 

 

 Състав и ръководство на Общинския ученически съвет 

 

Чл. 4.  (1) В състава на Общинския ученически съвет се включват представители на 

ученическите съвети от основните, общообразователните учебни заведения и 

професионалните гимназии  на територията на Община Смолян, както и двама 

представители на общинска администрация; 

 (2) В Общинския ученически съвет не се допуска дискриминация на каквато и да е 

основа като раса, цвят, пол, език, религия, национален, етнически или социален 

произход, увреждане или друг статус; 

 (3) Общинският ученически съвет в едномесечен срок от датата на създаването си 

провежда своето първо заседание, на което избира ръководни органи – председател, 

трима заместник-председатели и секретар: 

 (4) Промени в състава на Общинския ученически съвет могат да се правят през 

месец октомври или по предложение на учебните заведения, които са определили своите 

представители, както и от кмета на Община Смолян. 

Чл. 5. (1) Дейността на Общинския ученически съвет се ръководи от председателя. 

 (2) Председателят на Общинския ученически съвет: 

 1.  насрочва заседанията и определя дневния ред; 

 2. ръководи заседанията и цялостната работа на Общинския ученически 

съвет; 

 3. организира и контролира изпълнението на решенията на Общинския 

ученически съвет чрез секретаря; 

 4.  представлява Общинския ученически съвет в Областния ученически съвет 

в страната и чужбина. 

 (3) Секретарят на съвета организира изпълнението на решенията на Общинския 

ученически съвет в периода между заседанията му под ръководството на председателя. 
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Раздел III. 

 
 Функции и задачи на Общинския ученически съвет 

 

Чл. 6.  (1) Общинският ученически съвет работи за: 

1. Координиране, обединяване и насочване дейността на младите хора от Община 

Смолян с общинските и държавни институции на местно ниво за успешно развитие и 

реализиране на общинската политика за младежта; 

2. Приобщаване на младите хора към постиженията на съвременния свят и 

подпомагане участието им в национални и международни програми и инициативи; 

3. Стимулиране пълноценната интеграция и социално присъствие на младите 

хора в живото на Община Смолян; 

4. Подобряване на условията на живот, обучение и развитие на интелектуалния 

потенциал на младите хора; 

5. Създаване на условия за осмисляне на свободното време на младежите и 

подпомагане реализирането на дейности със социално-културна насоченост; 

6. Участва в разработването на проекти и развиването на дейности по 

приоритетни въпроси от живота на подрастващите в община Смолян; 

7. Участва с предложения при изготвянето на Общински план за младежта; 

8. Участва с предложения при изготвянето на общинската стратегия за децата; 

9. Участва с предложения при изготвянето на нормативни и административни 

актове от общинския съвет и кмета, с оглед на тяхното социално въздействие върху 

децата и младите хора в община Смолян; 

10. Предлага мерки за постигане на целите на общинската политика в сферата на 

детските и младежките дейности; 

11. Съдейства за изпълнението на проекти, свързани с детските и младежките 

политики на общинско  и  национално ниво;   

 (2) Общинският ученически съвет със свое решение може да формира работни 

групи, които да разработват въпроси и проблеми, свързани с развитието на младежката 

политика. В работните групи се включват и утвърдени експерти и специалисти. 

Раздел IV. 

 Кворум и заседания на Общинския ученически съвет 

 

Чл. 7.  (1) Общинският ученически съвет започва работата си от 30 октомври; 

  (2) Заседанията на Общинския ученически съвет се свикват от председателя на 

общинския ученически съвет или от кмета на Община Смолян; 

     (3) Дневният ред и материалите за заседанието се изпращат на членовете на съвета 

от секретаря на съвета най-късно 7 дни преди датата на заседанието. 

   (4) В началото на всяко заседание Общинският ученически съвет взема решение 

за внасяне на промени в дневния ред, ако за това са направени предложения от членове 

на съвета. 

    (5) Заседанията на Общинския ученически съвет са редовни, ако на тях 

присъстват повече от половината от членовете му.  Решенията се вземат с обикновено 

мнозинство от присъстващите членове с явно гласуване. 

    (6) За всяко заседание на Общинския ученически съвет се съставя протокол, 

който се подписва от председателя и секретаря. 

    (7) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и 

останалата документация, свързана с дейността на Общинския ученически съвет, се 

съхраняват от секретаря на съвета. 

Чл. 8. Общинският ученически съвет периодично публикува информация за дейността си 

на официалната интернет страница на Община Смолян, както и в други медии. 


