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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

 
Съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта, при провеждане на общинската политика за 

младежта кметовете на общини могат да се подпомагат от общински консултативни съвети по 

въпросите за младежта, създадени с решение на общинския съвет. 

С решение №373 на Общински съвет-Смолян, взето на заседание, състояло се на 06.06.2013г., 

Протокол №23 е създаден такъв Общински консултативен съвет по въпросите за младежта, който е 

обществен консултативен орган към Кмета на Община Смолян по въпросите на местната младежка 

политика. Основните му функции и задачи са свързани с приемането на Общински план за младежта, 

разработване на  регламент за разходване на финансовите средства, заложени в Общински план за 

младежта, предлагане на мерки за постигане на целите на общинската политика в сферата на 

младежките дейности, участие в обсъждането на въпроси, свързани с финансирането на  младежки 

инициативи, както и координирането и оказване на съдействие за изпълнението на проекти, свързани 

с младежките политики на национално и регионално ниво.  

В състава на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта са включени 

представители на институции, пряко заинтересовани от младежката политика на територията на 

общината, общински съветници от постоянните комисии по „Здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура вероизповедания, младежта и спорта”, директори на дирекции и главни 

експерти в общинска администрация.  

След проведените на 25.10.2015 година местни избори за кмет и общински съветници, както и 

промяната на членовете в Постоянните комисии към Общински съвет-Смолян, състава на 

консултативния съвет претърпя промени в частта на общинските съветници, което бе 

регламентирано с Решение №17 на Общински съвет-Смолян, взето на заседание, състояло се на 

03.12.2015 година. Определено бе в консултативния орган да вземат участие следните 

представители: председател- заместник-кмет на Община Смолян, отговарящ за международната 

дейност, проектите, туризмът и спорта в общинска администрация, заместник председател - секретар 

на община Смолян, отговарящ за образованието, социалната дейност и младежката политика в 

общинска администрация, общинските съветници от Постоянната комисия по „Здравеопазване и 

социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” към Общински 

съвет – Смолян – Мария Семерджиева, адв. Петър Мирчев, Елисавета Лободова, Анита Чолакова, д-р 

Марияна Методиева, директор на дирекция „ФСДБ”, директор на дирекция „ИРТМПП”, директор на 

дирекция „ОД и З”, главен експерт от дирекция „ОД и З”, директор на дирекция „Бюро по труда”, 

директор на дирекция „Социално подпомагане”, началник на РИО – Смолян /към настоящия момент 

РУО – Смолян/, директор на РЗИ – Смолян, директор на БЧК – Смолян, заместник директор на ОД 

на МВР - Смолян. 



От 01.03.2018 г. в общинска администрация – Смолян е в сила нова организационна 

структура, според която дирекция „ОДиЗ“ и „ИРТМПП“ се обединяват в Дирекция „МППОД“, което 

доведе до отпадането на един от членовете на Консултативния съвет. Назначаването на г-жа Мария 

Семерджиева за началник на РУО – Смолян, налага да бъде заместена от друг представител на 

Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта”, поради дублирането й от двата поста.  

Предлагам Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта да бъде в следният 

състав: заместник-кмет на Община Смолян, секретар на община Смолян, общинските съветници от 

Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” към Общински съвет–Смолян–Мариана Сивкова, адв. Петър 

Мирчев, Елисавета Лободова, Анита Чолакова, д-р Марияна Методиева, началник на отдел „ФСДБ, 

ЧР и ФК“, директор на дирекция „МППОД“, двама главни експерти от дирекция „МППОД”, 

директор на дирекция „Бюро по труда”, директор на дирекция „Социално подпомагане”, началник на 

РУО – Смолян, директор на РЗИ – Смолян, директор на БЧК – Смолян, заместник-директор на ОД на 

МВР-Смолян. 

Във връзка с гореизложеното и предвид необходимостта от сформирането на Общински 

консултативен съвет по въпросите за младежта и на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА, 

чл.15, ал.6 от Закона за младежта и чл.2, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински консултативен съвет по въпросите на младежта, предлагам  Общински съвет Смолян да 

приеме следното  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Определя състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към Кмета 

на Община Смолян, съгласно Приложение №1. 

 

 

 

 

Приложение: №1 Състав на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта. 

 

 

 

Вносител: / П / 

 

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение №1 

 

 

 

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

МЛАДЕЖТА 

 
 

 

1. Заместник- кмет на Община Смолян  

2. Секретар на Община Смолян  

3. Началник на отдел „ФСДБ, ЧР и ФК“ 

4. Директор на Дирекция „МППОД” 

5. Експерт от Дирекция „МППОД” 

6. Експерт от Дирекция „МППОД”  

7. Мариана Сивкова – член на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания,  младежта и спорта” към Общински съвет  

8. Адв. Петър Мирчев – член на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания,  младежта и спорта” към Общински съвет 

9. Елисавета Лободова - член на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания,  младежта и спорта” към Общински съвет 

10.  Анита Чолакова - член на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания,  младежта и спорта” към Общински съвет 

11.  Д-р Марияна Методиева - член на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, вероизповедания,  младежта и спорта” към Общински съвет 

12.  Началник на РУО – гр. Смолян 

13.  Директор на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Смолян 

14.  Директор на Дирекция „Социално подпомагане” 

15.  Директор на БЧК – Смолян 

16.  Директор на РЗИ - Смолян 

      17. Заместник-директор на ОД на МВР - Смолян 

 


