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от НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ 
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ОТНОСНО: Приемане на общински план за младежта за 2020 година.  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Във връзка с провеждането на общинската политика за младежта, в съответствие 

с държавната политика за младежта и съгласно чл. 15, ал. 3 и чл. 16 от Закона за 

младежта, кметовете на общини анализират състоянието на младежта в общината и 

изготвят проект на общинския годишен план за младежта, който се приема от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване с общинския 

консултативен съвет по въпросите за младежта.  

Във връзка с усложнената ситуация, породена от обявеното извънредно 

положение, последвано от удължената епидемиологична обстановка, годишният план 

за младежта не бе предложен за приемане от Общински съвет-Смолян. 

Консултативният съвет по въпросите за младежта при Община Смолян, на 

19.08.2020 година, на свое заседание, разгледа, допълни и прие проект на общински 

план за младежта за 2020 година, който съдържа анализ на предизвикателствата пред 

младите хора, приоритетите и мерките за постигане на младежката политика, както и 

описание на дейностите, които предвид удължената извънредна обстановка, могат да 

бъдат с променен времеви срок на изпълнение. Реализира се в партньорство с всички 

заинтересовани страни на общинско ниво: териториални структури на 

заинтересованите държавни органи, учебни заведения, културни институции, 

неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, 

спорта, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни (МКБППМН) и др. 

Предоставяме на Вашето внимание, за обсъждане и приемане на план за 

младежта за 2020 г., в който са посочени предвидени и изпълнени дейности и 

приоритети в сферата на младежките дейности. Настоящият план ще послужи за 

отправна точка при планирането на младежката политика на община Смолян за 

следващия период.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта 

и чл. 21, ал. 1, т. 12, ал.2 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет -  Смолян да приеме 

следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Приема Общински план за младежта за 2020 година. 
 

Приложение: Проект на Общински план за младежта за 2020 година. 
 

 
 

 

ВНОСИТЕЛ:  
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 
 
 
 

 

 


