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Обществен съвет към кмета на 
район “Младост” 

 

 

Концепция: 
 

 Общественият съвет е консултативен постоянно действащ орган към районната 
администрация, който подпомага  нейната работа в областите: инфраструктура, 
транспорт, озеленяване, образование, култура, здравеопазване, спорт и социални 
дейности. Той спомага за постигането на  баланс между интересите на жителите на 
района и възможностите на местната власт за справяне с реалните им проблеми, поради 
което в него участват съвместно, както граждани, така и представители на районната 
администрация. Важното е да се знае, че той винаги е на страната на гражданското 
общество и защитава колективния интерес. Обществения съвет би могъл да работи и 
подпомага работата на районната администрация по: 

 Опазване и поддържане на зелените площи. 
 Създаване на нови детски площадки и поддържане на съществуващите. 
 Обновяване и поддържане на канализацията в района . 
 Обсъждане на устройствените планове на района. 
 Отстраняване и недопускане на появяването  на незаконни районни сметища . 
 Поддържане и почистване на района. 
 Създаване на спортни площадки и съоръжения, както и грижа за тяхното 

поддържане и опазване. 
 Грижа за инфраструктурата в района. 
 Поддържане на постоянна връзка с управителите на етажната собственост в 

района. 
 Полагане на грижи за  хората в неравностойно положение - осигуряване на 

пълноценен достъп до публичните и обществени сгради. 
 Полагане на грижи за пенсионерите и хората в третата възраст – осигуряване и 

организиране на места, където те да водят активен социален живот - Пенсионерски 
клубове. 

 Развитие на културния и читалищен живот в района. 
 
 
 

 
Цели  на Обществения съвет: 
 

 Привличане на гражданското общество в работата на районната администрация, 
като постоянно действащ консултативен орган по важни въпроси от местно 
значение. 

 Решаване проблемите на гражданите от района с тяхна помощ и в  тяхна полза. 
 Стимулиране развитието на полезни за района  граждански инициативи чрез 

предоставяне на възможност на гражданите да представят идеи и концепции по 
значими въпроси, свързани с развитието на района и с неговите проблеми. 

 Подобряване качеството на работата на  районната администрация чрез допитване 
до гражданите  и същевременно подобряване информираността на гражданите за 
дейностите на районната администрация. 
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Структура и организация на Обществения съвет: 
 
 

 Учредяването на Обществен съвет е инициатива на районния кмет, насочена за 
постигането на по-горе описаните цели и концепция. 

 Членството в  Обществения съвет е безвъзмездно и доброволно, изцяло в полза на 
обществения интерес. 

 За учредяването на Обществения съвет кметът на района отправя покана за 
участие  до представители на: детските градини, училищата, здравните заведения, 
спортните клубове и организации, читалищата, неправителствените организации, 
църковните настоятелства и бизнеса, които упражняват своята дейност на 
територията на района. 

 В Обществения съвет участват и представители на районната администрация, 
изявили желание за това и одобрени от кмета на района. 

 Ръководството на Общественият съвет се състои от председател, зам.-
председател и секретар. 

 Председател на Обществения съвет е кмета на района, а зам.-председателят и 
секретарят се избират от състава на Обществения съвет на ротационен принцип за 
период от 12 месеца. 

 Кметът на района осигурява помещение за провеждане на заседанията на съвета. 
 Заседанията на съвета се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от зам.-

председателя или друг упълномощен от него член. 
 Периодичността на заседанията се определя от Обществения съвет, но за 

ефективността му се изисква да заседава не по-малко от веднъж месечно. 
 По важни и спешни за района въпроси, кмета на района може да свиква извънредни 

заседания на Обществения съвет. 
 (Заседанията на Обществения съвет се провеждат в присъствието на не по-малко 

от половината от членовете.) 
 Общественият съвет взема своите решения с консенсус, а при невъзможност с 

обикновено мнозинство на присъстващите. 
 По време на заседанията на Обществения съвет се води протокол от секретаря или 

от постоянно определено от председателя лице. Копие от протокола и решенията, 
взети на заседанието, се изпращат на кмета на района. 

 Общественият съвет може да съставя отделни работни групи от свои членове  и 
експерти по различни въпроси и теми. 

 Кметът на района по своя преценка информира кмета на СО и СОС за решенията 
на Обществения съвет, които са взети по въпроси от съществено значение за 
града. 


