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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2017 г.  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 15 от Закона за младежта, кметовете на общини отговарят за провеждането на 

общинската политика за младежта в съответствие с държавната такава. В изпълнение на тези 

отговорности, ежегодно се прави анализ на състоянието на младежта в общината и се изготвя 

проект на общински годишен план за младежта. Същият, заедно с отчет за изпълнението на 

дейностите, насочени към младежите на територията на общината за предходната година, се 

представя на областния управител.  

Съгласно чл. 16 от горецитирания закон, Общинският план за младежта се приема от 

общинския съвет. Той определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, 

както и финансовите ресурси за неговата реализация. 

Предложеният проект на Общински план за младежта е разработен в съответствие със 

Закона за младежта и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2012 - 2020 г.) 

Проектът за общински план за младежта съдържа: 

 анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община; 

 приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за 

младежта и мерки за постигането им; 

 описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната 

стратегия за младежта; 

 организация и координация на дейностите за постигане на целите; 

 действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта; 

 реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

Финансирането на заложените в проекта за Общински план за младежта дейности ще става: 

- чрез бюджета на община Елена: в рамките на средствата, предназначени за дейността 

на Междуведомствената комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни; чрез бюджетите на училищата, Центъра за подкрепа на 

личностното развитие, читалищата, социалните заведения и други бюджетни звена; 
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чрез заложените средства за финансиране на прояви в рамките на Културния и 

Спортно-туристическия календари за 2017 г.; 

- чрез участие в национални и международни програми и проекти (програми за 

младежка заетост, проекти за междукултурен и международен обмен, и др.); 

- чрез дарения. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, 

Общински съвет Елена 

Приема Общински план за младежта за 2017 г. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


