ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се урежда вътрешният ред, реда на провеждане на заседанията, правата
и задълженията на членовете на Областен младежки съвет - Ловеч.
Чл.2. Областен младежки съвет – Ловеч е неформално, доброволно обединение на младежи,
което координира усилията на участващите в него представители на учебни заведения и
клубове по интереси в извънучебно време за осъществяване на взаимодействие между тях и
държавната власт, както и за ефективно решаване на младежките проблеми.
Чл.3. Областен младежки съвет/ОМС/ е представителен орган на младежи от 15 до 29 годишна
възраст на територията на Област Ловеч.
Чл.4. Този Правилник е изработен и приет със съгласието на членовете на Областен младежки
съвет – Ловеч.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.5. Целите на ОМС са:
1. Координиране, обединяване и насочване дейността на младите хора от област Ловеч с
държавни институции на областно ниво за успешно развитие и реализиране на
областната политика за младежта.
2. Приобщаване на младите хора към постиженията на съвременния свят и за подпомагане
участието им в национални и международни програми и инициативи.
3. Стимулиране пълноценната интеграция и социално присъствие на младите хора в
живота на област Ловеч.
4. Подобряване качеството на живот, обучение и развитие на интелектуалния потенциал
на младите хора както в общинските центрове, така също и в малките населени местта
на областта.
5. Създаване на условия за осмисляне на свободното време на младежите и подпомагане
реализирането на дейности със социална и гражданска насоченост.
Чл.6. Задачи на ОМС
1. Участие в разработването на проекти и развиване на дейности по приоритетни въпроси
от живота на младите хора в област Ловеч;
2. Участва ежегодно с предложения при изготвянето на Областния план за младежта;
3. Предлага мерки за постигане на целите на Областната политика в сферата на
детските и младежките дейности.
4. Съдейства за изпълнението на проекти, свързани с детските и младежките политики на
областно и национално ниво;


ЧЛЕНСТВО – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Областен младежки съвет е доброволен форум на младите хора от област Ловеч.
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Чл.7. В ОМС — Ловеч членуват по двама/за да включват юношеска и младежка възраст – по
1/ представители от всяка община на област Ловеч на възраст от 15 до 29 години,
упълномощени от съответната общинска администрация.
Чл.8. В Областен младежки 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.
Чл.9. Имената на представителите на общините се вписват в специална книга по образец,
утвърден от Управителния Съвет на ОМС.
Чл.10. Прекратяване на членството:
1. ОМС - Ловеч може да освободи свой член, когато:
 Констатира нарушение на Правилника и законите на страната
 Се нанасят финансови, материални или интелектуални щети на ОМС
 Се увреждат интересите и/или доброто име на ОМС
 Не се изпълняват решения на УС на ОМС
2. Отстраняването на член на ОМС става с мнозинство от 2/3 от членовете на ОС с тайно
гласуване. Отстраненият има право на обжалване пред КС в двуседмичен срок.
3. УС на ОМС освобождава от членство в организацията по подадено от член заявление за
доброволно напускане.
Чл. 11. Всички членове на ОМС - Ловеч са равни и имат право:
 Да участват в дейността на Общото събрание
 Да участват в подготовката и приемане на решения, да правят предложения и
искания за разглеждане от УС на ОМС
 Да искат отчет за изпълнението на приетите решения
 Да избират и бъдат избирани в ръководните органи
Чл.12. Всеки член е длъжен:
 Да спазва законите и правовия ред в страната и Правилника на ОМС
 Да работи за осъществяването на целите и задачите на организацията
 Да изпълнява решенията на ръководните органи и участва активно в тях
 Да пази и се грижи за имуществото и доброто име на ОМС


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОМС

Чл.13. Органи на управление на ОМС - Ловеч са:
1. Общо събрание (ОС)
2. Управителен съвет (УС)
3. Контролен съвет (КС)
Чл.14. Общото събрание е висш орган на управление и се състои от всички членове на
ОМС. ОС се свиква най-малко три пъти годишно.
Чл.15. Общо събрание може да се свиква и по искане на Председателя или по искане на 1/3
от членовете и има следните правомощия:
 Определя основните насоки на развитие на ОМС
 Изменя Правилника с мнозинство от 2/3 от членовете си
 Избира и освобождава УС и КС и техните председатели
 Приема отчетите за дейността на УС и КС за изтеклия период
 Взема решение за прекратяване на дейността с 2/3 от членовете си
 Всяко събрание се води от Председателя на ОМС или упълномощено от него
лице и се води протокол
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 ОМС взема решения с явно гласуване освен в случаите, когато се гласува за
личност
Чл.16. Управителният съвет:
1. УС е висш изпълнителен орган на ОМС, който се състои от 7 до 9 души,/за да имат
право на участие по 1 представител от община, чийто състав се определя от ОС.
2. УС се избира за срок от 1 година.
3. Заседанията на УС се свикват не по-малко от три пъти годишно и се считат за законни,
ако присъстват повече от половината от членовете му, а решенията му се приемат с
обикновено мнозинство
Чл.17. Председателят на УС се избира от ОС с обикновено мнозинство
Председателят на ОМС:
1. Представлява ОМС в отношенията му с всякакви органи и организации
2. Свиква и ръководи заседанията на УС и отговаря за работата му
3. Председателят може да упълномощи други членове на УС да изпълняват една или
няколко негови функции.
Чл.18.Контролният съвет:
1. Се състои от 3 души, които се избират от ОС за срок от една година
2. Разглежда сигнали и предложения на членовете на ОС на ОМС
3. Отчита се пред ОС и информира УС за резултатите от своята работа
4. Свиква се най-малко два пъти годишно с цел осъществяване на цялостна контролна
дейност
5. Председателят на КС се избира от ОС с обикновено мнозинство
Чл.19. Областният младежки 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 ОБЛАСТЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ
Чл. 20.(1) Заседанията на Областния младежки съвет се свикват от председателя на Областния
младежки съвет.
(2)Заседанията на Областния младежки съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от
половината от членовете му.
(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващи те членове с явно гласуване.
(4) За всяко заседание на Областния младежки съвет се съставя протокол, който се подписва от
председателя и член на УС.
(5) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата
документация, свързана с дейността на Областния младежки съвет, се съхраняват от
Председателя на съвета.
Чл.21.Областният младежки съвет периодично публикува информация за дейността си на
официалната интернет страница на Областна администрация - Ловеч, както и в други медии.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл.22. ОМС Ловеч прекратява своята дейност по решение на ОС.
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