Сдружение „Форум гражданско общество“
Проект BG 05/1830 по договор 286 от 12.05.2015 г.
„Създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора
в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво“
се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014 г.

Правила за избор на Младежки делегати с право на съвещателен
глас, към Постоянните комисии на Общински съвет – Варна
Тези правила са в съответствие с чл. 47(4) «Младежките делегати към постоянните
комисии на общинския съвет участват в заседанията на постоянните комисии към
общинския съвет с право на съвещателен глас» от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Варна и кореспондира с ратифицираната от Община Варна
през 2001 год. „Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и
регионите“.
1. Младежките делегати се излъчват от младежките, студентските и ученическите
организации, учредени или конституирани по ЗЮЛНЦ, или друг нормативен акт, или
действащи като младежки структури на други организации въз основа на вътрешно
устройствен акт.
2. Национално представените младежки организации участват с общинската си структура.
3. За реализация на процедурата се конституира Мандатна комисия, изпълняваща функциите и
на комисия по избора. Комисията е в състав от пет души:
- двама представители, излъчени от Сдружение „Форум Гражданско Общество“- Варна;
- един представител излъчен от Студентските съвети;
- един представител излъчен Детски младежки парламент;
- един представител излъчен от Консултативен младежки съвет.
На заседанията на комисията се канят и представители на Общинска администрация – Варна
и Общински съвет – Варна.
4. Организациите, участващи с кандидати в процедурата, подават следните документи:
а) удостоверение за актуална регистрация или копие от последната съдебна регистрация;
б) копие от устройствения акт на организацията;
в) решение на компетентния орган на организацията за излъчване на кандидатурите, като
кандидатите заявяват по 5 предпочитания за Постоянни комисии;
Организациите членуващи във Форум за партньорство със местната власт, подават
документи само по подточка в).
5. Организациите, участващи в процедурата, излъчват по две кандидатури за младежки
делегати, а студентските съвети по три. Единият от тях е първи, а следващите, съответно
втори и трети представители на организацията.
6. Младежките делегати избрани, към Постоянните комисии, са до 5 души във всяка отделна
комисия. Ако при избора има кандидати с равен брой гласове за комисия, броя на делегатите
се увеличава с броя на равните гласове, но не повече от 7 души. Ако броя на делегатите е над
7 души се пристъпва към прегласуване само на кандидатите с равен брой гласове.
7. Кандидатите трябва да са възраст от 15 до 29 години включително.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
сдружение „Форум гражданско общество“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България.“
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8. Мандатната комисия приема документи в рамките на 15 дни, считано от деня на откриване на
процедурата.
9. До пет работни дни след петнадесетдневния период, Мандатната комисия преглежда
приетите документи, произнася се по съответствието им на предварително обявените
изисквания и условия и изготвя списък на допуснатите до участие в процедурата кандидати
за младежки делегати, разпределени в трите общности които съдържа:
- име на кандидата;
- организация, която представлява;
- подредба на предпочитанията за Постоянна комисия за всеки кандидат.
9. Право да избират имат само първите представители на организациите, допуснати до участие
в процедурата. Всеки представител с право на глас, гласува само за кандидатурите от своята
общност, като гласува задължително за две кандидатури – от първите, от вторите и от третите
представители (за студентските съвети).
10. За всяка от общностите се изготвят три класирания – класиране на първите, съответно на
вторите и третите представители (за студентските съвети).
11. Класирането се извършва въз основа на следните правила:
Приоритетно се удовлетворява желанието на кандидата получил повече гласове;
При неудовлетворяване на първо желание на кандидата, автоматично се преминава
към изпълнение на второ, трето и т.н. желания за Постоянна комисия.
12. След разпределение на първите представители се преминава към разпределение на вторите
представители. Третите (за студентските съвети) участват за незаетите от първите и вторите
представители квоти.
13. Ако има кандидати с неудовлетворено нито едно от петте желания, кандидатите съвместно с
Мандатната комисия избират от незаетите места в други Постоянни комисии.
14.

Мандатът на младежкия делегат в за срок с мандата на Общински съвет - Варна. Като по
преценка, организацията излъчила кандидатурата му има право да излъчи друг свой
представител, към същата комисия.

15.

Младежките делегати се ръководят от „Етичен кодекс и механизъм за ротация и
отзоваване на Младежки делегати с право на съвещателен глас, към Постоянните
комисии на Общински съвет – Варна“.
Тези правила са разработени през 2000г., ревизирани 2003г. и 2007г., и актуализирани
по време на Изнесено обучение-семинар на тема: „Местната и регионална власт –
механизми за влияние върху процеса на вземане на решения. Младежко
представителство и участие” 27-29.11.2015г. в к-с Камчия от 45 представители на
младежки НПО, ученически и студентски съвети, и Детски младежки парламент. С участието
на Г-жа Юлия Петкова - Директор на Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, Г-жа Галя
Господинова Гл. експерт "Връзки с обществеността" Общински съвет, Г-жа Лилия Христова
– Директор на „Дирекция Образование и младежки дейности“ на Община Варна и Г-жа Ваня
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Бонева Експерт отдел „Административен контрол, стратегически планове
дирекция АКРРДС, към Областна администрация Варна.
Семинарът се проведе в рамките на Проект BG 05/1830: „Създаване
механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения
регионално ниво“ на Сдружение "Форум Гражданско Общество" - Варна.
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Варна: 29.11.2015 г.
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