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ПРАВИЛНИК 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННАТА ОБЛАСТНА 

КОМИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД  

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1.  С този правилник се определя организацията и дейността на Постоянната 

областна комисия за развитие на младежта и спорта в област Разград, наричана по-

нататък Постоянната областна комисия. 

Чл. 2. Постоянната областна комисия е консултативен и координиращ орган към 

Областния управител на област Разград, подпомагащ провеждането на държавната 

политиката за развитие на младежта и спорта на областно ниво. 

 

Глава втора 

СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА ПОСТОЯННАТА ОБЛАСТНА 

КОМИСИЯ  

 

Чл. 3.  (1) Постоянната областна комисия се състои от председател, зам. председател, 

секретар и членове. 

(2) Председател на Постоянната областна комисия е Областният управител на област 

Разград. 

(3) Заместник-председател на Постоянната областна комисия е Заместник областният 

управител на област Разград с ресор развитието на младежта и спорта в област Разград. 

(4) Секретар на Постоянната областна комисия е служител от Областната 

администрация Разград, отговарящ за развитието на младежта и спорта в област 

Разград. 

(5) Членове на Постоянната областна комисия са: 

- Представители на Регионално управление на образованието, спортни училища, 

центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, Регионалният 

представител на Министерството на младежта и спорта и други институции и 

организации, имащи отношение към развитието на младежта и спорта в област Разград; 

- Представители на общинските администрации на територията на област Разград, 

отговарящи за развитието на младежта и спорта в своята община; 

- Представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена 

полза, работещи за развитието на младежта и спорта в област Разград, и които са 

приети за членове на Постоянната областна комисия с решение на председателя на 

комисията; 

Чл. 4. (1) Председателят на Постоянната областна комисия:  

1. представлява комисията;  

2. определя със заповед поименния състав на  комисията; 
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3. насрочва и ръководи заседанията на комисията;  

4. организира работата на комисията;  

5. контролира изпълнението на решенията на комисията; 

6. отправя покани за участие в работата на комисията на представители на други 

държавни органи, общински комисии за развитие на младежта и спорта, органи на 

местното самоуправление и други организации, невключени в състава й, имащи 

отношение към неговата дейност; 

 (2) При отсъствие на председателя на Постоянната областна комисия, неговите 

функции се изпълняват от Заместник-председателя на комисията.  

(3) Членовете на Постоянната областна комисия:  

1. участват в заседанията на комисията и внасят за разглеждане въпроси, свързани с 

предмета на неговата дейност;  

2. осигуряват на комисията необходимата за дейността му информация и експертна 

помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност.  

(4) Органите и организациите по чл. 3, ал. 5 уведомяват председателя на Постоянната 

областна комисия за определените за членове на комисията свои представители.  

(5) Когато член на Постоянната областна комисия е временно възпрепятстван да 

участва в работата на комисията, той може да бъде заместен от предварително 

определено по същия ред друго лице. 

(6) При промяна на обстоятелствата, членовете на комисията се задължават в срок до 

един месец да информират председателя.  

Чл. 5. Към Постоянната областна комисия по решение на председателя може да се 

създават работни групи. 

Чл. 6. Постоянната областна комисия изпълнява следните функции: 

1. консултира Областния управител; 

2. изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява 

взаимодействие при необходимост с други органи на национално, регионално, областно 

и общинско равнище; 

3. координира изпълнението на Националната стратегия за младежта на Република 

България  (2012-2020) и на други национални стратегии и планове за развитие на 

младежта и спорта в област Разград; 

4. подпомага Областния управител на област Разград за извършване годишен анализ 

състоянието на младежта в областта и формулиране приоритетите и специфичните 

цели и мерки за развитие на регионалната политика за младежта в годишен план за 

младежта в област Разград; 

5. обсъжда и предлага инициативи и дейности за изпълнението на годишния план за 

младежта в област Разград като цяло подкрепящи провеждането на политиката за 

развитие на младежта и спорта на областно ниво; 

6. осъществява мониторинг на изпълнението на годишния план за младежта в област 

Разград; 

 



 3 

7. на свое заседание приема регламент за изготвяне на годишната класация „Спортист 

на годината на област Разград” и определя десетте най-добри спортисти, най-добър 

треньор, най-добър отбор и най-перспективен млад състезател на област Разград за 

съответната година; 

8. Съдейства на Областния управител на област Разград при планирането, 

проектирането, изграждането и управлението на спортни обекти и съоръжения на 

територията на област Разград. 

Чл. 7. При изпълнение на своята дейност Постоянната областна комисия си сътрудничи 

със:  

1. Министерството на младежта и спорта;  

2. постоянните комисии за развитие на младежта и спорта към общините на 

територията на област Разград; 

3. органите на местното самоуправление, висши училища, научни институти, спортни 

училища, центрове за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците и други;  

4. аналогични структури в други държави и международни организации;  

5. младежки организации;  

6. други комисии и съвети на областно ниво. 

 

Глава трета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННАТА ОБЛАСТНА 

КОМИСИЯ  

 

Чл. 8. (1) Постоянната областна комисия заседава не по-малко от 1 път годишно. 

(2) Постоянната областна комисия се свиква на заседание от председателя на 

Комисията: 

1. по негова инициатива; 

2. по искане на една трета от членовете й; 

(3) Председателят на Постоянната областна комисия определя датата, мястото и 

предварителния дневен ред на заседанието. Покана за участие в заседанието с 

предложението за дневен ред и материалите за заседанието се изпраща на членовете на 

Комисията най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието. 

(4) Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член на 

Комисията най-късно 3 работни дни преди заседанието. Дневният ред се приема от 

Комисията на съответното заседание. 

Чл. 9. (1) Заседанията на Постоянната областна комисия са редовни, ако присъстват не 

по-малко от половината от членовете на комисията. 

(2) Решенията на Постоянната областна комисия се приемат с мнозинство от повече от 

половината от  присъстващите членове на комисията. 

Чл. 10. (1) Заседанията на Постоянната областна комисия са открити. 

(2) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват разгледаните въпроси, 

приетите решения и изразените становища. 
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(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря (протоколиста) и се изпраща с 

приложените към него материали от заседанието на членовете на Постоянната областна 

комисия. 

(4) Приетите материали от заседанията на Постоянната областна комисия са публични 

и се оповестяват по подходящ начин. 

Чл. 11. (1) По изключение Постоянната областна комисия може да приема решения и 

неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен с 

мотиви. 

(2) Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от две трети от 

членовете на Постоянната областна комисия. В случай че решението не бъде прието, то 

се разглежда на следващото заседание на комисията. 

Чл. 12. (1) Организационно-техническото осигуряване на дейността на Постоянната 

областна комисия се осъществява от секретар на комисията. 

(2) Секретарят на Постоянната областна комисия: 

1. осигурява дейността на комисията в информационно, аналитично, административно 

и техническо отношение; 

2. отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, 

изготвянето и изпращането на членовете на комисията на протоколите и материалите 

от заседанията, съхранението на документацията, свързана с работата на Комисията; 

3. подпомага председателя на комисията в неговата работа; 

4. организира и координира изпълнението на решенията на комисията и необходимия 

обмен на информация между заинтересуваните страни. 

Чл. 13. Експертното подпомагане на дейността на Постоянната областна комисия се 

осъществява от служители от Областната администрация Разград и от общинските 

администрации на територията на област Разград. 

Чл. 14. (1) Средствата, необходими за дейността на Постоянната областна комисия се 

предвиждат от бюджета на Областната администрация Разград. 

(2) Командировъчните и другите разходи, направени от членовете на комисията във 

връзка с тяхната дейност, са за сметка на Областна администрация Разград, 

териториалните структури на централната изпълнителна власт, общините и 

организациите, които представляват. 

(3) Председателят и членовете на Постоянната областна комисия не получават 

възнаграждение за работата си в комисията. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Настоящият правилник е разработен на основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 

Закона за администрацията, член 13 от Закона за младежта и глава 10 от Закона за 

физическото възпитание и спорта е приет с решение на Постоянната областна 

комисия, от заседание, проведено през 2018 г. 

§ 2. Този правилник се изменя, отменя или допълва с решение на Постоянната 

областна комисия. 
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