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 УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

 На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно - процесуалния кодекс, във връзка с 

чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Кубрат и Община Кубрат 

 

УВЕДОМЯВАТ: 

 Изготвен е Проект на Общински План за младежта за 2023 г. 

 На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА: Предложения и становища могат да бъдат 

депозирани  в деловодството на Общински съвет - Кубрат или на е-mail: office@obskubrat.bg. 

до 30-дни  от датата на публикуване – 15.12.2022 г. в сайта на Общински съвет – Кубрат и 

сайта на Община Кубрат. 

 Въз основа на всички получени планове и на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за 

младежта областният управител изготвя областния план за младежта. Обобщената 

информация  от областните администрации се подава в Министерство на младежта и спорта 

до 01.03.2023 г. 

 МОТИВИ: 

 I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2023 г.: 

  В изпълнение на чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта, е необходимо 

приемане на Общинският план за младежта за 2023 г. 

 II. ЦЕЛ НА ПЛАНА: 

 Настоящият план  има за цел да подпомогне  Община Кубрат при формулирането и 

успешното прилагане на младежките политики. 

 III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2023 г.: 

  За прилагане на Плана не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни 

средства. 

 IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА ЗА 2023 г.:   

 Популяризирането на активното европейско гражданство на младите хора в общината 

и прилагането на дейности, допринасящи за социалната интеграция на младежите като част 

от местната общност, чрез дефиниране на техните проблеми и предизвикателства и 

генериране на конкретни действия за ефективното им разрешаване. 

 V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 

2023 г. С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:   

 Предлаганият проект не противоречи на европейското законодателство. 
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