
ПРОТОКОЛ
от  Проведено заседание на Съвета на децата

15 март – 17 март 2021 г. в гр. Пловдив

В периода 15 март – 17 март 2021 г. се проведе първото за 2021 г. редовно заседание
на Съвета на децата (СД) към председателя на Държавната агенция за закрила на детето
(ДАЗД) в гр. Пловдив, хотел „Пълдин КООП“.

От Съвета на децата участваха общо 25 членове (17 титуляри и 8 заместници): Диян
Калайджиев – председател на СД и представител за обл. Благоевград; Константина
Каракачанова и Недялко Тенев – представители за обл. Бургас; Виктория Симеонова –
представител за обл. Видин; Виктория Данова – представител за обл. Враца; Виктор
Ангелов – представител за обл. Габрово; Анна-Мария Гъркова – представител за обл.
Кюстендил; Стефан Богданов и Ирина Кръстева – представители за обл. Монтана;
Вероника Борисова и Ива Кисибирова – представители за област Пазарджик; Венцислав
Георгиев и Красимир Мутафчиев – представители за обл. Плевен; Соня Кривчева и
Габриела Стоянова – представители за обл. Пловдив; Калина Христова – представител за
обл. Русе; Антония Николова – представител за обл. Силистра; Бояна Баева – представител
за обл. Сливен; Ванеса Филипова – представител за София- град; Едислав Кундев и Ваяна
Димитрова – представители за обл. Стара Загора; Микаела Димитрова и Калина Кръстева –
представители за обл. Хасково; Борис Иванов и Ина Михайлова – представители за обл.
Шумен.

В заседанието се разгледаха следните теми:
� Представяне от проф. Румен Стаматов на книгите „Сили на характера – моите

силни страни“;
� Участие на Съвета на децата в изготвянето на Стратегията на Съвета на Европа за

правата на децата;
� Популяризиране и избор за представяне на инициативите на Съвета на децата,

общуване в социални мрежи и видеопредставяне;
� Медийна грамотност и източници на информация в дигиталната среда, г-н

Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение;
� Как COVID – 19 промени живота на децата;

� Представяне на дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111;

� Какво е да си лидер. Развитие на лидерски умения и поведение. Ролеви игри;

� Предложения и избор на инициативи за първи юни – Денят на детето и
предложения за избор на предстоящи дейности и инициативи за 2021 г.;

� Гласуване за заместник-председател на Съвета на децата.

На 16.03.2021 г. членовете на СД се запознаха с книгите „Сили на характера – моите
силни страни“, които бяха представени от техния автор – проф. Румен Стаматов. По
забавен, достъпен и интересен начин децата могат да намерят отговор на въпроси,
свързани с откриването и развиването на силните им страни.

Децата активно се включиха и при обсъждането на темата, свързана с медийната
грамотност, източниците на информация в дигиталната среда, разпознаването на фалшиви
новини, формирането на умения за видеопредставяне.



Във връзка с отбелязването на Деня на детето, в условията на обявената извънредна
обстановка в страната, свързана с разпространението на Covid-19, членовете на Съвета на
децата предложиха:

� да бъде организиран празник на открито с концерти и игри, спортни дейности и
танци;

� провеждане на празник за деца, настанени в Центрове за настаняване от семеен
тип“;

� организиране на конкурс на тема: „От децата на България за децата на България“, в
който „да се изпращат рисунки и писма и всички деца да участват (да се получи
комуникация чрез текст и изображения)“;

� отбелязване на празника в социалните мрежи – заснемане на клипове, филмчета,
свързани с правата на децата, да бъдат поканени известни за децата личности
(блогъри, влогъри, певци);

� обособяване на парк, който не се обявява предварително, където да се организират
„детски игри от миналото“ – ластик, дама и др.

Участниците в заседанието взеха решение в срок до 28.03.2021 г. да изпратят своите
предложения за първи юни и за дейности и инициативи, които да бъдат проведени през
2021 г.

Председателят на Съвета на децата – Диян Калайджиев предложи да бъде отложено
гласуването за заместник-председател на СД, с оглед на това, че в заседанието не участват
всички членове. В тази връзка се взе единодушно решение за онлайн представяне на
кандидатурите и на следващото заседание да бъде проведен избора за
заместник-председател на Съвета на децата.

По време на заседанието участниците обсъдиха следните въпроси:
� Промяна на Устава и Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, в частта

удължаване мандата на членовете на Съвета на децата;
� Провеждане на редовна комуникация и поощряване на инициативността на

членовете на местно ниво;
� По-голяма активност на СД в социалните мрежи относно популяризиране на Съвета

на децата;
� Член на СД и представител за област Пазарджик, направи предложения за

изменение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, с които да се гарантират правата на децата с изявени дарби;

� Децата са на мнение, че не получават нужното внимание и подкрепа от местните
власти, за да реализират детското участие;

� Членовете на Съвета на децата предложиха в заседанията да участват не само
титулярите, но и техните заместници.

Предложения за подобряване на работата на Съвета на децата:
- Членовете на СД са мотивирани да работят и реализират различни инициативи и

дейности, но е необходим регулярен контакт, както онлайн, така и по
възможност присъствено;

- Съдействие за оказване на подкрепа на местно ниво;



- Активно включване на СД при обсъждането на стратегически документи,
свързани с правата на децата;

- Провеждане на регулярни обучения, които да подкрепят членовете на СД по
време на техния мандат – изграждане на лидерски и организационни умения,
медийна грамотност, презентационни умения и др.;

- При провеждане на следващо заседание да бъде представен и обсъден Устава на
Съвета на децата;

- Поощряване инициативността на СД.


