
ПРОТОКОЛ 

от заседание на Съвета на децата 

09.07.2020 г. 
 

На 09.07.2020 г. от 11.00 ч. се проведе онлайн-заседание на Съвета на децата 

в платформата ZOOM.  

 

В заседанието участваха: д-р Елеонора Лилова – Председател на ДАЗД; г-жа 

Юлия Зафирова – държ. експерт в дирекция „ППДСРК“; г-ца Мария Беличовска, екс-

перт от дирекция „ППДСРК“; д-р Цветелина Кьосева – гл. експерт в дирекция 

„ППДСРК“; Диян Калайджиев – Председател на Съвета на децата, област Благоевг-

рад; Теодора Милушева – зам. председател на Съвета на децата, област Кърджали; 

Микаела Димитрова – летописец на Съвета на децата, област Хасково; Калина 

Кръстева – област Хасково; Принцеса Иванова – представител на децата от уязви-

мите групи, област Монтана; Даниела Стоева – област Сливен; Ванеса Филипова – 

София-град; Мартин Влахов – област Враца; Владимира Пушкарова – София-област; 

Стефън Иванов – област Видин; Анна Мария- Гъркова – област Кюстендил; Венцислав 

Георгиев – област Плевен; Тодор Тачев – област Варна; Стела Златкова – заместник, 

област Варна; Димитър Павлов – област Велико Търново; Елена Христова – област 

Добрич; Петър Стойнев – област Благоевград; Магдалена Стоянова - област Търго-

вище; Гергана Григорова - София – град;  Антония Николова – Област Силистра; 

Виктор Ангелов – Област Габрово; г-жа М. Писарска – ръководител на Политическия 

отдел на Национална мрежа за децата (НМД); Едис Шакир от Младежка мрежа 

„Мегафон“; Димана Додова от Младежка мрежа „Мегафон“ 

 

Д-р Елеонора Лилова – председател на Държавна агенция за закрила на детето 

(ДАЗД) приветства децата с добре дошли и подчерта, че „Детската гледна точка трябва 

да се чува, когато се взимат решения, които касаят децата в теми, като образованието, 

здравеопазването и социалния им живот. Иска ми се към Съвета на децата да има 

посланици на Съвета на децата, които да бъдат представители на местната власт, 

бизнеса и родителските организации, Те могат да подкрепят инициативите на децата, 

както и да им помогнат да изградят ценностната им система като успешни и отговорни 

млади хора.“ 

 Председателят на ДАЗД обърна внимание, че въпреки обявената извънредна 

обстановка в страната и невъзможността да бъде организирано заседанието в 

присъствена форма се надява участниците да бъдат активни в дискусиите относно 

темите, включени в дневния ред.  

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

1. Представяне на Инициативата: „Най-голямото детско „Благодаря“ на 

Държавната агенция за закрила на детето 

2. Представяне на резултатите от Анализ на проучването на процеса по детско 

участие, извършен по проект на Държавната агенция за закрила на детето 

„Развити ефективни политики за спазване правата на децата“ 

3. Представяне на Националната кампания: „Безопасно и здравословно лято 2020 

г.“ 

 

Госпожица Мария Беличовска представи инициативата: „Най-голямото детско 

„Благодаря“, като обърна внимание, че целта на инициативата е да покаже, че децата в 

България ценят хората до тях – семейството си, тези, които се грижат за тях, които им 

помагат, които ги обичат и ги правят щастливи. От 1 юни до края на 2020 г. ДАЗД ще 

събира кратки видеа, до 20 секунди, които ще  се монтират в един видеоклип и ще се 



подготви кандидатурата на децата от България за рекордите на Гинес. Наградата е 

благородна – освен че ще прослави българските деца, сумата от нея ще се разпредели за 

подкрепа на деца без родители и за деца с изявени дарби. 

Към точка 1 от дневния ред беше направено предложение освен, като видеоклип да 

бъде поставен рекорд като се сформира думата „Благодаря“ от най-много хора по 

примера на Медицинския университет в гр. Варна, които са сформирали най-голямата 

ДНК верига. Също така беше предложено наградата и самите „Благодарности“ да бъдат 

посветени и на медиците, като признателност за усилията им в борбата с Covid 19.  

Д-р Лилова благодари на участниците за направените предложения и даде думата на 

г-жа Юлия Зафирова, която представи изготвения Анализ на резултатите от 

проучването и на процеса по детското участие. Анализът е резултат от успешно 

изпълнен от ДАЗД проект, финансиран от Европейския социален фонд, чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Основната цел на 

Анализа е да даде правилна посока за развитие  и утвърждаване на българския модел на 

детско участие за активно включване на децата и младежите в процеса на взимане на 

решения при въвеждане и развитие на политиките, насочени към тях. Госпожа Зафирова 

акцентира върху направено проучване на добри практики за детско участие в страни-

членки на ЕС – Словакия, Словения, Румъния, Ирландия, Финландия, Естония. Беше 

обърнато внимание върху силните и слабите страни на съществуващите механизми, 

процедури и политики, насочени към детското участие в България; препоръките за 

подобряване на детското участие; проведено анкетно проучване сред представители на 

заинтересовани страни от неправителствени организации и експерти, и др. 

Госпожа Мариана Писарска – представител на НМД постави въпроса, дали ще 

ще бъде изготвена „пътна карта“, за да се развие участието на децата и техните 

активности не само на национално ниво, но и на регионално. Също така беше поставен 

и въпроса, свързан с приемането на Детски Омбудсман в Република България.  

Според представителите от Младежка мрежа „Мегафон“  „детският глас не се 

чува“ и предложиха да се организира голямо събитие, в което да участват представите-

ли на различни институции (МОН и др.), които взимат решения свързани с живото и 

здравето на децата. На това събитие децата да имат възможност да дадат своите пред-

ложения, мнения и да споделят идеите си. 

По точка 2 от дневния ред основните коментари от страна на членовете от 

Съвета на децата бяха, че в институциите не срещат разбиране, „обяснява им се на 

сложен юридически език“, отказва им се достъп до информация, „самите институции не 

ни разбират по начин, по който искаме да ни разберат“, „на национално ниво ни 

уверяват, че детското мнение има значение, но на регионално ниво нещата не се 

случват“, „не ни взимат насериозно и ни казват, че сме малки и не можем да участваме 

във взимането на решения“ и др. Също така децата изразиха желание да бъде 

организирана среща с министъра на образованието и науката, защото според тях към 

момента образователната система не е достатъчно ефективна и качествена. 

Беше поставен акцент и върху засилването на работата на членовете от Съвета 

на децата с кметовете на общини и работещите в прокарването на политиките за деца на 

местно ниво. 

 Госпожа Зафирова прикани членовете от Съвета на децата да изпращат своите 

предложения и идеи, свързани с представения Анализ и по-конкретно с участието и 

включването на децата в процеса на взимане на решения при въвеждането и развитието 

на политиките за деца. 

Д-р Цветелина Кьосева представи кампанията „Здравословно и безопасно ля-

то“, като обърна внимание, че това е инициатива, която се провежда ежегодно през 

лятната ваканция по идея на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. Основната 

цел е да се популяризира здравословния и безопасен начин на живот и същевременно 

да предостави на децата възможност да се забавляват. Също така беше представена 

добра практика на ученици от гр. Стара Загора, свързана със създаването на интерак-

тивна карта с обозначени безопасни места за селфи на тинейджърите в гр. Стара Загора 



и младежки хъб – социално пространство, където децата и младежите могат да общуват 

и обменят различни идеи. 

В презентацията беше обърнато внимание и на обявената в страната извънредна 

епидемична обстановка, свързана с коронавируса и необходимостта при провеждане на 

кампанията да се спазват въведените противоепидемични мерки. 

Ванеса Филипова – член на Съвета на децата от София-град сподели, че има на-

мерение със съдействието на община Банкя да проведе кампанията: „Здравословно и 

безопасно лято 2020 г.“ в парка, като организира различни мероприятия – спортни и др. 

инициативи, свързани със здравословния начин на живот. 

Участниците в заседанието се обединиха, че предвид обстановката в страната за 

провеждане на кампанията ще се използват възможностите на социалните мрежи, като 

едно от предложенията беше да се създаде YouTube канал, където в различни рубрики 

да се публикуват материали, видеа и др.  

Беше направено предложение да се поканят известни за децата личности, в т.ч. 

блогъри, които да участват в кампанията. Участниците в заседанието поставиха и въп-

роса, свързан с финансирането на кампанията „Здравословно и безопасно лято 2020 г.“., 

като член от Съвета на децата сподели, че миналата година при организиране на кампа-

нията в гр. Левски е било оказано съдействие, включително и финансова подкрепа от 

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 

Д-р Елеонора Лилова увери, че ще подкрепи желанието на членовете на Съвета 

на децата, като предложи да бъде организирана среща с представители на Министерст-

во на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и представители на 

Националното сдружение на общините в Република България. Беше обсъден въпросът 

относно мястото за провеждане на следващото заседание, като част от децата  сподели-

ха, че биха искали да бъде в Южна България и да се избере място, което да  е удобно за 

пътуване. Д-р Лилова предложи следващото заседание на Съвета на децата да се прове-

де в гр. Пловдив, предвид това, че е близо до гр. София и ще има възможност да бъдат 

поканени представители на различни институции, включително и на Министерство на 

образованието и науката, като се надява при възможност да участва и министърът на 

образованието и науката. Д-р Лилова сподели, че предвид обстановката в страната, 

свързана с Covid 19 ще се прецени възможността дали да бъде проведено заседание в 

присъствена форма или онлайн. 

По повод старта на процедурата за избор на нови членове за Съвета на децата 

към ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, ще отправи покана към известни личности да станат 

част от журито. Първият поканен ще бъде директорът на Българското национално ра-

дио, като активен поддръжник на каузата за помагане на децата в тяхното личностно 

развитие.  

Д-р Елеонора Лилова благодари на участниците за направените предложения и 

активността им по време на заседанието и в 13.00 ч. закри заседанието. 

 

 


