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                                                  ПРОТОКОЛ  

от проведена среща на АЛУМНИ КЛУБА на Съвета на децата към 

председателя на Държавната агенция за закрила на детето 

 

Днес 15.07.2021 г. от 16:00 ч. се проведе втората среща на Алумни клуба на Съвета 

на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.  

В срещата участваха следните членове на Алумни клуба: Ванеса Филипова – 

секретар на Съвета на децата, представител за София-град; Джемал Али, член на Съвета на 

децата, представител за област Разград; Диян Калайджиев, председател на Съвета на 

децата и представител на област Благоевград; Спас Крайнин, бивш член на Съвета на 

децата,  Стела Златкова, член на Съвета на децата, представители за област Варна; Стефън 

Иванов, заместник-председател на Съвета на децата и представител на област Видин.  

Към 15.07.2021 г. членовете в Алумни клуба са общо 18, от които 14 настоящи 

членове на Съвета на децата и 4-ма бивши членове на Съвета. 

Срещата се проведе при следния дневен ред: 

1. Откриване на срещата на Алумни клуба от д-р Елеонора Лилова, председател на 

Държавната агенция за закрила на детето; 

2. Приемане на Устав на Алумни клуба към Съвета на децата;  

3. Избор на Координационен екип на Алумни клуба; 

4. Предложения за теми, инициативи и събития от Алумни клуба. 

            (Създаване на Фейсбук група на Алумни клуба и определяне на администратор); 

5. Закриване на срещата на Алумни клуба.  

 

Срещата се води от д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за 

закрила на детето, която приветства участниците, благодари за активността им и представи 

списък на членовете на Алумни клуба. „Алумни клуба е добра възможност за 

приемственост, да останем свързани помежду си и да отстояваме правата на децата. 

Вярвам, че ще участваме в интересни инициативи и кампании и ще внасяме становища и 

предложения до заинтересованите страни. Нека заедно с нас от Държавната агенция за 

закрила на детето да допринесем да се чуе още по-силно гласа на децата. Алумни клуба 

може да бъде активен благодарение на всички Вас.“, посочи председателят на ДАЗД. 

Участниците нямаха бележки и коментари по Устава на Алумни клуба и той 

единодушно беше приет. Д-р Лилова обърна внимание, че той може да бъде обновяван и 

допълван при необходимост. 

Съгласно т. 3 от дневния ред за избор на Координационен екип на Алумни клуба 

своята кандидатура предложи Ванеса Филипова, която посочи, че е подходящият 

кандидат, защото „имам опит като координатор, ще мога да координирам работата на 

настоящите и бивши членове на Съвета на децата. Ще развия себе си, което е част от 

моята мотивация, имам желание и ще дам всичко от себе си“. 

В срещата участва и Спас Крайнин, бивш член на Съвета на децата, който сподели, 

че е завършил журналистика и работи, като журналист в Българско национално радио. 

Спас Крайнин изяви желание да се включи в Координационния екип. 

Д- р Лилова предложи за трети член на Координационния екип -  Йоана Захариева, 

като подчерта, че е била много активен член на Съвета на децата два мандата и бивш 

председател на Съвета, има идеи, които могат да бъдат реализирани и ще може да 
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координира работата на членовете на Алумни клуба. Предложението беше прието 

единодушно. 

По т. 4 от дневния ред Ванеса Филипова направи следните предложения:  

 Да се обърне внимание на психичното здраве на децата;  

 Да се направи проучване относно „масовите заболявания сред децата“; 

  Провеждане на кампания и инициативи; свързани със здравословното хранене – 

„лекции, семинари на тема „Здравословно хранене“, с участието на различни 

специалисти – ендокринолози и др.; 

  Провеждане на Национално допитване до децата, свързано с техните права, доколко се 

чувстват значими, какво искат да се промени в здравеопазването, образованието и др.; 

 Провеждане на инициативи в училищата на тема: „Не на агресията, чрез изкуство и 

спорт“; 

 Да бъдат направени безплатни и достъпни за всички деца уроци по различните учебни 

предмети, предвид че онлайн платформата „Уча се“ не е безплатна. 

Спас Крайнин предложи: 

 Да бъде проведена анкета сред учениците и учителите в цялата страна, свързана с 

дистанционно обучение, поради Covid-19;  

 Провеждане на кампания относно предстоящата учебна година – разговори и срещи с 

директори на училища, РУО в страната, представители на МОН и др., предвид, че част 

от учениците, не участваха активно в учебния процес, поради липса на технически 

средства и интернет. 

Д-р Лилова обърна внимание, че през 2020 г. от името на Съвета на децата е 

внесено становище до министъра на образованието и науката относно стартирането на 

учебната 2020-2021 г. През 2021 г. е направено и допитване до членовете на Съвета на 

тема: „Как Covid-19 промени живота на децата“ и са очертани основните 

предизвикателства в определени области – здравеопазване, образование, семейна среда, 

спорт, свободно време, психическо, емоционално и физическо състояние на децата и др. 

Председателят на ДАЗД посочи, че съгласно работата на сформираната към министъра на 

образованието и науката работна група, в която ДАЗД участва, до края на м. юли 2021 г. 

ще бъдат направени препоръки и указания, свързани предстоящата учебна 2021-2022 г. 

Във връзка с новата учебна година д-р Лилова предложи, с цел оказване на подкрепа да 

бъдат направени видеа относно предизвикателствата пред учителите, родителите и децата. 

Участниците в срещата приеха в срок до 10.08.2021 г. да бъдат направени и 

изпратени конкретни предложения, свързани с първата инициатива на Алумни клуба.  

 

На проведената втора редовна среща на Алумни клуб на Съвета на децата се взеха 

следните решения: 

 Приет Устав на Алумни клуба; 

 Избран Координационен екип на Алумни клуба в състав: Ванеса Филипова, Спас 

Крайнин и Йоана Захариева; 

 В срок да 10.08.2021 г. да бъдат направени и изпратени конкретни предложения и идеи 

за инициативи, събития и кампании на Алумни клуба; 

 На следващо заседание на Съвета на децата да бъде направена среща с бивши членове 

на Съвета; 

 Координационният екип да направи предложение относно осъществяването на 

комуникацията между членовете на Алумни клуба в социалните мрежи – фейсбук 

страница на Алумни клуба и др. 

 

В 17:00 ч. д-р Елеонора Лилова благодари на участниците и закри срещата.  

 


