
Решения от второто заседание в София 

25-27.09.2019 

 

 

1. Гласуване на промените в Устава на Съвета на децата към ДАЗД.  

Промени в:  

 Заглавието на Устава от „Устав на Съвета на децата“ става 

„Устав на Съвета на децата към председателя на ДАЗД“ – 38/38 

гласа за  

 В чл.1 се добавя „към председателя на Държавната агенция за 

закрила на детето ( ДАЗД) „ 

 В чл. 4, ал. 2 съкращението НСЗД се изписва с пълното си 

наименование – Национален съвет за закрила на детето.  

Добавя се „Председателят на Съвета на децата е задължен да 

присъства при представяне на горепосочените мнения и 

позиции“. 

 В чл. 11, ал. 2 се променя границата за кандидатстване в Съвета 

на децата „ предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 

16 години включително, избрани в съответствие“.   

 Добавя се чл. 12 с 9 ал. , гласящи:  

 чл. 12. Всеки член на Съвета на децата към председателя на ДАЗД: 

(1) е длъжен да участва активно в работата на Съвета; 

(2) е длъжен да участва активно в инициативи, кампании и други дейности 

на Съвета на децата към председателя на ДАЗД и в мероприятия от 

културния календар на ДАЗД; 

(3) е длъжен да популяризира дейността на ДАЗД на местно ниво; 

(4) е длъжен да провежда предвидените в календара на Съвета на децата към 

председателя на ДАЗД дейности, инициативи, кампании и др. на 

територията на своята административна област; 

(5) е длъжен да спазва етични норми на поведение на обществени места и 

да не уронва престижа и авторитета на Съвета на децата към 

председателя на ДАЗД и на ДАЗД; 

(6) има право да бъде избиран в ръководните му органи, като спазва общите 

принципи за работа на Съвета; 

(7) има право да бъде преизбиран в случай, че е спазено изискването за не 

навършване на 16-годишна възраст; 

(8) има право да отсъства от заседание на Съвета на децата към 

председателя на ДАЗД поради здравословни или други уважителни 

причини.  



(9) е длъжен да провежда инициативи и допитвания на местно ниво с деца 

до 18 годишна възраст, с цел максимално широко представителство на 

мнението на децата в общината ; „ 

 В чл. 13 се добавя:  

„ отсъствие от две поредни заседания на Съвета на децата към председателя на 

ДАЗД по неуважителни причини. 

- прояви на агресия и/или непристойно поведение на обществени места. „ 

 Добавя се чл. 15 гласящ: 

„ Чл. 15. В случаите, в които заместник-членовете на Съвета на децата към 

председателя на ДАЗД проявяват по-голяма активност от избраните за 

титуляри (участват по-редовно в заседанията, предлагат и реализират 

инициативи, кампании и други дейности на местно ниво), заместник-

членовете стават титуляри по заслуги, а титулярите стават заместник-членове.  

„ 

 В чл. 16 се добавя ал.2, гласяща:  

„ (2) Материали за заседание ( програма и документи, с които съветът 

трябва да се запознае), се изпращат на членовете на Съвета децата не по-

късно от 5 дни преди провеждане на заседанието; „ 

 В чл. 20 се добавя: 

„ а в негово отсъствие от заместник-председателя на Съвета на децата към 

председателя на ДАЗД.“ 

 В чл. 22 се добавя новата позиция: „летописец“. Добавят се 

и ал.1 и ал.2 гласящи: 

„ (1)  Критерии за избор на председател на Съвета: 

- Лидерски качества; 

- Готовност за редовно участие в заседанията на Съвета и инициативите 

на ДАЗД; 

- Отговорност; 

- Организационни умения; 

- Отлична езикова култура и грамотност; 

- Отзивчивост; 

- Инициативност; 

- Менторски качества 

(2) Критерии за избор на летописец: 

- Творческо мислене и креативност; 

- Отлична езикова култура и грамотност; 

- Умение да създава художествен текст. 

Летописецът е длъжен редовно да отразява в летописната книга всички 

инициативи, кампании и дейности на Съвета на децата към председателя на 

ДАЗД.“  

 В чл. 23 се добавя: 

Към т.1 „и съгласува с експертите на председателя“ 



Към т.2 „и местни и национални медии“  

 Променя се датата на приемане:  

„ Уставът е гласуван и одобрен на заседанието на Съвета на децата (26.09.2019 

г., гр. София). “ 

 

 

2. Гласуване на предложенията за медийни награди в конкурса „ Децата и 

медиите“ 

 

3. Избиране на нов председател, заместник председател, секретар и 

летописец на Съвета на децата.  

 За председател на Съвета на децата се избра - Диан Калайджиев 

 За зам. председател на Съвета на децата се избра – Теодора 

Милушева 

 За секретар на Съвета на децата се избра – Елена  

 За летописец на Съвета на децата се избра – Микаела Димитрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Даниела Стоева,  

бивш секретар на Съвета  

 

 


