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Относно: Избор на общински съветник за участие в комисия за разглеждане на 
постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на  децата към 
председателя на Държавна агенция за закрила на детето. 
 
 
 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 

 Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция 
за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на 
Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да 
насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата.  

Той включва представители на младите хора от всяка административна област и 
на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и 
ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на 
национално и регионално ниво. Сформира  се от по един представител на всички 28 
административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител 
на децата, получили международна закрила в България.  

Съгласно чл. 11 от Процедура за избор на членове на Съвета на децата, 
утвърдена от доктор Елеонора Лилова – председател на Държавна агенция за закрила 
на детето: „Кметът на общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите 
кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета в срок до 30 май на 
съответната календарна година. Комисията е в състав: експерт от общинската 
администрация, представител на местните медии, един общински съветник, 
представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или 
социална услуга.“ 

 



С цел изпълнение на Процедурата е необходимо Общински съвет - Шумен да 
проведе избор и да бъде определен общински съветник, който ще вземе участие в 
комисията за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за 
членове на Съвета на децата. 

 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Шумен да вземе 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Избира ....................................................................................................................... 
да вземе участие в комисията за разглеждане на постъпилите кандидатури и 
извършване на подбор за членове на Съвета на децата. 
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