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ПОКАНА ОТ Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 
 

 

              Във връзка с писмо с вх. № РР-37 / 04.03.2022 г. от ДАЗД и писмо с № РР-37, АК-04-18 / 

14.03.2022 г. на Областния управител на Област Стара Загора, отправям покана за избор на член 

на съвета на децата на територията на Община Мъглиж към: 

• а/ членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти 

и др; 

• б/ представител на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; 

• в/ представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и 

потребители/доброволци в социални услуги за деца; 

• г/ индивидуални кандидатури.  

             Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на ДАЗД и от 2003 г. работи 

в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за 

закрила на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и 

закрила – не като обекти, а като фактори. 

             Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за 

децата и вземане на решения. Включва представители на младите хора от всяка 

административна област и на децата от уязвими групи, като им дава възможност да обменят 

знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на 

национално и регионално ниво. 

             Подборът на членовете на всички нива се извършва, спазвайки принципите на 

публичност, прозрачност, демократичност, равенство, недискриминация, и представителност. 

             Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии: 

• Активност 

• Креативност 

• Толерантност 

• Ангажираност към обща кауза 

• Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии 

• Ориентираност към резултати 

• Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта 

• Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта 

• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца  от уязвими групи, които 

имат нужда от подкрепа) 

      Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания : 

• Детето да е получило международна закрила  

• Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с 

всички членове на Съвета. 

          Кандидатите за членове на Съвета трябва да представят документи за кандидатстване до 24 

май 2022 г. Кандидатури могат да изпращани по по поща на адрес: гр. Мъглиж, Община 

Мъглиж, ул. пл. „Трети март“ № 32 или на електронен адрес:  obshtina@maglizh.bg. 

Местното класиране на общините трябва да бъде изпратено до областна администрация в срок 

до 15.06.2022 г. След това Областния управител има ангажимент до 30.07.2022 г. да номинира 3 

деца, от които на национално ниво ще бъде определен представителят на гласа на младите хора 



от областта в Съвета на децата. Процедурата приключва на 30.09.2022 г., когато се обявяват 

избраните членове на детския консултативен орган на ДАЗД. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Формуляр за кандидатстване, Мотивационно писмо / качени в сайта на 

Общината/  

 

 

 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ 

Кмет на Община Мъглиж 


