РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Плевен

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за
дейността на Областна комисия за подбор въз основа на постъпили кандидатури от
общинските администрации на област Плевен
за включване като членове в Съвета на децата за 2018 г.
Състав:
1. Председател Заместник областен управител на област Плевен;
2. Секретар – експерт от областна администрация – Плевен в който ресор влизат
младежки дейности, закрила на детето и образование;
3. Представител от Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен;
4. Представител от Регионална здравна инспекция – Плевен;
5. Представител от Регионално управление на образованието - Плевен;
 Заседанията на Комисията за избор на членове на Съвета на децата се
провеждат всяка година, като Държавната агенция за закрила на детето
предварително изпраща до Областна администрация – Плевен информация
свързана със сроковете, критериите и приложенията необходими за
провеждането на процедурата.
За отчетния период e проведено едно заседание.
Обща информация за провеждането на Процедура за избор на членове на Съвета на
децата – Област Плевен
Съвета 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. Един от тези принципи е участието на децата
в собственото им развитие и закрила – не като обекти а като фактори.
Целта на този съвет е да насърчава детското участие в процесите на изработване на
политики за децата и вземане на решения. Разработена е процедура за избор на членове,
която се прилага на три взаимосвързани нива – общинско, регионално и национално.
По този начин ще бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на
деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при
създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с млади хора.
До 15 юни 2018 г. Кметовете на общините от област Плевен на общинско ниво
направиха своето класиране и предоставиха кандидатурите си в Областна
администрация – Плевен за участие на регионално ниво.
На 17 юли 2018 г. в Заседателна зала в Областна администрация - Плевен се събра
Комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските
администрации на област Плевен за участие в селекция на регионално ниво за
включване на членове в Съвета на децата.
Според изискванията и на база оценка на Областна комисия за извършване на
подбор назначена със Заповед №РД-12-11/27.06.2018 г. на Областен управител на област
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Плевен
Плевен бяха класирани за участие в следващият - национален етап общо 9 от
постъпилите 14 кандидатури от общините Белене, Кнежа, Левски, Плевен и Червен
бряг.
На 10 август 2018 г. Председателят на Държавна агенция за закрила на детето със
своя заповед определи Комисия, която извърши класиране на постъпилите кандидатури
от областните администрации. За член на Съвета на децата от всяка област беше избрано
по едно дете, като съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28
административни области. Първият класиран е титуляр, а вторият класиран е заместник
на титуляра.
Комисията за избор от област Плевен на 17 юли 2018 г. обсъди постъпилите
кандидатури за членове на Съвета на децата, както следва в направления:
а.) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 от
закона за предучилищното и училищно образование, или на детски и
младежки съвети, парламенти и др. – 5 (пет) броя кандидатури;
б.) представители на детски и младежки инициативи и програми,
финансирани от бизнеса – 0 (нула) броя кандидатури;
в.) представители на неправителствени организации, работещи с деца,
както и потребители/доброволци в социални услуги за деца – 3 (три) броя
кандидатури;
г.) индивидуални кандидатури – 6 (шест) броя кандидатури.
Членовете на комисията заедно разгледаха Обобщаващия грид и предложиха
следното класиране на кандидатите за членове на Съвета на децата за област Плевен:
1. място

2. място

3. място

Направление 1
Венцислав
Венциславов
Георгиев – 280 т.

Направление 2

Тодор Радославов
Ценов – 279 т.
Ирина Николаева
Росенова – 278 т.

-

Направление 3
Елена Детелинова
Асенова – 280 т.

Направление 4
Елеонора
Димитрова
Георгиева – 280
т.

-

Иван Николаев
Първановски – 279 т.

Силвена
Мигленова
Марчева – 279 т.

-

Борислава Маринова
Станкулова – 278 т.

Христо Кирилов
Илиев – 278 т.

Мотиви: Оценката е средноаритметична от индивидуалните оценителни гридове
на всеки член.
Изготвен протокол от заседанието:

 Протокол №1/17.07.2018 г.
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