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          МЕХАНИЗЪМ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ 

 

       Възможностите, които имат децата и младите хора и приносът, който могат да 
дадат, са уникален ресурс за укрепване на демокрацията и социалното сближаване в 
европейските общества. 

Насърчаването на детското участие дава възможност на децата да изразяват своето 
мнение и пълноценно да участват в процесите на взимане на решения при 
разработването на политики за тяхното бъдеще, както и да изградят активно 
гражданско общество. Зачитането на детските възгледи и мнения е необходимо, за да 
се гарантира ефективното прилагане на правото на детето и младия човек, неговият 
най-добър интерес да бъде от първостепенна важност при решаването на всички 
въпроси, които го засягат. Това изисква постоянна работа за повишаване 
осведомеността на децата по отношение на техните права и активното им включване 
в процесите на взимане на решения. Насърчаването на детското участие е основен 
принцип, който е залегнал в Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018, 
Препоръката на Съвета на Европа до страните-членки за детското и младежкото 
участие, приета на 28.03.2012 г., както и като Стратегическа цел Пет: Насърчаване на 
детското участие в Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012 – 2015  

С разработването на «Общинска харта на детското участие- Община 
Брусарци 2014» Общинска администрация-Брусарци  си поставя за цел да 
подпомогне децата и младите хора свободно да изразяват техните възгледи и на тези 
възгледи да се дава подходящата тежест във всички въпроси, които ги касаят; да 
гарантира, че всички деца и млади хора могат да упражняват своето право да бъдат 
чути и взети насериозно за всички въпроси, които ги засягат, включително в 
семейния живот, здравните и социални грижи, образование, обществен живот, 
административни и правни процедури, както и в осъществяването на обществената 
политика и демократичното взимане на решения на местно ниво. 

За да се постигне реално детско участие, нивото на общуване на децата и младите 
хора следва да се  концентрира последователно и взаимосвързано чрез: участие на 
ниво училище и участие на ниво община. С тази цел е необходимо изграждането на 
съответните организации на децата и младите хора – Училищен съвет на децата и 
Общински съвет на децата, както и да се идентифицират отговорностите на 
училищата и местната власт. 

           ЗА   ДЕЦАТА  

 В съветите на децата на училищно и общинско ниво могат да се включват деца 
и млади хора на възраст от 7 до 18 години 



 Не се допуска дискриминация на каквато и да е основа - раса; цвят; пол; език; 
религия; политическо или друго мнение; национален, етнически или социален 
произход; собственост; увреждания; раждане; сексуална ориентация или друг 
статус 

 

 Необходимо е децата и младите хора да притежават: 

- лидерски качества и креативност 

-организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците 
си за определени каузи  

- умения да изразяват, обосновават и отстояват своето мнение и възгледи 

- умения да защитават общото мнение, дори когато то е в известно различие или 
противоречие с личното им мнение 

-готовност за поемане на отговорност 

 

 УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ НА ДЕЦАТА /УСД/– създава се във всяко училище на 
територията на общината 

 
- Участници – ученици до 18 г. от съответното училище 
- Как се сформира – на събрание на класа се избира по един представител за 

член на УСД. Всички представители съставляват Училищния съвет на децата, 
като орган на ученическо самоуправление. Членовете на съвета избират свой 
председател и секретар. Училищният съвет на децата изготвя и свой 
Правилник за дейността. 

- Функции/дейности на Училищния съвет на децата – участва в решаването на 
проблеми / без да се нарушават нормативните актове/ свързани организацията 
на учебния процес и извънкласните дейности; участва в изработването на 
Правилника за вътрешния ред в училището и в Годишния план за часа на 
класа; участва в организирането и провеждането на дейности на отделните 
класове и общоучилищни изяви; работи по инициативи, дейности и проекти 
съвместно с училищното ръководство, учителите, училищното настоятелство, 
родители и съученици. 

- Фасилитация – Директорът на училището определя представител 
/фасилитатор/ от Педагогическия съвет на училището, който да подпомага и 
координира работата на УСД. Фасилитаторът участва в работата на УСД със 
съвещателен глас. Той осигурява пространство за диалог и подпомага 
асоциативността между УСД и училищното ръководство. 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ДЕЦАТА /ОСД/ - създава се с обхват територията на 
община Брусарци 

- участници – деца и млади хора с активна гражданска позиция, лидерски 
качества и комуникативни умения  до 18г. 

- Как се сформира- ОСД е в състав от 9 членове: по 2-ма от ОУ с. Василовци и ОУ 
с.Крива бара и 5 –ма от СОУ гр.Брусарци. Председателите на УСД по право са 
членове на ОСД. Останалите представители се избират от общите събрания на 
учениците в училищата. Общинският съвет на децата е консултативен орган към 
Кмета на община Брусарци. Членовете на ОСД избират свой председател, зам. 
председател и секретар. Общинският съвет на децата изготвя и  Правилник за 
дейността си. 

- Функции/дейности на Общинския съвет на децата – Представители на ОСД 
участват като наблюдатели в работните групи /комисии/ на Общински съвет –
Брусарци и могат да изразяват мнение по теми и проблеми, които касаят децата и 
младите хора; участват в обсъждането на нормативни и административни актове 
на общинския съвет и кмета на общината, когато последните имат пряко или 
косвено социално въздействие върху децата и младите хора в общността; 
участват в заседанията на  Общинската комисия за закрила на детето; участват в 
обсъждането и съгласуването на стратегии, програми, планове и др., имащи 
отношение по политиките за децата и младите хора. 

- Фасилитация – Кметът на община Брусарци определя представител от 
Общинска администрация, който да подпомага и координира работата на ОСД. 
Фасилитаторът участва в работата на ОСД със съвещателен глас. Той осигурява 
пространство за диалог и подпомага асоциативността между ОСД и Общински 
съвет Брусарци и Кмета на община Брусарци 

  

 ЗА  УЧИЛИЩАТА 

 Директорът на училището включва представители на УСД при: 

- разрешаване на възникнали проблеми, свързани с оргнизацията и протичането 
на учебния процес или на извънкласните дейности 

- изработването на Годишния план за часа на класа 

- провеждане на дейности на класовете 

-  провеждане на общоучилищни прояви 



- изграждането на информационни системи в училището – училищен вестник, 
училищен бюлетин, училищен стенлист и др. 

- работа  по инициативи, дейности и проекти съвместно с училищното 
ръководство, учителите, училищното настоятелство, родители и съученици. 
 
 Директорът на училището - определя представител /фасилитатор/ от 

Педагогическия съвет на училището, който да подпомага и координира 
работата на УСД. Фасилитаторът участва в работата на УСД със съвещателен 
глас. Той осигурява пространство за диалог и подпомага асоциативността 
между УСД и училищното ръководство. 

ЗА  ОБЩИНАТА 

 Кметът на община Брусарци е почетен председател на Общинския съвет на 
децата, без право на глас. 

 Кметът на Община Брусарци отправя покани за участие към представители на 
ОСД Брусарци при: 

- Разработването на проекти и подготовката за реализация на дейности по 
приоритетни въпроси от живота на децата и младите хора в общината. 

- Обсъждането и приемането на нормативни актове на Общински съвет Брусарци 
и при изготвянето на административни актове на Кмета на община Брусарци 
имащи отношение към децата и младите хора. 

- Обсъждането  и съгласуването на стратегии, програми, планове и проекти 
имащи пряко отношение кам децата и младита хора. 

- Публичното обсъждане на регионалните и национални политики в областта на 
защита на правата на децата. 

 Кметът на Община Брусарци съдейства за подпомагане реализирането на 
детски и младежки инициативи на местно ниво и други такива на регионално, 
национално и международно представителство. 

 Кметът на община Брусарци определя представител /фасилитатор/ от 
Общинска администрация, който да консултира, подпомага и координира 
работата на ОСД. Фасилитаторът участва в работата на ОСД със съвещателен 
глас. Той осигурява пространство за диалог и подпомага асоциативността 
между ОСД и Общински съвет Брусарци и Кмета на община Брусарци 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА ДЕЦАТА МОНТАНА / ОСДМ/ 

 Представителството на децата и младите хора от Община Брусарци   в ОСДМ 
се осъществява по реда на Правилника за дейността на Областния съвет на 
децата -Монтана  


