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АНГАЖИРАНОСТ НА СИНДИКАТА СЪС ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА, КОИТО 

СА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ В РИСК 

 

За Синдиката 

Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ е доброволна обществено-синдикална 

организация на работещите във всички видове и степени учебни заведения. Дейността 

на Синдиката е насочена към подпомагане и насърчаване придобиването на 

професионална квалификация и преквалификация, съдействие за повишаване 

теоретичната подготовка на кадрите, заети в областта на образованието и науката, с 

оглед постигане на квалификационно ниво, съдействие на държавни и обществени 

структури за утвърждаване на добрите практики в областта на образованието, 

повишаване качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към 

проблемите на образованието. Голяма част от нашите приоритетни цели и задачи се 

реализират в българските училища, като във фокуса на вниманието ни са предимно 

педагогическите специалисти и най-важната част на обществото ни, неговото бъдеще – 

децата.  

Закрилата на детето представлява обща отговорност на цялото ни общество. Синдикат 

„Образование“ категорично считаме, че всички форми на злоупотреба/насилие и 

експлоатация на малолетни и непълнолетни са недопустими. Наложително е да се 

гарантира, че децата имат права, растат в сигурна и безопасна среда, имат право да 

правят своите избори, да заявяват свободно своето мнение и успешно да комуникират с 

други деца и възрастни.  

 

За Политиката 

Настоящата Политика е разработена с целта гарантиране правата на децата и 

осигуряване на закрила от насилие – вербално/физическо, от дискриминационно 

отношение и/или ограничения, основани на раса, пол, имуществено състояние, религия, 

образование или наличие на увреждания.    

Политиката въвежда основните стандарти за закрила на детето със съответните 

процедури, които се съблюдават от Синдикат Образование. Политиката налага 
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качествен и внимателен подбор на служители на организацията и доброволци; внася 

яснота за отношението, което се очаква да проявяват всички, ангажирани в дейностите, 

към децата; очертава насоките за действие в случай на съмнения за дете в риск.  

Политиката е в съответствие с правата на детето, посочени в Конвенцията на ООН, 

европейското и българското законодателство, одобрена е от Изпълнителния съвет на 

Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ и е утвърдена и подписана от Председателя 

на Синдиката. Тя се отнася до всички членове и сътрудници на Синдиката, както и до 

лицата, наети на граждански договор, доброволци и партньори на организацията.  

Основните положения в Политиката се преразглеждат на всеки четири години (при 

избора на нов Изпълнителен съвет). В нея се внасят изменения всеки път, когато 

възникнат значителни промени в законодателната рамка, регламентираща закрилата на 

децата в Р България.  

 

 

ДЕФИНИЦИИ 

 

В настоящата Политика, Синдикат Образованиe приема следните дефиниции, 

съобразени с Конвенцията на ООН и българското законодателство: 

Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години, съгласно Конвенцията на 

ООН по правата на детето и Закона за закрила на детето.  

Насилие над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, 

пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или 

вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което 

може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.  

Видове насилие:  

Физическо насилие е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на 

болка или страдание без разстройство на здравето 

Психическо насилие са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху 

психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, 

заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, 
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както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което 

полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.  

Сексуално насилие е използването на дете за сексуално задоволяване. 

Пренебрегване е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което 

полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: 

здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и 

безопасност, когато е в състояние да го направи. 

Дискриминацията и тормозът също са вид насилие, тъй като могат да нанесат вреда на 

детето, както физически, така и психически.  

Закрилата на детето е широк термин, който описва философия, политики, стандарти, 

насоки и процедури за защита на децата от умишлени или несъзнателни вреди.  

Партньори са всички организации, с които Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа 

изпълнява съвместно дейности по предоставяне на услуги и/или изпълнение на 

проекти.  

 

 

СТАНДАРТИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ ОБЩУВАНЕ С ДЕЦА В 

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“ 

 

Основните принципи, на които отговарят стандартите са пряко обвързани с правата на 

децата и са съобразени със законодателството на Република България.  

 Всички деца имат еднакво право на закрила от злоупотреба и насилие.  

 Всеки член на Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа носи отговорност за 

полагане на грижи за предпазване на децата от злоупотреба и за прилагане на 

Политиката за закрила на детето. 

 Стандартите са подкрепени от ясно изписани критерии за прилагането на 

съответния стандарт.  

С настоящите стандарти се описват минималните изисквания и механизми, които 

трябва да бъдат покрити, за да се гарантира безопасността на децата.  
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СТАНДАРТ 1  

В Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ е налице Политика за закрила на детето.  

1. Политиката е изписана на ясен и достъпен език.  

2. Политиката е одобрена от Изпълнителния съвет на Синдикат Образование към КТ 

„Подкрепа“ и утвърдена и подписана от Председателя на Синдиката. 

3. Политиката за закрила на детето засяга всички сфери на дейност на Синдиката. 

4. В Политиката ясно е изписано разбирането на Синдиката за злоупотреба и насилие 

над дете.  

5. Всички членове на Синдиката се задължават да подпишат Декларация, че са 

запознати и приемат Политиката за закрила на детето.   

 

СТАНДАРТ 2  

Прилагане на Политиката за закрила на детето  

1. Налице са ясни правила за закрила на детето, описващи стъпките, които следва да 

бъдат предприети при наличие на опасения за безопасността на дадено дете.  

2. Правилата за закрила са на разположение за всички – деца, родители, обгрижващи, 

консултанти, доброволци.  

3. В Синдиката има определено лице, което пряко отговаря за изпълнение на правилата 

за закрила на детето.  

4. Налице е процедура за документиране на инциденти и сигнализиране на съответните 

служби и за обработка на жалби.  

5. Налице са насоки за спазване поверителността на споделеното като ясно се посочва, 

че най-важно е благосъстоянието на детето.  

 

СТАНДАРТ 3  

Превенция на насилието срещу деца.  

1. При подбора на служители, доброволци и консултанти, се прилага методология за 

подбор на хората и оценка на тяхната пригодност за работа с деца.  

2. Всеки ангажиран от Синдиката предоставя актуални документи, изискуеми по закон 

и/или надлежно изискани от работодателя.  
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3. Проектите и програмите на Синдиката предвиждат механизми за адекватно 

наблюдение и закрила на децата във всеки един момент.  

 

СТАНДАРТ 4  

Гарантиране на еднакво право на закрила на всички деца без разлика на пол, възраст, 

етническа и религиозна принадлежност.  

1. В Политиката за закрила на детето ясно се посочва, че всички деца имат еднакво 

право на закрила.  

2. Обученията и процедурите по закрила на детето помагат на служителите да 

разпознават рисковете, на които са изложени някои деца поради тяхната етническа 

и/или расова принадлежност, възраст, пол, религия, култура, увреждане.  

3. В етичния кодекс на Синдиката ясно се посочва, че всеки носи отговорност за 

взаимно уважение, толерантност и недискриминативност.  

 

СТАНДАРТ 5  

Обучение за гарантиране безопасността на децата.  

1. Хората, работещи с деца, са с педагогическа правоспособност и преминават 

допълнително обучение за закрила на децата от риск. 

2. Лицето, отговарящо за прилагане на Политиката за закрила на децата в 

организацията, се обучава веднъж годишно от специалист/консултант. 

3. Децата получават съвети и подкрепа за това как да се предпазват сами.  

4. Налице са възможности за включване на случаи от практиката в програмата за 

обучение за закрила на детето.  

 

СТАНДАРТ 6  

Прилагане и наблюдение на Политиката за закрила на детето.  

1. Налице са писмени документи, от които е видно какви са процедурите и механизмите 

при прилагане Политиката за закрила на детето.  

2. Всички сигнали и случаи за упражнено насилие над дете се документират и подлагат 

на наблюдение и контрол.  
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3. Налице са механизми и процедури за наблюдение относно спазването на политиката 

за закрила на детето и получаване на обратна връзка.  

4. Политиката и процедурите за закрила на детето се преразглеждат на всеки 4 години и 

при необходимост се актуализират. 

 

 

 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ГАРАНТИРАЩИ СПАЗВАНЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

 

Набиране и обучение на персонал  

 Всички бъдещи служители, доброволци и членове на управителния съвет се 

запознават с Политиката на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“  във връзка 

със закрилата на детето преди своето постъпване на работа. Като част от 

процедурата за кандидатстване за работа им се предоставя копие от политиката за 

закрила на децата. 

 В процеса на подбор всички кандидати, които ще работят с деца, посочват наличие 

на предишен опит във взаимоотношения и работата с деца и участие в решаване на 

конфликтни ситуации с деца. Кандидатите задължително представят свидетелство за 

съдимост и други документи по преценка на работодателя, доказващи липса на 

криминално минало, вкл.може да бъдат поискани препоръки.  

 Всеки новоназначен член на персонала, чиято бъдеща работа е свързана с общуване 

и дейности с деца, преминава през обучение за запознаване с целите, функциите, 

организацията на работа в Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“, както и с 

политиките и процедурите по отношение на закрилата на детето. Той получава 

екземпляр от политиката и подписва декларация (Приложение 3), с която 

удостоверява, че я е получил, прочел и разбрал.  

 Всеки новоназначен служител преминава първоначално обучение/инструктаж за 

начините за разпознаване и процедурата за подаване на сигнал при опасения за 

насилие над деца.  
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 Доброволците, както и лицата, наети като независими изпълнители по договори, 

получават екземпляр от политиката на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ за 

закрила на детето и подписват декларация, с която удостоверяват, че са я получили, 

прочели и разбрали (Приложение 3).  

 

Правила за подходящо и правилно поведение  

Правилата за поведение са разработени с оглед гарантиране закрилата на децата, както 

и за предпазване на възрастни от лъжливи обвинения в неподходящо поведение или 

злоупотреба/насилие. Тези правила се отнасят за служителите, доброволците, 

членовете на Изпълнителния съвет на организацията, изпълнителите по договори и 

спонсорите. 

 Служителите на организацията не допускат дискриминация, предубеждения и грубо 

отношение и език, основани на раса, култура, възраст, пол, увреждания, религия, 

сексуална ориентация или политически възгледи. 

 В общуването и работата с децата се използват позитивни подходи. Категорично се 

забранява използването на физическо наказание и други мерки, поставящи децата в 

унизително положение. 

 Като лоша практика или потенциално насилие се тълкуват следните прояви от 

страна на служители и доброволци:  

 Да имат поведение, което е неуместно или сексуално - провокиращо;  

 Да оправдават или да участват в поведение спрямо деца, което е незаконно, 

рисковано или е свързано с насилие;  

 Да се държат по начин, предназначен да засрами, унижи, омаловажи или 

опозори дете, или по някакъв друг начин да окаже емоционално насилие;  

 Да дискриминират, да покажат разлика в отношението или да демонстрират 

благоразположение в полза на определени деца за сметка на други. 

 Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо 

положение. 
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Работа с медийно съдържание 

При използването на визуални материали основен принцип, който Синдикатът спазва, е 

да пази и уважава достойнството и правата на децата и техните семейства. Всички 

медийни партньори на Синдиката се запознават предварително с правилата за 

използване на визуално съдържание и следва да ги спазват.     

 Изображения на деца се използват само при наличие на писмено разрешение 

(Декларация) от родител/законен настойник (Приложение 5). Съгласие за взимане и 

използване на снимки се търси от родителите/настойниците на децата или от самите 

деца/младежи, когато те са на подходяща възраст (съгласно българското 

законодателство). 

 За всеки отделен случай се иска изрично разрешение за правене на снимки или видео 

материал, като в декларацията за описва конкретно за какво ще се използват 

материалите. 

 Медиите/фотографите, които заснемат деца във връзка с дейности, изпълнявани от 

Синдиката, подписват декларация за използване на заснетия материал само за целите 

на конкретния случай (Приложение 6).    

 В случай че се използват изображения от фото банки, винаги се цитира източника на 

снимката или видео материала.  

 Синдикат Образование не носи отговорност в случай на неправомерно използване от 

трети лица/медии на публикувани в нашите профили в социалните мрежи и сайта на 

Синдиката визуални материали.   

 Синдикатът следи за поддържането на висок стандарт на стила на визуалните 

материали, както и за спазването на законовите изисквания в страната ни.  

  

 

ПРОЦЕДУРИ 

 

Процедури при прилагане Политиката за закрила на детето 

1. Отговорността за прилагането на тази политика е на Председателя на ИС на 

Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“.  
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2. При опасение и/или идентифицирано насилие върху дете, комуникацията минава 

през лицето, което пряко отговаря за изпълнение на политиката (експерт закрила на 

детето), определено от Председателя на ИС (Приложение 1). 

3. Експертът закрила на детето регистрира получената информация при спазване 

изискванията за конфиденциалност (Приложение 2) и стартира процедурата за 

разглеждане на съмнения, твърдения или жалби за оказано насилие над дете, 

недопустимо поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете.  

4. Експерт закрила на детето отговаря за разпространението на политиката и за 

запознаване на всички служители, доброволци и партньори с нея. Всички служители 

подписват Декларация (Приложение 3), че са запознати и приемат тази Политика. 

Служители, които не спазват политиката, подлежат на наказание съгласно 

разпоредбите на трудовото заканодателство. 

5. Експерт закрила на детето извършва проверка на служителите, за които има 

съмнения, твърдения или постъпили жалби за насилие над дете, недопустимо 

поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете. Той 

консултира и оказва подкрепа на съответния орган, който разглежда сигналите. 

6. Всяко окончателно решение по подадени сигнали, е отговорност на Изпълнителния 

съвет на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ и Председателя. 

7. Поверителността ще бъде нарушавана само и ако е в най-добрия интерес на детето. 

8. Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ изисква от всички свои партньори по 

програми и проекти отговорно отношение към закрилата на децата и спазване 

изискванията и нормите на европейското и българското законодателство за защита 

правата на детето (Приложение 4). 

9. Изпълнението на Политиката се наблюдава и оценява, за да се провери сигурността 

и дали е правилно въведена. Това включва провеждането на поддържащи обучения, 

обсъждане на казуси и работа по процедурите.  

 

Процедури за приемане на външен сигнал 

1. Сигнал може да бъде приет и от лица извън организацията. Получаване на сигнал 

може да стане лично, по мейл, чрез писмо или по телефона. 
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2. Ако е за дете в риск, лицето което подава сигнала получава консултация за 

държавните структури, към които може да внесе заявление (Отдел за закрила на 

детето по местоживеене на детето или към полиция за безпризорно дете) и по какъв 

начин следва да е оформен документа.  

3. В случай че гражданин иска информация и/или консултация, се насочва към Център 

за обществена подкрепа, където може да получи координати на всички релевантни 

институции. 

 

 

Политиката за закрила на детето на Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа е 

приета от Изпълнителния съвет и одобрена от Председателя през 2017 г.  

 

Политиката е ревизирана, приета от Изпълнителния съвет и одобрена от Председателя 

през септември 2020 г. 

 

 

 

 

…………………………………… 

Д-р Юлиян Петров,  

Председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ 
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Приложение 1 

 

ПРОЦЕДУРА 

за подаване на сигнал при опасение и/или  

идентифицирано насилие срещу дете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК 

 

 

ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ НА СО 

 

ЕКСПЕРТ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
 

Анастасия Савова 

e-mail: sep@podkrepa.bg;  

GSM: +359 879 29 37 63 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

Д-р Юлиян Петров 

e-mail: jullianpetrov@gmail.com 

GSM: +359 877 78 79 02 
 

mailto:sep@podkrepa.bg
mailto:jullianpetrov@gmail.com
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Приложение 2 

 

ФОРМУЛЯР  

за подаване на сигнал при опасение, съмнение и/или  

идентифицирано насилие срещу дете 
  

  

Три имена на подаващия сигнала: ............................................................................................   

  

Позиция в Синдикат Образование: .......................................................................................  

  

 

ДАННИ ЗА ДЕТЕТО: 

 

Име и фамилия на детето: ………………………………………...………………………….. 

 

Възраст: ……………………………………………………………………………………...… 

 

Връзка на подаващия сигнала с детето (ако съществува такава): ........................................ 

……………………………………………………………………………………………..……  

  

Местожителство на детето (адрес и данни за контакт, ако са известни): ……………..….. 

………………………………………………………………………………………………...…  

 

С кого живее детето?: ................................................................................................................  

  

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СИГНАЛА: 

 

Съмнението от страна на докладващия ли е: 

 Да   

 Не - посочете от кого е подаден сигнала: ……………………………………… 

 

Кратко обяснение относно причината за съмненията (включително дати, време на 

случилите се произшествия, какво е произшествието): 

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

 

Направени наблюдения: физически признаци, поведенчески признаци, индиректни 

признаци? 
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………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

 

Разговаряно ли е с детето?: Ако да, какво казва то? Кой е разговарял с детето?: 

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

  

Някой бил ли е набеден, че е злоупотребил? Ако да, опишете кой е набедени детайли по 

случая: 

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

  

Проведена ли е консултация с външни агенции/ специалисти и/или друго лице? 

Детайли (име на лицето, име на организацията, дата и място):  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

  

Допълнителна информация по случая: 

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

………………………………………………………………………………………………...…  

 

 

  

Дата:         Подпис: 
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Приложение 3 
 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ  
  

за съгласие за спазване на Политиката за закрила на детето  

на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“    
  

  

Долуподписаният/долуподписаната: .................................................................................  
(трите имена) 

  

Служител/доброволец/изпълнител по договор в Синдикат Образование към КТ 

„Подкрепа“, на длъжност .......................…………………………………………………  

  

  

Декларирам, 

  

че съм запознат/а с Политиката за закрила на детето на Синдикат Образование към 

КТ „Подкрепа“ и приемам да спазвам изискванията, указанията и процедурите на 

Политиката.  

  

  

  

 

  

       

  

Дата:       Декларатор: 
          (име и фамилия, подпис) 
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 Приложение 4  
  

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
  

от партньор по проект /програма/събитие,  

изпълнявани от Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“  
 

  

Долуподписаният/долуподписаната: .................................................................................  
(трите имена) 

  

представител на  .................................................................................................................. 
(организация) 

  

  

  

Декларирам, че: 

  

  

В съвместната дейност, реализирана със Синдикат Образование към КТ 

„Подкрепа“, както и в обичайната дейност на представляваната от мен организация, 

се спазват изискванията и нормите, защитаващи правата на детето, посочени в 

Конвенцията на ООН, европейското и българското законодателство.  

  

  

  

 

Дата:       Декларатор: 
          (име и фамилия, подпис) 
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  Приложение 5  

  

  

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
  

за даване на съгласие за използване на видео материал  

и/или изображение на дете  
  

  

 

Долуподписаният/долуподписаната: .................................................................................  
(трите имена) 

  

Родител/законен настойник на .........................................................................................,   
(име на детето) 

  

  

Декларирам, че: 

  

1. По собствено желание участвам в заснемането на филм/фотография, 

представящ/а проект/ите ..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………...,  

по програма ………………………………………………….............................................. 

изпълняван от Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа.  

  

2. Давам съгласието си снимките, видео- и аудио материалите, направени по време 

на заснемането на филма/фотографиите да бъдат показван/а, излъчван/а и 

използван/а от Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа и ........................................ 

........................................ за рекламни, вътрешно организационни и други цели.   

  

  

 

Дата:       Декларатор: 
          (име и фамилия, подпис) 
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  Приложение 6  

  

  

  

   

ДЕКЛАРАЦИЯ  
  

от представител на медия/фотограф при отразяване на събития, 

организирани от Синдикат Образование, с участието на деца и семейства  
  

  

Долуподписаният/долуподписаната: .................................................................................  
(трите имена) 

  

представител на (медия, фотограф) ..................................................................................,   

  

  

 

Декларирам, че: 

  

  

Ще използвам заснетия материал (видео, фотографии), единствено и само за целите 

на организираното събитие, спазвайки българското и международното 

законодателство за закрила на детето.  

  

  

  

 

Дата:       Декларатор: 
          (име и фамилия, подпис) 

 

  

 

  

  
  

   
   
   

   


