
 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
 

 

Българската стопанска камара (БСК) предоставя основно услуги на своите членове 
(работодатели - възрастни). Въпреки това, при изпълнението на проекти персонала на 
БСК, подизпълнителите и доброволците понякога контактуват също така и с деца. 

Политиката за закрила на детето се прилага от целия персонал, включително висши 
мениджъри и органи на управление, платен персонал, доброволци, студенти и 
подизпълнители или всеки, който работи от името на БСК.  

Целта на тази политика е: 

- Да защити децата и младите хора, които участват в дейности на БСК.  
- Да предостави на персонала и всеки работещ от името на БСК общи принципи, 

които са в основата на подхода на БСК за закрила на детето. 

БСК вярва, че закрилата на детето изисква всеки да поеме отговорност и  приема, че 
грижата и благосъстоянието на децата имат първостепенно значение, както и че всички 
деца имат право на защита от всички видове вреди. БСК носи отговорност за 
повишаване благосъстоянието на всички деца и млади хора и грижа за безопасността 
им, като се ангажира да извършва дейността си по начин, който да ги защитава. 

Като приема, че има задължение да се грижи за всички деца, БСК се ангажира 
включително със задължението да ги предпази от злоупотреба. Нашата организация 
постига това като спазва законите на Р България за закрила на детето, както и 
съответните закони в страните, където БСК работи, а също така и чрез спазване на 
Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC) 1989. 

Съгласно българското законодателство дете се определя като всеки, който не е 
достигнал своя 18-ти рожден ден.  

БСК признава че: 

- Благосъстоянието на детето е от първостепенно значение 
- Всички деца, независимо от тяхната възраст, пол, раса, религиозни убеждения, 

увреждане, сексуална ориентация или идентичност имат право на еднаква 
защита от всички видове вреди или злоупотреби 

- Работата в партньорство с децата, младите хора, техните родители, възпитатели, 
учители, кариерни консултанти и други е от съществено значение за 
насърчаване благосъстоянието на младите хора. 

БСК се ангажира да: 

- Цени , зачита и изслушва децата 
- Гарантира, че всички необходими проверки са направени при набиране на 

персонал или работещи от името на БСК 
- Приеме практиките за закрила на детето чрез код на поведение за персонала  и 

всеки работещ от името на БСК 
- Обменя информация за закрила на детето и добри практики с деца, родители, 

персонал и всеки работещ от името на БСК 



- Споделя опасения по подходящ начин със съответните институции, които трябва 
да бъдат информирани (напр. центрове за закрила на детето, младежки 
кризисни центрове и т.н.), както и с родителите и децата 

- Обменя информация и добри практики за закрила на детето с деца и родители / 
болногледачи 

БСК ще гарантира, че тази политика е разпространена, разбрана и прилагана. 

Тази политика беше одобрена от Божидар Данев, Изпълнителен председател на БСК, 
през април 2016 г. и подлежи на преразглеждане през април 2017 г. 

Подис: __________________ 

 

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

Този код на поведение се отнася до персонала на БСК и всеки работещ от името на 
БСК, който в рамките на дейностите на БСК влезе в контакт с деца и млади хора. Тези 
възрастни хора са изцяло в състояние на доверие по време на контактите си с децата.  

Добра практика  

- Отнасяй се към всеки с достойнство и уважение  
- Давай пример, който другите би искал да следват  
- Отнасяй се към всички деца еднакво – не показвай фаворитизиране  
- Зачитай правото на детето на неприкосновеност на личния живот  
- Избягвай ненужен физически контакт с дете: твоите действия, независимо колко 

са добронамерени, могат да бъдат погрешно тълкувани от тях или някой друг 
- Избягвай неприемливи ситуации в рамките на отношение на доверие; например 

сексуални отношения с участник, дори ако е над възрастта на съгласие   
- Планирай дейностите така, че да включват присъствието на повече от един 

човек или поне да са в рамките на зрението или слуха на другите – избягвай 
прекарването на лично време сам с дете или извън обсега на зрението/слуха на 
другите 

- Позволявай на децата да говорят за всякакви притеснения, които могат да имат 
- Насърчавай другите да поставят под съмнение всяко отношение или поведение, 

което не харесват  
- Приеми сериозно всички твърдения и опасения за злоупотреби и се обърни 

незабавно към отговорното лице (съответния представител на БСК) 
 

Лоша практика 

- Не омаловажавай или подценявай злоупотреба или притеснения 
- Не позволявай обидни действия между деца  
- Не се въвличай в неподходящо поведение или контакт – физически, словесно, 

сексуално  
- Не прави сексуално намекващи забележки или заплахи на дете, дори и на шега  
- Не използвай неподходящ език, независимо дали е говорим или писмен – лично 

или по телефон, , email или чрез използване на социална медия  
- Не позволявай дете за използва необезпокоявано неподходящ език  
- Не позволявай твърдения, подозрения или притеснения относно злоупотреби да 

останат недекларирани  


