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Настоящата политика за закрила на децата при изследователска работа с тях (Политиката) 
урежда дейностите на Групата на Центъра за изследване на демокрацията, включваща 
Центъра и неговите консултантски звена - “Витоша рисърч” ЕООД и „Проект 1” ЕООД 
(Групата). Тя предписва правилата и процедурите, които да осигурят безопасност и да 
гарантират правата на всяко дете, с което работят служители, партньори, подизпълнители и 
външни експерти на Групата. Във връзка с това тя очертава изискващото се от тези лица 
поведение, както и мерките в отговор на твърдения или обосновани предположения за 
нарушения на политиката.  
 
Политиката се гради на разбирането, че всяко изследване, включващо деца, трябва да 
балансира целите на изследването с безопасността и благосъстоянието на участниците. Тя  се 
прилага по отношение на всички аспекти на научно-изследователската дейност, пряко или 
непряко свързани с деца, и се отнася както до самите деца, така и до изследователите. Като 
предоставят правилната подкрепа и знаят кога и какви подходящи действия да предприемат, 
изследователите трябва да гарантират, че децата се чувстват уважавани и могат да участват 
по безопасен за тях начин. 
 
Политиката за закрила на децата при изследователска работа с тях е достъпна за всички 
заинтересовани страни (на хартиен носител при поискване, в дигитален формат на уебсайта 
на Центъра за изследване на демокрацията).   
 
Процедурите за закрила на децата при изследователска работа с тях са неразделна част от 
настоящата политика. 
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Насърчаването и защитата на основните права е сред ключовите приоритети на Групата 
на Центъра за изследване на демокрацията (Сдружение „Център за изследване на 
демокрацията“ и неговите консултантски звена „Витоша Рисърч“ ЕООД и „Проект 1“ 
ЕООД). Организации от Групата вземат активно участие в създаването на институцията 
омбудсман в България, извършват мониторинг на спазването на основните права в 
страната и изследват положението на особено уязвими групи, сред които децата, 
жертвите на престъпления, обвиняемите и подсъдимите, лишените от свобода, 
търсещите международна закрила и мигрантите, и др. 
 
Центърът за изследване на демокрацията е сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в обществена полза, регистрирано съобразно разпоредбите 
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел – ЗЮЛНЦ, фирмено дело № 1092/1990 
г. на СГС, пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 
000713046, представлявано от председателя на Управителния съвет Огнян Шентов. 
Сдружението е със седалище гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 5, тел. 02 971 300, 
факс 02 971 2233, e-mail: csd(at)online.bg; интернет страница: www.csd.bg. 
 
Консултантските звена на Центъра за изследване на демокрацията - „Витоша рисърч” 
ЕООД и „Проект 1” ЕООД са 100 % собственост на Центъра и формират групата на 
Центъра за изследване на демокрацията. 
 
 „Витоша Рисърч” ЕООД, е търговско дружество с основен предмет на дейност 
изследователски проучвания в областта на социалната и икономическата политика; 
социални анализи и оценки; икономическо и политическо поведение; политически 
нагласи и ценностни системи. „Витоша Рисърч“ ЕООД е регистрирано в Търговския 
регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 130281981, седалище гр. София, ул. „Александър 
Жендов“ № 5, тел. 02 971 300, факс 02 971 2233, e-mail: office(at)vitosha-research.com. 
„Проект 1” ЕООД е търговско дружество с основен предмет на дейност управление на 
инвестиционната дейност в недвижими имоти на Групата и управлението на проекти. 
„Проект 1“ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 
131128180, седалище гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 5, тел. 02 971 300, факс 02 
971 2233, e-mail: project1(at)online.bg. 
Трите организации използват взаимно своите човешки, физически и финансови ресурси, 
за да реализират по-добре целите и мисията си.  
 
 

http://www.csd.bg/
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I. ДЕФИНИЦИИ 
 

1. Дете: Всяко физическо лице до навършването на 18 години.  
2. Права на децата1: Децата са пълноправни носители на основни права, приспособени 

към техните  специфични потребности и нужда от специална грижа и закрила.  
Най-добрият интерес на детето е от първостепенно значение. 

3. Насилие: Всеки акт на физическо, психическо, емоционално или сексуално насилие, 
пренебрегване, дискриминация или тормоз, търговска или друга експлоатация, 
водещ до действителна или потенциална вреда за здравето, живота, развитието 
или достойнството  на  детето. 

4. Закрила на дете: Предприемането на всички необходими законодателни, 
административни, обществени и образователни мерки за гарантиране правото на 
всяко дете на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и 
социално развитие и на защита на неговите права и интереси, включително 
закрила от всички форми на насилие по смисъла на Конвенцията на ООН за 
правата на детето и приложимото българско законодателство. 

5. Изследователска дейност2: Научни изследвания, свързани със създаването на нови 
научни знания, насърчаване на технологичния трансфер и развитието на 
природните, техническите, хуманитарните и обществените науки и иновациите, 
решаването на важни проблеми в областта на икономиката, образованието, 
селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, 
сигурността, отбраната и здравето. Изследователската дейност обхваща 
фундаменталните и приложните изследвания, както и разпространението на 
научните резултати. 

 

II. ПРИНЦИПИ 
 

Политиката на Групата на Центъра за изследване на демокрацията за изследователска 
работа с деца се ръководи от определени ценности и принципи, които организациите 
спазват в своята цялостна работа: 

                                                 
1  КОНВЕНЦИЯ за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г., ратифицирана с решение на ВНС от 
11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от23.04.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила от 3.07.1991 г. 

2 По смисъла на  Закон за насърчаване на научните изследвания, Обн. ДВ. бр.92 от 17 Октомври 2003г.,  посл. доп. 
ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г. 
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1. Децата са личности в развитие, които имат права. Благосъстоянието и защитата на 
най-добрия интерес на децата са основните ценности, които имат приоритет над 
интересите на отделните възрастни или други заинтересовани страни. 

2. Към децата трябва да се проявява уважение и да не се допускат прояви на пряка или 
непряка дискриминация, основана на пол, етнически произход, език, религия, 
вярвания, възможности, ограничения, сексуална ориентация, социален статус и на 
каквито и да е други признаци, установени в закон или в международен договор, по 
който Република България е страна. 

3. Децата трябва да бъдат информирани по подходящ за възрастта и нивото им на 
развитие начин за изследванията, в които участват, да бъдат окуражавани и 
подкрепяни да участват при вземането на решения, които ги засягат, както и да се 
спазват техните права във всички действия на Групата на Центъра за изследване на 
демокрацията. 

4. Научноизследователските методи, използвани спрямо децата, следват най-добрите 
световни практики за етика на изследователската работа. 

5. Всяко дете има силни страни и потенциал за развитие. Научноизследователската 
работа в областта на правата на децата, тяхното развитие и благосъстояние цели да 
подкрепи разгръщането на техния потенциал, тяхната независимост и да подпомогне 
благоденствието на цялото общество. 

6. Защитата на децата е отговорност на всички.  
7. Във всички свои действия Групата на Центъра за изследване на демокрацията следва 

да гарантира, че всички решения се вземат и действията за изпълнението им се 
предприемат в дух на откритост и прозрачност, не нанасят вреда на децата и са 
ръководени от уважението към техните права. 

8. Всички възможни рискове, които могат да възникнат при работата с деца, следва да се 
минимизират.  
 

III. ЕТИЧЕН КОДЕКС  
 

В своята научноизследователска дейност, свързана с децата,  Групата се ръководи от 
Етичния кодекс за работещите с деца на Държавната агенция за закрила на детето 
(https://sacp.government.bg/en/node/1397). 

 

IV. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА 
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Настоящата политика разглежда децата не  само като обект на закрила, но и като носители 
на права. В този смисъл политиката и процедурите са важна предпоставка за гарантиране 
на правата и най-добрия интерес на децата. 
 
1. По отношение на закрилата на децата. Изработването и прилагането на мерки за 

закрила на децата в рамките на научноизследователската работа на Групата цели да 
сведе до минимум потенциалните рискове от нанасяне на вреда, насилие и 
експлоатация на децата. 

2. По отношение на представителите на организацията и работещите по 
научноизследователски проекти, свързани с деца, външни експерти. 
Прилагането на настоящата политика по закрила на децата цели: 

− д а  дава указания на служителите и експертите за допустимите граници в 
общуването и дължимото поведение при работа с деца; 

− да подпомага  служителите и експертите да  идентифицират потенциалните  
рискове  при работа с деца в и извън работното място и/или местоживеенето и при 
необходимост да ги докладват на компетентните органи; 

−  да очертае възможните начини, по които служителите и експертите могат да 
действат в случаи на опасност от насилие или злоупотреба с деца или в случаи на 
претърпяно насилие или злоупотреба. 

3. По отношение на Групата. Прилагането на политиката за закрила на децата цели 
да даде на сдружение „Център за изследване на демокрацията“ и неговите 
консултантски звена „Витоша Рисърч“ ЕООД и „Проект 1“ ЕООД ясни насоки и 
очертания на ангажиментите при работа с деца.  
 

V. ОБХВАТ  
Тази политика се отнася за всички служители на Групата, независимо от формата на 
договорните им отношения, и членовете на управителните органи на Групата, за 
външните експерти и партньори, работещи по научноизследователски проекти на 
Центъра за изследване на демокрацията и неговите консултантски звена, свързани с деца, 
както и за доброволците, стажантите (лица в обхвата на политиката). Всички те са 
задължени да се запознаят с тази политика, удостоверено с подписване на декларация, и 
да се придържат към нея във всичките си дейности.  
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ПРОЦЕДУРИ 
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА 
ПРИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

РАБОТА С ТЯХ 
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I. ОБЩИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1. Отговорност: Отговорни за прилагането на настоящите правила и процедури са 

изпълнителният директор и председателят на УС на Центъра за изследване на 
демокрацията и управителите на консултантските звена в Групата.  

2. Лица в обхвата на политиката: Всички лица в обхвата на политиката са 
длъжни: 

2.1. Да се запознаят и придържат към настоящата политика и процедури. 
2.2. Да се запознаят с относимата международна и национална правна 

уредба, отнасяща се към  правата на детето.  
  2.3. Да спазват изискванията за конфиденциалност на личните данни и 
научноизследователската информация, получена при изпълнение на проекти, 
свързани с деца. 

2.4. Да са  наясно с  възможните  непосредствени  ситуации,  които  могат  да  
изложат децата на краткосрочен и средносрочен риск. 
2.5. Да  планират  и  организират  работата  и  работното  място  така,  че  да  

сведат възможните рискове за участващите в научноизследователската дейност 
деца до минимум. 

2.6. Да  се  стремят  да  поддържат  култура  на  откритост и доверие,  така  че  
всички възможни проблеми или опасения на участващите в 
научноизследователска работа, свързана с деца, да бъдат изказвани и обсъждани 
свободно. 

2.7. Да проявяват отговорност, така че всяка потенциално рискова практика 
или поведение да бъдат коригирани навреме. 

2.8. Да  насърчават  и подпомагат формирането  и  споделянето  на  мнение  
от  страна  на  децата  и младите хора по въпросите, които ги засягат. 
 
3. Сигнали и оплаквания относно деца в риск:  

3.1. Лицата в обхвата на политиката са задължени да третират 
професионално и в съответствие с действащото законодателство всеки постъпил 
сигнал за дете в риск или съмнение за това и/или нужда от закрила.   

3.2. Всяко лице в обхвата на политиката, до което достигне сигнал за дете в 
риск, е длъжно в рамките на 24 часа от постъпването да уведоми Изпълнителния 
директор/управителя или друго, упълномощено от него лице, и да съобщи по 
надлежния ред на компетентните правоохранителни органи и специализираните 
органи за закрила на детето. 
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3.3. Ако на лице в обхвата на политиката стане известно, че дете се нуждае от 
закрила, то е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", 
Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните 
работи.  

3.4. При установяване на злоупотреба или насилие над дете от страна на лице 
в обхвата на политиката, се предприемат дисциплинарни мерки, както и 
евентуални мерки за реализиране на административна и наказателна отговорност. 

3.5. При установяване на други нарушения на тези процедури спрямо лицето 
се предприемат дисциплинарни мерки. 

 
4. Обучения: Служителите на Групата на Центъра за изследване на демокрацията 

и другите лица в обхвата на политиката се задължават да преминат 
първоначално обучение и ежегоден, периодично актуализиран, инструктаж по 
политиката и процедурите за работа с деца. Обученията се водят от Вътрешен 
експерт по „Политики и процедури за работа с деца“. 

5. Мониторинг: На всеки три години, а при необходимост и по-често, политиката 
и процедурите се осъвременяват, адаптират и разширяват според промяната в 
контекста и идентифицирани допълнителни нужди на заинтересованите 
страни. В същия срок изпълнителният директор предоставя пред Общото 
събрание информация за това как се прилага настоящата политика в 
оперативната дейност на Центъра. Изпълнителният директор на Центъра, 
съответно управителите на консултантските звена, са длъжни незабавно да 
информират Управителния съвет за установено нарушение на политиката.  
Управителният съвет взема възможно в най-кратък срок решение за действия 
на база на  представената информация. 

5.1. По преценка на Управителния съвет на Центъра за изследване на 
демокрацията, изпълнението на политиката се представя в годишния доклад 
за дейността на Центъра. 

6. Подбор на кадри: При процедура за подбор и назначаване на нови служители 
и наемане на външни експерти за извършване на определени дейности 
избраният кандидат подписва декларация, че е запознат с и се задължава да 
действа в съгласие с настоящата политика и процедури за закрила на децата 
преди първия му работен ден, съответно началната дата на договора на 
външния експерт. Определен от Изпълнителния директор на 
Центъра/управителя на съответното дружество служител провежда обучение 
на новия служител, съответно външния експерт, за запознаване с политиката и 
процедурите за закрила на децата.  
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II. ЗАСНЕМАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ВИДЕО И СНИМКОВ 
МАТЕРИАЛ 
 
1. При заснемане и публикуване на снимков и видео материал с деца, 

включително в интернет и при синхронно излъчване (стрийминг),  Групата на 
Центъра за изследване на демокрацията се ръководи от принципите си за 
работа с деца, описани в Политиката, и стандартите за съгласие на дете във 
връзка с услугите на информационното общество.  

1.1. Всички деца трябва да бъдат подходящо облечени, в съответствие с 
етичните норми. Ако се налага по-небрежен външен вид за децата, снимките 
и видеото следва да се подбират внимателно. 
1.2. Записаното съдържание преимуществено следва да отразява някакво 
действие и по възможност да се заснемат цели групи деца, а не отделни деца.  
1.3. Всички сигнали и оплаквания относно снимков и видео материал, се 
отчитат и документират като сигнали за насилие над деца. 

2. При заснемане на видео и снимков материал предварително се взема 
информирано съгласие от родител/настойник/попечител, и самото дете, ако е 
навършило 14 години, като ясно се формулират целта и начините на 
използване на материалите. Информираното съгласие се удостоверява чрез 
подписването на заявление и декларация по образец. 

3. При заснемане на видео и снимков материал на големи групи, където 
събирането на информирано съгласие не е възможно, се взема предвид 
следното: 1) Къде се заснема материалът – на публично или друго място; 2) 
Имало ли е предварително уведомяване за заснемане по време на събитието; 3) 
Ако няма специална необходимост и писмено съгласие от 
родител/настойник/попечител, и самото дете, ако е навършило 14 години, при 
използването на материалите, не се идентифицират заснетите деца с никакви 
лични данни.  

4. Избягва се идентифицирането на деца и при публикуване на текстови 
материали, отразяващи предстоящи или вече приключили дейности, освен 
при изрична необходимост и получено писмено информирано съгласие от 
родител/настойник/попечител, и самото дете, ако е навършило 14 години.  

5. За всички жалби и сигнали относно видео или снимков материал се прилагат 
процедурите по т. 3 от раздел I „Общи процедури“. 

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ 
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1. При изпълнение на дейности, в които пряко участват деца, задължително се 
събират декларации, удостоверяващи 
родителско/настойническо/попечителско съгласие, както и съгласието на 
самите деца, ако са навършили 14 години. Децата и 
родителите/настойниците/попечителите биват уведомявани от координатора 
на дейностите какви са техните отговорности и какви очаквания могат да имат 
от страна на организацията от Групата още в първоначалната 
информация/покана към тях. 

2. Всички партньори и подизпълнители при организирането на събития се 
запознават и се задължават писмено да спазват и следват настоящите 
процедури за закрила на деца. 

3. Физическото пространство на провеждане на съответна дейност или събитие 
винаги трябва да гарантира здравословни и безопасни условия за работа с деца. 

4. Оценка на риска/предотвратяване и смекчаване на рисковете: Центърът за 
изследване на демокрацията, другите звена от Групата и всички лица в обхвата 
на тази политика  извършват оценка на риска на всички свои операции, 
програми, проекти и дейности. Проведените оценки задължително се вземат  
предвид, определят се всички възможни рискове, които могат да възникнат при 
работата с деца, и се планира тяхното предотвратяване и смекчаване.   
 

IV. СЪБИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ 
ДАННИ 

1. Служителите и експертите на Групата се задължават при осъществяване на 
научноизследователската дейност да спазват нормативните изисквания за 
защита на личните данни ( Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент 
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на 
такива данни и действащото в България законодателство в областта на защита 
на личните данни и закрила на детето), както и да зачитат честта и 
достойнството на личността на децата. По въпросите, свързани с обработване, 
мерки за сигурност  и съхраняване на  личните данни, както и правата на 
субектите на данни се прилага и Политиката за поверителност и защита на 
личните данни на Групата на Центъра за изследване на демокрацията 
https://csd.bg/bg/footer-menu/privacy/.  
 

https://csd.bg/bg/footer-menu/privacy/
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2. Лични данни и контактна информация на децата не се събира, освен във връзка 
с конкретна предстояща дейност и при условия, изрично договорени с 
родители/настойници/попечители.  Сведения и данни за личността на дете,3 
получени в хода на осъществяваните дейности, не могат да бъдат разгласявани 
без съгласието на родителите или законните представители (когато детето е 
навършило 14 години, се взема и неговото съгласие), с изключение на случаите 
по т. 3.2. и 3.3 от раздел първи на Процедурите. 
 

3. Всички документи, съдържащи лични данни, се събират и съхраняват в 
съответствие с нормативните изисквания по т. 1 по-горе.  
 

4. Всички събрани лични данни за деца са конфиденциални и се унищожават 
веднага, след като отпадне необходимостта от тяхното съхраняване. 

 
5. Броят на служителите с достъп до личните данни и контактната информация 

на децата се ограничава до практически необходимия за извършване на 
дейността минимум. 
 

6. Комуникация с деца и младежи в социалните мрежи: Комуникацията с деца 
и младежи, които участват в дейности, организирани от Центъра за изследване 
на демокрацията и консултантските му звена, в социалните мрежи се извършва 
единствено през скрити групи (Closed/Secret Groups). Членовете на тези групи 
се приемат и се следят внимателно от служителя, отговарящ за дадената група 
(администратор),  който следва да се увери, че достъп до групата имат 
единствено децата и младежите, които трябва да бъдат информирани по дадена 
тема, и възрастни, които младежите познават и имат отношение към темата на 
групата. Администраторите и останалите лица в обхвата на политиката не 
приемат покани за лично приятелство от децата и младите хора, членове на 
групите. За това правило се информират и възрастните, допускани до 
съответната група. 

 
                                                 
3 Сведения и данни за личността на „дете" е всяка информация за детето по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на 
данните) §1,  т.2 от  Закона за закрила на детето. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Декларация за информираност и придържане към Политиката за 
научноизследователска работа с деца на Групата на Центъра за изследване на 
демокрацията (Приложение 1А и 1Б).  

2. Декларация за преминато обучение по Политиката за научноизследователска 
работа с деца на Групата на Центъра за изследване на демокрацията (Приложение 
2А и 2Б).  

3. Образец на декларация за информирано съгласие на дете, навършило 14 години 
(Приложение 3). 

4. Образец на декларации за информирано родителско съгласие за участие в дейност 
и/или използване на снимков/видео материал (Приложение 4). 



Приложение 1А

ДЕКЛАРАЦИЯ

от…………………………………………………...…………………….…………………………………………………
(трите имена)

служител/член на управителен орган  в Центъра за изследване на демокрацията/“Проект 1“ 

ЕООД/“Витоша Рисърч“ ЕООД (зачеркни ненужното) на длъжност…………………….

Декларирам,

че съм запознат/а с Политиката и процедурите за закрила на децата при изследователска работа с

тях на Групата на Центъра за изследване на демокрацията (Сдружение „Център за изследване на

демокрацията“ и неговите консултантски звена „Витоша Рисърч“ ЕООД и „Проект 1“ ЕООД), в сила

от  12.01.2021  г.  и  приемам  да  спазвам  техните  изисквания,  правила  и  указания,  както  и

действащото в тази сфера българско законодателство.

Декларатор:……………………… Дата:……………………………….                        
(подпис)



Приложение 1Б

ДЕКЛАРАЦИЯ

от…………………………………………………...…………………….…………………………………………………
(трите имена)

експерт/стажант/доброволец  (зачеркни ненужното) в Центъра за изследване на 

демокрацията/“Проект 1“ ЕООД/“Витоша Рисърч“ ЕООД (зачеркни ненужното)

Адрес:….. ……………………………………………………………….. 

Телефон:……………………………………………………………………………………… 

E-mail:……..........................................................................................................................

Декларирам,

че съм запознат/а с Политиката и процедурите за научноизследователска работа с деца на Групата

на Центъра за изследване на демокрацията (Сдружение „Център за изследване на демокрацията“

и неговите консултантски звена „Витоша Рисърч“ ЕООД и „Проект 1“ ЕООД), в сила от 12.01.2021 г.

и приемам да спазвам техните изисквания, правила и указания, както и действащото в тази сфера

българско законодателство.

Съгласен/на  съм  звената  от  Групата  на  Центъра  за  изследване  на  демокрацията  да  събират,

съхраняват и обработват личните ми данни при изпълнение и отчетност по договори, изпълнявани

от тях самостоятелно или с техни партньори с финансовата подкрепа на Европейската комисия и

други донори/възложители, в т.ч. български публични институции и частни организации. 

Декларатор:……………………… Дата:……………………………….                        
(подпис)



Приложение 2А

ДЕКЛАРАЦИЯ

от…………………………………………………...…………………….…………………………………………………
(трите имена)

служител/член на управителен орган  в Центъра за изследване на демокрацията/“Проект 1“ 

ЕООД/“Витоша Рисърч“ ЕООД (зачеркни ненужното) на длъжност……………………………………..

Декларирам,

че  преминах  обучение  на  тема:  Политика  и  процедури  за  закрила  на  децата  при

изследователска работа с тях на Групата на Центъра за изследване на демокрацията (Сдружение

„Център за изследване на демокрацията“ и неговите консултантски звена „Витоша Рисърч“ ЕООД

и „Проект 1“ ЕООД), в сила от 12.01.2021 г. и приемам да спазвам техните изисквания, правила и

указания, както и действащото в тази сфера българско законодателство. 

Декларатор:……………………… Дата:……………………………….
    (подпис)



Приложение 2Б

ДЕКЛАРАЦИЯ

от…………………………………………………...…………………….…………………………………………………
(трите имена)

експерт/стажант/доброволец  (зачеркни ненужното) в Центъра за изследване на 

демокрацията/“Проект 1“ ЕООД/“Витоша Рисърч“ ЕООД (зачеркни ненужното)

Адрес:………………………………

Телефон:……………………………………………………………………………………… 

E-mail:……..........................................................................................................................

Декларирам,

че  преминах  обучение  на  тема:  Политика  и  процедури  за  закрила  на  децата  при

изследователска работа с тях на Групата на Центъра за изследване на демокрацията (Сдружение

„Център за изследване на демокрацията“ и неговите консултантски звена „Витоша Рисърч“ ЕООД

и „Проект 1“ ЕООД), в сила от 12.01.2021 г. и приемам да спазвам техните изисквания, правила и

указания, както и действащото в тази сфера българско законодателство .

Съгласен/на  съм  звената  от  Групата  на  Центъра  за  изследване  на  демокрацията  да  събират,

съхраняват и обработват личните ми данни при изпълнение и отчетност по договори, изпълнявани

от тях самостоятелно или с техни партньори с финансовата подкрепа на Европейската комисия и

други донори/възложители, в т.ч. български публични институции и частни организации.

Декларатор:……………………… Дата:……………………………….
    (подпис)



Приложение 3

Декларация за информирано съгласие

Настоящата декларация за информирано съгласие цели да гарантира спазването на правата на 

участниците по време на провеждане на ……………………………………………………. (име на дейност или 

събитие), организиран/а/и от Центъра за изследване на демокрацията/“Проект 1“ ЕООД/“Витоша

Рисърч“ ЕООД (зачеркни ненужното). Информацията, която предоставяте, ще се счита за строго 

конфиденциална. 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата 

................................................................................................................................................ 
/име, презиме, фамилия на декларатора/

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

/клас, училище, град/

Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си да вземa участие в 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….., организиран/организирано/

организирана от Центъра за изследване на демокрацията/“Проект 1“ ЕООД/“Витоша Рисърч“ 

ЕООД (зачеркни ненужното).

Декларатор:……………………… Дата:……………………………….
                 (подпис)



Приложение 4

Декларация за информирано съгласие

Настоящата декларация за информирано родителско съгласие цели да гарантира спазването на 

правата на детето и родителите/настойниците/попечителите му по време на провеждане на 

……………………………………………………. (име на събитие или дейност), организиран/а/и от Центъра за 

изследване на демокрацията/“Проект 1“ ЕООД/“Витоша Рисърч“ ЕООД (зачеркни ненужното). 

Информацията, която предоставяте, ще се счита за строго конфиденциална. 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата 

................................................................................................................................................ 
/име, презиме, фамилия на декларатора/

родител/настойник на 

.................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на детето, клас, училище, град/

Основна информация за родителя/настойника/попечителя: 

Телефон:……………………………………………………………………………………… 

E-mail:…….......................................................................................................................... 

Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си детето ми да вземе участие в 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. (име на събитие или 

дейност и дата), 



организиран/организирано/организирана от Центъра за изследване на демокрацията/“Проект 1“ 

ЕООД/“Витоша Рисърч“ ЕООД (зачеркни ненужното) и да бъде /да не бъде сниман (зачеркни 

ненужносто) за нуждите на събитието  и/или  за популяризиране на дейността на организатора.

С  положения  подпис  декларирам,  че  съм  съгласен/на  Центърът  за  изследване  на

демокрацията/“Проект  1“  ЕООД/“Витоша  Рисърч“  ЕООД  (зачеркни  ненужното)  да  обработва

личните  ми данни,  съгласно изискванията  на Общия регламент относно защитата на данните,

които предоставям във връзка участието на детето ми в събитието и за отчетни цели. Декларирам,

че съм информиран/а за възможността да оттегля даденото от мен съгласие в писмена форма по

образец.

Декларатор:……………………… Дата:……………………………….
                 (подпис)
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