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Въведение: 
Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на 

работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, 
правосъдие, вътрешни работа и др. 

Моралният кодекс за работа с деца има за цел: 
1. Етичният кодекс има за цел да повиши общественото доверие в 

професионализма на работещите в ДГ „Мечо Пух" -гр. Кнежа, както и да 
издигне престижа и да укрепи авторитета на институцията. 

2. Да представят основните ценности и принципи , конто работещите с деца 
трябва да знаят и спазват в своята практика; 

3. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в 
практическата им дейност; 

4. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването 
на етични дилеми , които срещат в своята практика. 

5. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, 
към семейството, помежду им и към обществото. 

Раздел I 
Основни положения 

Чл.1. (1) Етичният кодекс се издава на основание чл. 175, ал. 1 от ЗПУО, чл. 
11, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2 от ЗФУКПС, в сила от 1.01.2014 г., обнародван в ДВ, бр. 
43 от 7.06.2016 г. 

(2) Етичният кодекс се създава и приема с участието на Обществения 
съвет на детската градина. 

Чл. 2. Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на 
педагогическия, непедагогическия, административния персонал, медицинските 
сестри и родителите на записаните деца. 

Чл.З. Работещите с деца изпълняват своите функции , като се ръководят, от 
основните ценности и принципи: 

(1) Детството е изключително важен период от живота на човека ; 
(2) Семейството е най- естеетвената среда за развитието на детето ; 
(3) Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност; 
(4) На всяко дете е гарантирано правото на: 

• свобода на изразяване на мнение; 
• свобода на мисълта, съвестта и религията; 
• формиране на собствени възгледи и право да ги изразява 

свободно; 
Чл.4. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото 

достоинство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие 
или форми на въздействие; 

Чл.5. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, 
умствено , нравствено и социално развитие. 



Чл.6. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да 
развият пълния си потенциал. 

Чл.7. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на 
детето; 

Чл.8. Всяко дете, попаднало в риск , има нужда от специална закрила за 
извеждането му от рисковата ситуация; 

Чл. 9. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила; 
Чл.10. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, 

морални и социални качества. 

Раздел II 
Морални отговорности към детето: 

Чл.11. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското 
развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете. 

Чл.12. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете. 
Чл.13. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете. 
Чл. 14. Да създаваме безопасна и здравословна среда,която стимулира 

социалното, емоционалното и физическото развитие на детето. 
Чл.15. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение 

по всички въпроси от негов интерес. 
Чл.16. Да работим в най- добрия интерес на детето. 
Чл.17. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за 

достъп до адекватни грижи и образование. 
Чл.18. Да не участваме в практики , конто не зачитат достойнството на 

детето или са опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и 
развитие. 

Чл.19. Да не участваме в практики , конто дискриминират по някакъв 
начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, 
националност,език способности , или на базата на статуса ,поведението или 
убежденията на родителите. 

Чл.20. Да познаваме симптомите на насилие над дете - физическо, 
сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да 
познаваме и спазваме законите и процедурите , защитаващи детето от насилие. 

Чл.21. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила 
на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки. 

Чл.22. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да 
му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за 
закрила на детето. 

Чл.23. Когато ни станат известии действия или ситуации, конто заплашват 
здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност 
да информираме органите за закрила на детето. 



Раздел III 
Морални отговорности към семейството: 

Чл. 24. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството 
при отглеждането и възпитанието на децата. 

Чл.25. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, 
обичаи, език и убеждения. 

Чл.26. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и 
възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца. 

Чл. 27. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до 
дето, и когато е подходящо , да го включваме във вземането на такива решения. 

Чл.28. Да зачитаме правото на семейството и да бъде информирано за 
начина, по който работим. 

Чл.29. Да информираме родителите за изследователските проекта, 
включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да 
упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. 

Чл.ЗО. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по 
някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или 

благополучието на детето . 
Чл. 31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично 

облагодетелстване, да не влизаме в отношения с членовете на семейството, 
които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето. 

Чл.32. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме 
правото на семейството на личен живот с изключение на случайте на 
малтретиране и лоша грижа.Това не важи в случайте, когато имаме основания 
да считаме, че благополучието на детето е в риск. 

Чл.ЗЗ. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане 
само с разрешение на семейството. Това не важи в случайте на малтретиране и 
лоша грижа. 

Чл.34. В случайте , когато има конфликт между членовете на семейството , 
ще работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогаем на 
всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се 
въздържаме от вземане на страна в конфликта . 

Раздел IV 
Морални отговорности към колегите: 

Чл.35. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, 
сътрудничество и колегиалност. 

Чл. 36. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към 
благополучието и закрилата на правата на детето. 

Чл. 37.Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, 
като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, 
и да проявяваме нетърпимост към подобии действия. 

Раздел V 
Морални отговорности към обществото: 



Чл.38. Да предоставяме висококачествени программ и услуги. Няма да 
предлагаме услуги , за които не притежаваме компетентност, квалификация или 
ресурси и правоспособност. 

Чл.39. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето 
да получава адекватни здрави грижи, храна, подслои, възпитание и да живее без 
насилие. 

Чл.40. Да работим за подобряване на сътрудничеството между 
организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между 
професиите, които имат отношение към благополучието на децата и 
семейството. 

Чл.41. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и 
техните нужди от обществото. 

Чл.42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за 
повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им. 

Чл.43. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат 
благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези , 
които го нарушават. 

Раздел VI 
Професионално поведение 

Чл. 47. При изпълнение на своите задължения служителите се придържат към 
лоялно поведение и почтеност в действията си, като създават увереност у 
директора, чиято дейност подпомагат, че може да им се довери и да разчита на 
тях. 

Чл. 48. Служителите изпълняват само законосъобразните нареждания на 
директора. 

Чл. 49. Служителите споделят открито и честно с директора проблемите, с 
които се сблъскват в своята работа, както и своите идеи и предложения за 
тяхното решаване. 

Чл. 50. 
(1) Служителите опазват повереното им имущество с грижата на добри стопани 
и не допускат използването му за лични цели. 
(2) Служителите могат да ползват имуществото, документите и информацията 

на детската градина само за осъществяване на служебните си задължения 
(3) Изпълняват задълженията си честно и безпристрастно, като не допускат 
личните политически пристрастия да му влияят. 
(4) В отношенията с колегите си проявяват уважение, коректност и 
толерантност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и 
правата на отделната личност. 
(5) Уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен 
живот. 
(6) Не допускат отправянето на обидни квалификации и дискриминационно 
отношение между служителите в институцията. 



(7) Служителите се стремят да предотвратят конфликтни ситуации помежду си. 
Недопустимо е възникването на конфликт между служители на институцията в 
присъствието на трети, външни за организацията лица. 

Чл. 51. В отношенията си с колегите педагогическите специалиста проявяват 
коректност и не допускат поведение, накърняващо достойнството на отделната 
личност, като: 

1. зачитат изразеното мнение и не допускат язвителни коментари; 
2. изграждат и поддържат отношения на сътрудничество, уважение и 

търпимост; 
3. с действията си укрепват авторитета на институцията и не допускат 

уронване на престижа на институцията; 
4. носят отговорност за личното си поведение и спазват добрия тон; 
5. подкрепят семействата при възпитанието на децата; 
6. не използват методи, уронващи достойнството на детето; 
7. не предлагат услуги, за които не притежават компетенции, квалификация 

и правоспособност; 
8. не използват за лична облага служебното си положение. 

Чл. 52. Служителите трябва да защитават сигурността и поверителността на 
информацията, с която разполагат. Те могат да използват документите на 
детската градина при спазване на правилата за защита на информацията. 

Чл. 53. Служителите да не допускат некоректни коментари по отношение на 
трудовите възнаграждения на колегите. 

Чл.54. 
(1) Бившите служители не трябва да използват или да разкриват поверителна 
информация, получена по време на изпълнение на служебните си задължения, 
освен ако е упълномощен да го прави. 
(2) Бившите служители трябва да се въздържат от действия и коментари, които 
могат да накърнят доверието към образователната система, детската градина и 
към служители в тях. 

Чл. 55. Правилата в този етичен кодекс се прилагат само за обработване на 
лични данни за целите на ДГ „ Мёчо Пух " гр. Кнежа; 

Чл. 56. При обработване на лични данни, отговорните лица са длъжни 
стриктно да съблюдават изискванията на действащото българско и приложимо 
европейско законодателство. 

Чл. 57. Администратора обработва лични данни за целите на ДГ„ Мечо Пух " 
гр. Кнежа, ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало своето 
съгласие; ако обработването е необходимо за реализиране на законните 
интереси на администратора, доколкото това обработване не нарушава правата 
на физическото лице, за което се отнасят данните. 



Чл. 58. Съгласие е всяко свободно изразено, конкретно и информирано 
волеизявление, с което лицето, за което се отнасят личните данни, 
недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани. 

Чл. 59. Администратора, се задължава да извършват обработването на лични 
данни за целите на дейността на ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа добросъвестно, 
законосъобразно и в съответствие със заявените при регистрацията им в КЗЛД 
обстоятелства. 

Чл. 60. При събиране на лични данни за целите на дейността на ДГ „ Мечо 
Пух " гр. Кнежа администратора на лични данни е длъжен да се увери, че е 
гарантирано правото на информация на субекта на данните, съгласно този 
етичен кодекс. 

Раздел VII 
Конфликт на интереси 

Чл. 61. Работещите в ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа не допускат да бъдат 
поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица 
или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги 
или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните 
задължения, на решенията или да нарушат професионалния подход по 
определени въпроси. 
Чл. 62. Педагогическите специалиста и непедагогическият персонал 
придобиват и управляват имуществото си по начин, който да не създава 
съмнение за злоупотреба със служебното му положение. 
Чл. 63. Работещите в ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа не може да: 

1. използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или 
на семейството си интереси; 

2. участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с длъжността, 
която заемат. 

Чл. 64. Педагогическите специалиста в ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа не може да 
извършват срещу заплащане обучение или подкрепа на деца, с които работят в 
институцията, ако това заплащане е от името и за сметка на децата. 

Раздел VIII 
Комисия по етика 
Чл. 65. За следене на спазването на този кодекс и за разрешаване на 

възникнали при прилагането му казуси към детската градина се създава 
Комисия по етика. 
Чл.бб.Съставът на комисията по етика и функциите й се обсъждат на заседание 
на педагогическия съвет и се определят със заповед на директора на ДГ „ Мечо 
Пух " гр. Кнежа за срок от 3 години. 
Чл. 67. Комисията по етика: - разглежда жалби, свързани със спазването на 
Етичния кодекс; - дава тълкувания по текстовете от Етичния кодекс; - отчита 
дейността си пред Педагогическия съвет един път в годината. 



Чл. 68. (1). Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в ДГ 
„ Мечо Пух " гр. Кнежа 
(2) Комисията разглежда постьпилите сигнали, свързани със спазването на този 
Кодекс, на свои заседания в едноседмичен срок. 
(3) За всяко заседание са изготвя протокол, в който се вписва и становището на 
Комисията. 

(4) С изготвения протокол се запознава директорът за предприемане на мерки 
и действия по компетентност. 

(5) За предприетите мерки и санкции се уведомява лицето, подало сигнала. 

Раздел IX 

Условия и ред за докладване на нарушения, предприемане на мерки за 
предотвратяване, санкции 
Чл. 69. (1) Под нарушения на Етичния кодекс на Общността в ДГ „Слънце" се 
разбира неспазване на описаните задължения на членовете на Общността. 
(2) Информация за допуснати нарушения се събира чрез: 
1. доклади от педагогическите специалиста или непедагогическия персонал; 
2. постъпили жалби или сигнали от родители, граждани, институции; 
(3) Постьпилата писмена информация се регистрира в дневника за входяща 
кореспонденция на институцията. 
Раздел X 
Мерки по прилагане 
Чл. 70. (1) Етичният кодекс на ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа подлежи на 
задължително спазване от всички служители в в ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа, 
независимо от заеманата длъжност и ниво в служебната иерархия. 
(2) Всяко нарушение на установените с този Етичен кодекс правила се 
разглежда като основание за търсене и реализиране на дисциплинарна 
отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за 
предучилищно и училищно образование. 
Чл. 71. (1) Този кодекс се довежда до знанието на всички служители в ДГ 
„ Мечо Пух " гр. Кнежа като се поставя на видно място в институцията и се 

публикува на интернет страницата й. 
(2) Всеки новоназначен служител се запознава с настоящия кодекс от прекия му 
ръководител при встъпване в длъжност / постъпване на работа. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

По смисъла на този Кодекс: 

1. Етичният кодекс на Общността в ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа помага на 
участниците в образователния процес и заинтересованите страни и 
гражданите като ги информира какви стандарта имат право да очакват от 



ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа Той играе и ролята на полезен документ за 
служителите при взаимоотношенията им с децата, родителите и 
гражданите. Като конкретизира в по-голяма степей принципите за добра 
администрация, Етичният кодекс спомага за насърчаването на най-високи 
стандарти на управление на процесите. Именно етичните стандарта 
представляват съществен елемент от културата на обслужване. 

2. Етичният кодекс на ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа е стандарт за добра 
практика и средство, което унифицира културата на общуването между 
ръководители, служители, ученици, родители, граждани и партньори. 
Това несъмнено е важна предпоставка за ефективността от съвместната 
дейност и за формиране на висок имидж на институцията в обществото. 
Етичният кодекс регулира и формира отношенията, ценностите, 
нагласите и културата в институцията. 

3. Културата на работещите в ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа се проявява в 
тяхното поведение. За ефективното екипно взаимодействие е важно 
поведението на педагогическите специалиста и непедагогическия 
персонал да съответства на определени норми и очаквания, които са в 
основата на организационната култура. Организационната култура в 
институцията се основава на откритост, доверие, взаимно уважение, 
зачитане на личното достоинство и обмен на знания, и е много важен 
фактор за прехода към съвременна организационна среда. Проявата на 
уважение към колеги и подчинени е израз на себеуважението на индивида 
и оказва благотворно влияние върху индивидуалното поведение, като 
разширява и обогатява диапазона на поведенчески реакции на 
служителите. Кодексът в институцията е основния документ, с който се 
формира и утвърждава организационна култура. 

4. Очакванията към поведението на служителите в институцията са: 
проявяване на сдържаност, такт и точност при изпълнение на задължения; 
недопускане прояви на високомерие и пренебрежение; лично 
облагодетелстване от работа е недопустимо; при всички видове 
взаимодействия важат принципите на равнопоставеност, отговорност, 
почтеност, справедливост, обективност, уважение към другите, право на 
изслушване и изявления, конфиденциалност и професионален морал. 

5. Най-значимите в работата ценности са професионализмът и 
партньорството (екипността). 

6. (1) Общуване на работното място: 
1. В институцията не са приемливи личните намеци и недружелюбното 

поведение, участието под какъвто и да е начин във „взаимни 
споразумения" и каквито и да е незаконни действия за получаване на 
предимства. 

2. Критиките, несъгласията и споровете се решават с цивилизовани методи 
в открито общуване. 

3. Общуването с колеги на работното място трябва да е съобразено с 
обстоятелството да не се пречи на останалите и да се уважава личността. 



(2) Облеклото и поведението в институцията са средства да подчертаем 
нашата принадлежност към една уважаваща се организация. 

• Етичният кодекс на Общността в ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа " е 
ежедневно ръководство за професионално поведение, с убеждението, че: 

• споделените ценности ще улеснят съвместната работа и ще направят по-
удовлетворен и успешен работния ден; 

• ще помогне за социализацията на новопостъпили служители; 
• ще подпомогне социалната адаптация на всички служители, като засили 

чувството за принадлежност към институцията; 
• ще подпомогне развиването на корпоративна социална отговорност и 

директна ангажираност с проблемите на колегите, децата, родителите, 
гражданите и бизнеса; 

• ще подпомогне усилията за спазването и защитата на правата, законните 
интереси и свободите на децата, родителите и гражданите, които са от 
компетентността на институцията. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Правилата, записани в настоящия кодекс, са задължителни в 
ежедневната работа на служителите. 
2. Приемането и спазването на правилата, записани в настоящия кодекс от 
всички членове на колектива, допринасят за утвърждаването на детската 
градина. 
3. Настоящият Етичен кодекс е отворен за промени и обогатяване с оглед 
усъвършенстване работата на детската градина в интерес на децата в нея. 
4. В ДГ „ Мечо Пух " гр. Кнежа е разработена, одобрена и внедрена 
система за защита на личните данни, съгласно регламет № 679 на ЕС от 
2016 год. 

5. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от деня на утвърждаването му 
със заповед на директора на ДГ „Мечо Пух " гр. Кнежа 
и отменя утвърдения през 2020г. 

Изготвил: \ \ /к/ 
Силвия Димова / 7 ^ \ 
ВРИД Директор Д^^Мечч) Пух " 

Съгласуван с: 
Цветана Томова 
Председател на СО при КТ „Подкрепа" в ДГ „Мечо Пух " 

Запознати с актуализирания Етичен кодекс към началото на новата 
2021/2022 учебна г о д и н а : 


