
                                                                                                                                                                                          
 

 

Фондация „АРТОН България” 
 

                                                                                     

 

ПРОЦЕДУРА  

 

ЗА  ДОСТЪП НА СЛУЖИТЕЛИ И ДОБРОВОЛЦИ ДО 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ И УСЛУГИ ЗА ДЕЦА 

 

 

I. Нормативно основание и обосновка  

 

Настоящата процедура е разработена на основание чл. 46 от Наредбата за 

критериите и стандартите за социални услуги за деца, който регламентира задължение 

на доставчика на социални услуги за деца, предоставяни в специализирани институции 

и услуги от резидентен тип, да провежда внимателен подбор на персонала и 

доброволците, работещи с деца в тях. Фондация “АРТОН България” провежда 

национална болнична програма „АРТОН” в клиниките по детска онкохематология на 

страната и служителите на Фондацията влизат в категорията на хора, предоставящи 

усулга на деца в специализирани институции. 

Съгласно чл.  6а, ал. 1 и чл. 6б, ал.2 от Наредбата за критериите и стандартите за 

социални услуги за деца, доставчикът има задължение да осигури условия за развитие и 

подкрепа на детето в съответствие с неговите потребности, като гарантира, че в процеса 

на предоставянето на социалната услуга всички действия на персонала и на 

доброволците са в съответствие с правата на детето, гарантирани от Конвенцията за 

правата на детето на Организацията на обединените нации. Задължава се да сключва 

договори със служителите, с външните експерти и с доброволците, с които се 

определят техните права и задължения. 

С процедурата конкретно се цели да се уеднаквят изискванията за достъп на 

служители и доброволци към Фондация „АРТОН България” до децата, настанени в 

болничните институции – клиники по детска онкохематология в София, Пловдив и 

Варна -  и едновременно с това да бъде гарантирана сигурността им.  

II.   Достъп на физически лица – професионалисти или доброволци до 

специализирани институции за деца, в дейности на Фондация „АРТОН 

България”. 

В случаите, когато пълнолетни физически лица – професионалисти или 

доброволци желаят да получат достъп до специализирана институция за деца и да се 

включат в работата на Фондацията – а именно в работа по болнична програма 

„АРТОН” към университетските клиники по детска онкохематология на страната, 

документите, които следва да бъдат представени на Изпълнителния директор на 

Фондацията са:  

 Документи: 

                  1. Копие от документ за самоличност; 

                  2. Свидетелство за съдимост; 



                  3. Документи, удостоверяващи, че срещу лицето не е образувано наказателно 

производство за умишлено престъпление от общ характер и  няма издадена заповед по 

Закона за защита от домашното насилие; 

        4. Документ от ЕСГРАОН, че лицето не е поставено под запрещение, не е 

лишено от родителски права или не е с ограничени родителски права; 

                   5. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от СПИН и болести по 

чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето; 

       6. Препоръка; 

                   7. Декларация от лицето, че е запознато с правилата на конкретната 

специализирана  институция, както и с Етичния кодекс, Вътрешен правилник, 

Политика за закрила на детето на Фондация “АРТОН България”. 

 

    Процедура: 

       1.Среща - интервю с Изпълнителния директор на Фондация “АРТОН 

България”  и Програмния координатор; 

       2.Опознавателно посещение на конкретната специализирана институция 

(Клиника по детска онкология и хематология – в София, Пловдив или Варна), при 

което служителят / доброволецът да потвърди решението си; 

       3. Подаване на изброените изискуеми документи; 

       4. Сключване на договор с Фондация „АРТОН България” в лицето на 

Изпълнителния директор, в който се определят правата и задълженията на служителя / 

доброволеца; дейностите, които ще извършва в определено време с определени деца. 
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