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I.Общи условия за употреба на сертификат „Компания - приятел на детето“
1. Настоящите правила изясняват допустимата употреба на сертификата. Те са
задължителни за спазване през целия срок на валидност.

2. Сертификат „Компания - приятел на детето“ е сертификатна марка1, собственост на
Национална мрежа за децата и се управлява от „Къща на децата“ ЕООД, чийто
едноличен собственик е Национална мрежа за децата (НМД).

3. НМД дава права за употреба, с определен срок, само на компании, които успешно са
преминали през цялостната процедура за консултиране и преглед на съответствието
със стандартите, които сертификатът представлява, и имат издадено решение на
Комисията към НМД за присъждане на сертификат, с индивидуален номер и срок на
валидност.

4. За да ползват визуалните знаци, компаниите трябва да са заплатили дължимите
такси за сертификация, според Приложение 8. Информация за ценообразуване и
такси за одит и сертификация.

5. Компаниите имат право да ползват предоставените визуалните знаци и техните
материални изражения, но нямат право на претенции за собственост и авторски
права върху тях.

6. Компаниите нямат право да прехвърлят правата за употреба на визуалните знаци на
други компании, включително дъщерни или свързани фирми. Всяка компания, която
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желае да ползва визуалните знаци на сертификата, трябва да премине успешно
процедурата по сертификация.

7. В периода на валидност на сертификата НМД провежда мониторинг, който касае
освен спазването на стандартите, също и употребата на визуалните знаци по
подходящ начин, който съответства на правилата и утвърждава сертификата в
обществото.

8. Използването на графичните знаци на сертификата и техните материални измерения
не е задължително, но се препоръчва.

9. Сертификат „Компания - приятел на детето“ сертифицира процесите в компанията
като управление и подход на взаимодействие между работното място, поведение на
пазара, маркетинга и рекламата и действията на компанията в обществото и
околната среда. Компанията получава визуалните знаци на сертификата и може да
използва в своята корпоративна комуникация към клиенти, служители, партньори и
обществеността, за да удостовери своите постижения като социално отговорна
компания.

10. Сертификатът не е предназначен да сертифицира отделни стоки, продукти или услуги
на компаниите. По тази причина не се допуска да се използва за представяне и
реклама на отделни стоки или услуги като сертифицирани. Не се допуска да се
поставя върху опаковки на стоки.

11. Допуска се употреба на логото и изображението на сертификата в документи,
брошури и всички видове рекламни материали за печатна, външна реклама, за
всички видове рекламни елементи в сайтове, страници и електронни медии.
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12. Допустимо е логото и изображението на сертификата да се ползват като част от текст,
а също и самостоятелно. Когато се прави позоваване на сертификата в текст без
визуален знак, е задължително да се уточнява с текст, който съдържа най-малко
следната информация: Организацията издател: НМД, дата на издаване, срок на
валидност, ниво и обхват: „...........…./име на компанията/ премина успешно през
процедура за съответствие със стандартите на сертификат „Компания - приятел на
детето”.

13. Употребата на цветови варианти на лого със златен и сребърен цвят, се допуска само
при валидно решение за присъждане на златно и сребърно ниво на сертификата!

14. Употребата на сертификата, логото, стикера е допустима само за срока на валидност.
След изтичане на този срок употребата на всички визуални знаци се прекратява до 1
месец.

15. Неправилната употреба се счита за нарушение. Повече информация за санкциите,
които НМД предвижда при неправилна употреба на сертификат и визуални знаци,
може да намерите в Приложение 9 - „Правила за прекратяване на сертификата и
разглеждане на жалби”.

16. При съвместно използване заедно с други лога, например в един ред, колона, в една
страница от документ, логото на сертификата не се допуска да надвишава по
големина логото на компанията, носител на сертификата.

17. При вграждане в дизайн, например на банер, не се допуска да се ползват върху
изображението никакви филтри, ефекти или елементи, които да закриват части от
сертификата или логото, да им изменят цвета, пропорциите или аспекта.
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II. Графични визуални знаци. Видове визуални материали към сертификат „Компания
- приятел на детето“

Дизайнът на всички визуални знаци към сертификата не може да бъде променян, да се
ползват участъци и елементи от него по друг начин, освен в цялостен, оригинален вид.

a) Сертификат „Компания - приятел на детето“ има следните графични визуални
изражения:
● Лого.
Логото на сертификата се състои от розетка, лента/панделка и символа от логото на
Национална мрежа за децата (стилизирани фигури на три деца в редичка).
Цветове
Основните цветове са нюанси на синия цвят от логото на Национална мрежа за децата.
Цветовете се дефинират със следните стойности по цветовия модел CMYK:

Светлосиньо – розетка

C 87 / M 50 / Y 0 / K 0

Тъмносиньо – лента

C 100 /M 40 / Y0 / K 60

Тъмносиньо 2 – сянка на лентата

C 100 / M 40 / Y 0 / K 70

Градиент (преливки)
Възможна е и употреба на преливки и металически цветове. Дефинирани са варианти с
преливка, наподобяваща злато и преливка, наподобяваща сребро.
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● Варианти: Логото има вариант с текст и на английски език.
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● Цветови варианти. Цветовите варианти се ползват само в съответствие с
притежаваното валидно ниво на сертификата - златно, сребърно.
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● Разположение върху печатна страница
Препоръчва се знакът на сертификата да се разполага в горен център на всеки формат,
но се позволяват и горен десен и долен десен ъгъл.
● Отстояния
Минималното свободно пространство около логото на сертификата трябва да е една
височина на лентата. Тази защитена зона запазва четливостта и визуалното въздействие
на логото.
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● Минимален размер. Дизайнът на логото е направен така, че да се запази
четливостта при по-голямата част от размерите. Независимо от това,
когато се променя размерът, за да се адаптира към по-малки приложения,
трябва да се имат предвид предвидените ограничения за четливостта.
b) Сертификат „Компания - приятел на детето“ има следните материални
изражения:
● Стикер с лого.
Стикерът е с приблизителни размери: ширина 13 см. /височина 11 см. Разпечатва се от
оригиналния файл, предоставен от НМД. Не се допускат допълнителни ефекти, промени
в цвят, размери, пропорции и аспект. Разпечатва се на матова медия. Стикерът може да
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бъде разположен около входа и на други видни места в офиси и обекти, в които
компанията осъществява дейност.
● Сертификат с името на компанията, индивидуален номер и срок на
валидност. Сертификатът е с размер А4.
Сертификатът може да бъде рамкиран или поставен зад стъкло и разположен на видни
места, около входа и на други видни места в обекти и офиси. Компанията - носител
получава 1 броя оригинал, а също и файл с цветно сканирано копие. Допустимо е да
бъдат разпечатани още бройки при спазване на следните условия: Разпечатват се от
оригиналния файл. Разпечатват се на матова медия – бял картон. Не се допускат
допълнителни ефекти. Дизайнът на сертификата не може да бъде променян, да се
ползват участъци и елементи от него по друг начин, освен в цялостен, оригинален вид,
цвят и размер.
● Значка с лого. Значката може да бъде поръчана при желание от страна на
компания, носител на сертификата след индивидуално договаряне на
условията.
● Персонализиран знак, който може да се добавя към името и логото на
сертифицираната компания - може да бъде поръчан при желание от страна
на компанията носител след индивидуално договаряне на условията.
При промяна в Правилата за употреба, Национална мрежа за децата се задължава да
уведоми всички свои клиенти, носители на валиден сертификат, като публикува
информацията на сайта на сертификата child.bg
За възникнали допълнителни въпроси и консултации за употребата на визуални знаци обръщайте се към Национална мрежа за децата, като издател на сертификата.
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