
  

 

Етичен кодекс 

Асоциация на Почетните консули в България 

  

Членовете на Асоциацията на почетните консули в България (наричани по-долу 

"Асоциацията") се очаква да спазват най-високите стандарти за етично поведение.  

Всички дейности на членовете на Асоциацията ще са изцяло законосъобразни. 

Членовете трябва да съблюдават всички закони, регулации, изисквания, кодекси и 

регламенти за правата на човека, включително и тези, които се отнасят в частност 

към дипломатически дейности. Членовете на Асоциацията трябва да се стремят да 

избягват всякаква поява на неприлично поведение. При изпълнение на 

задълженията си членовете имат задължение за изключителна лоялност към 

Асоциацията и се придържат към следното: 

1. Интегритет 

Членовете се очаква да работят с интегритет във всички свои официални дейности, 

като избягват всяко поведение, което би се отразило неблагоприятно на тях самите 

или в Асоциацията. Честност и лоялност са част от това поведение. Членовете се 

очаква да предоставят точна и пълна информация, необходима на Асоциацията за 

администриране на персонала. 

Въпреки че Асоциацията зачита неприкосновеността на личния живот на своите 

членове и не желае да се намесва в техния личен живот и поведение извън 

работното място, статутът на член на Асоциацията носи определени задължения 

по отношение на поведение както на работното място, така и на друго място. 

Асоциацията отдава голямо значение на спазването на закона от страна на 

членовете му, както и на избягването на действия, които биха могли да се  



  

 

възприемат като злоупотреба с привилегиите и имунитетите, предоставени на 

Асоциацията и нейните членове. 

2. Безпристрастност 

Членовете на Асоциацията се очаква да действат безпристрастно. Членовете 

трябва да изпълняват функциите си така, че изразяването на лични възгледи и 

убеждения да не компрометира или да не изглежда, че да компрометират 

изпълнението на служебните им задължения или интересите на Асоциацията. 

Тяхното официално поведение трябва да се характеризира с обективност и 

професионализъм. Те не трябва да позволяват лични взаимоотношения или 

съображения, включително пристрастия или фаворизиране, да оказват влияние 

върху изпълнението на служебните им задължения. Членовете трябва да избягват 

ситуации, които създават конфликт на интереси.  

3. Дискретност 

Членовете трябва да упражняват максимална дискретност при изпълнение на 

стоите действия и да показват такт и резервираност в своите изказвания по начин, 

който съответства на техния статут на член на Асоциацията. Те трябва да се 

въздържат от участие в каквато и да е дейност, която е в конфликт с интересите на 

Асоциацията или би навредила на репутацията на Асоциацията. Те трябва да 

зачитат и защитават поверителността на информацията, която е достъпна или 

известна на тях поради официалните им функции.  

4. Разнообразие 

Очаква се всички членове на Асоциацията да действат с толерантност, уважение и 

безпристрастност към всяка различна култура и произход.  

 



  

 

5. Конфликт на интереси 

Членовете трябва да избягват всяка ситуация, която води до конфликт, или появата 

на конфликт, между личния им интерес и изпълнението на служебните задължения. 

При каквито и да е взаимоотношения с допълнителни страни (подизпълнители и 

т.н.) дейността на членовете трябва да е съобразно най-добрия интерес на 

Асоциацията, като изключват всякакви лични предимства. Ако съществува 

потенциален конфликт на интереси, те трябва да направят своевременно и пълно 

оповестяване на Борда на директорите на Асоциацията, за да разберат техните 

виждания за това дали трябва да се оттеглят от ситуацията, която създава 

конфликта или появата на конфликта. Членовете не трябва да извършват каквато 

и да било дейност, професионално или лично, която да противоречи на техните 

отговорности/задължения в Асоциацията или да противоречи на позицията на 

Асоциацията.  

6. Използване на имуществото, съоръженията и консумативите на 

Асоциацията 

Всеки член на Асоциацията носи отговорност да гарантира, че ресурсите на 

Асоциацията се използват за служебната цел на Асоциацията и се очаква да 

отделят часовете от работното си време за официалните дейности на Асоциацията. 

Никой член на семейството, или роднина на членовете на Асоциацията, няма право 

да използва имуществото, съоръженията и консумативите на Асоциацията за лични 

облаги по време или след работно време. Член на Асоциацията има право да 

използва имуществото, съоръженията и запасите на Асоциацията за лични облаги, 

след писмено одобрение от Борда на директорите.  

 

 



  

 

7. Използване на логото на Асоциацията 

Нито един член не е упълномощен да копира или използва логото на Асоциацията 

в кореспонденция по лични въпроси без писменото одобрение на член на Борда на 

директорите. 

8. Поверителност на информацията 

Всеки член на Асоциацията не разпространява и не разкрива каквито и да било 

поверителни операции, сделки или каквато и да е информация, свързана с бизнеса, 

финансите и сделките на Асоциацията, без предварително писмено одобрение от 

Борда на директорите. 

9. Политически активности 

Членовете на Асоциацията трябва да имат разрешение да се занимават с 

политически дейности, с изключение на дейности като гласуване, правен 

политически принос и участие на местно, местно или общностно ниво, от Борда на 

директорите. Членовете на Асоциацията не могат да кандидатстват за изборна 

длъжност без изрично предварително разрешение от Борда на директорите.  

 


