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ЕТИЧЕН КОДЕКС 

 

Настоящият кодекс определя етичните принципи и норми, към които се придържат членовете на 
Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) в отношенията 
помежду си и с техни бизнес партньори. С него също така се задават и етичните правила, с които 
се съобразяват ръководството и служителите на Асоциацията в своята работа. 

 

Този кодекс няма за цел да обхване всички негативни ситуации, с които БАСЕЛ може да се 
сблъска в процеса на своята дейност. С него се поставят своеобразни рамки, извън които 
поведението на членовете, ръководството и служителите на БАСЕЛ не е препоръчително, а 
може да се окаже и неприемливо. 

 

1. БАСЕЛ се придържа към принципите на прозрачност, честност, лоялност и почтеност при 
извършването на своята дейност. 

2. БАСЕЛ счита, че това е единственият начин за гарантиране на устойчиво развитие на 
Асоциацията и поддържане на най‐високо ниво на репутация в услуга на своите членове. 

3. БАСЕЛ не толерира поведение, противоречащо на тези принципи, по отношение на 
неговото ръководство, членове, партньори или всяка трета страна, с която Асоциацията 
има отношения. 

4. Членовете, ръководството и служителите на БАСЕЛ всячески се стараят да избегнат  
ситуации, в които има конфликт на интереси, нелоялна конкуренция и картелиране. Ако 
такива все пак настъпят, замесеното лице запознава ръководството на БАСЕЛ със случая 
за откритото му и честно обсъждане и намиране на решение. 

5. Ръководството и служителите на БАСЕЛ съхраняват информацията, която е 
поверителна, до официалното й оповестяване, когато такова е изискуемо. 

6. Ръководството и служителите на БАСЕЛ не се замесват в измами в процеса на дейността 
на Асоциацията и отчитането й. 

7. Ръководството и служителите на БАСЕЛ се отнасят уважително към всяка трета страна 
без каквито и да било дискриминационни прояви по отношение на националност, 
произход, религия, пол или възраст. 

 

Неспазването на принципите и правилата в този Кодекс водят до изключването на юридическото 
или физическо лице, което ги е нарушило. 

 

Етичният кодекс на БАСЕЛ е приет на заседания на Управителния съвет на БАСЕЛ от 15.05.2020 
г. и на Общото събрание от 04.09.2020 г. и влиза в сила от момента на неговото приемане. 

 


