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ЕТИЧЕН КОДЕКС НА НСФЕБ 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1. НСФЕБ осъществява дейността си в рамките на ясно определени принципи и етични 
норми за постигане на поставените цели като в резултат на това е придобил и се стреми 
постоянно да поддържа добра репутация сред партньорите си и в публичното 
пространство. 

1.2. Имайки предвид националното и международното законодателство, този Етичен кодекс 
(кодексът) описва принципите и основните етични норми, съобразно които членовете и 
ръководството упражняват своите задължения и допринасят за постигането на целите на 
НСФЕБ. 

1.3. Принципите, описани в кодекса имат за цел да осигурят стандартите за работа, като 
отдават значение на ценностите: почтеност, безпристрастност, ефективност, 
професионализъм, прозрачност, уважение на човешките права и достойнство, позитивно 
поведение, екипна работа и чувство за отговорност за спазване на правилата. 

1.4. От ръководството (Председател, зам. председател, ЦКК, ИК, председатели на СО, за 
краткост „членове“) се очаква да възприемат етичните норми на поведение очертани в 
този кодекс и да се стремят да изпълняват своите задължения в съответствие с 
принципите на професионалната етика. Несъобразяването с етичните норми на 
поведение води до уронване престижа на Федерацията и загубата на доверие в него. 

1.5. Етичният кодекс представлява система от морално-етични норми и правила, които 
всички членуващи в НСФЕБ доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват. 

 

2. ОБХАВАТ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

2.1. Етичните правила в този кодекс определят нормите за поведение на ръководството 
(Председател, зам. председател, ЦКК, ИК, председатели на СО) на НСФЕБ и имат за цел 
да представят основните ценности и принципи, които те трябва да спазват в практиката 
си. 

2.2. Етичните правила в този кодекс са еднакво приложими спрямо цялото ръководство на 
НСФЕБ (Председател, зам. председател, ЦКК, ИК, председатели на СО) и се отнасят до 
взаимоотношенията между тях и взаимоотношенията им с всички граждани, 
организации, контрагенти и държавни институции. 

 

3. ЦЕЛИ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

3.1. Етичният кодекс има за цел: 

3.1.1. Да определи етичните стандарти за дейността на ръководството на НСФЕБ, като част 
от Федерацията. 

3.1.2. Да даде насоки за етично поведение на ръководството и да представи основните 
принципи, които то трябва да спазват. 

3.1.3. Да формира организационна култура, спомагаща за утвърждаване на доброто име на 
НСФЕБ, както и да повишава общественото доверие в професионализма и морала на 
членовете. 
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4. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

4.1. Законност - Безусловно спазване и зачитане върховенството на закона, защита на 
неделимите и универсални ценности: човешко достойнство, свобода, равенство и 
солидарност. 

4.2. Почтеност в действията - Във всекидневната си дейност ръководството на НСФЕБ 
(председател, зам. председател, ЦКК, ИК, председатели на СО) следва да се ръководи от 
правните и нравствените норми, да цени справедливостта, коректността и истината 
спрямо колеги, ръководители и контрагенти. 

4.3. Честност – Ръководството (председател, зам. председател, ЦКК, ИК, председатели на 
СО) следва да насърчава развитието на взаимно доверие, като поддържа открити и 
честни взаимоотношения, както в рамките на Федерацията, така и в обществото. 

4.4. Отчетност – Ръководството (председател, зам. председател, ЦКК, ИК, председатели на 
СО) следва да осъществява своята дейност по начин, даващ възможност да се видят ясно 
техните действия, мотивите и резултатите от извършената работа. 

4.5. Лоялност – Ръководството (председател, зам. председател, ЦКК, ИК, председатели на 
СО) следва да съдейства за провеждане на политиката на НСФЕБ, като проявява 
преданост към установените норми, принципи и ценности. 

4.6. Безпристрастност и обективност – Ръководството (председател, зам. председател, 
ЦКК, ИК, председатели на СО) следва да изпълнява задълженията си професионално, 
като не се влияе от лични пристрастия и интереси и не допуска външно влияние. При 
изпълнение на задълженията си да анализира и оценява непредубедено всички факти и 
обстоятелства. 

5. ПОВЕДЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НСФЕБ 

5.1. Усилията на цялото ръководство следва да са насочени към създаване на среда на 
доверие, взаимно уважение и подкрепа, с ясни планове, перспективи и цели. 

5.2. Ръководството следва да се стреми към изграждане и поддържане на взаимно разбиране, 
подпомагане и сътрудничество и към поддържане и повишаване на професионалната си 
квалификация. 

5.3. Ръководството не следва да използва за лични цели и да разгласява вътрешна 
информация, станала му известна във връзка с членството в НСФЕБ. Вътрешна 
информация е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се 
пряко или непряко до дейността на НСФЕБ. 

5.4. Ръководството следва да избягва ситуации, при които с действията си използва 
правомощията и статута си в личен интерес или в интерес на свързани лица. 

5.5. Член на ръководството, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал 
конфликт на интереси, наличие на корупционна практика или измама в синдикалната 
организация, в която членува, може да подаде писмен сигнал до ръководството на 
НСФЕБ. 

5.6. Ръководството не допуска да бъде поставяно във финансова зависимост или в друга 
обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, 
услуги, пари. облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на 
синдикалните им задължения, на техните решения или да нарушат професионалния им 
подход по определени въпроси. 

5.7. Ръководството на НСФЕБ се стреми към обективност и безпристрастност при вземане на 
решения и поема отговорност за действията си. Ръководството поощрява обратната 
връзка във всяка дейност и на всяко работно място, търси и приема становища и мнения, 
дадени от другите, участват активно в решаване на проблемите във Федерацията; 
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6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТИ 

6.1. Взаимоотношенията на ръководството с външни организации следва да се ръководят от 
прозрачност, честност и конфиденциалност. 

6.2. Ръководството не допуска дискриминационно поведение спрямо други лица и 
организации. 

 

7. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

7.1. В общуването помежду си членовете на ръководството са равнопоставени. Отношенията 
между тях се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. Лични 
разногласия не са предмет на публична полемика. Спорове, критики и несъгласия се 
решават с цивилизовани методи в открито общуване. 

7.2. Не се допуска поведение, което накърнява личното достойнство и чест на всеки един 
работещ. За недостойни се приемат личните намеци и недружелюбното поведение. 
Неетично и неприемливо е подаването на неоснователни жалби и изнасянето на 
оклеветяващи твърдения за членуващи в НСФЕБ. Всякакви публични изявления следва 
да са насочени към обективност и истина. 

7.3. Членовете на ръководството се въздържат от неуважителни коментари пред трети лица 
по отношение на действията или становищата на други членове. 

 

8. УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НЕСПАЗВАНЕТО НА НОРМИТЕ НА 
ПОВЕДЕНИЕ 

8.1. При констатиране на неспазване на правилата на поведение, съгласно този кодекс, всеки 
член има право писмено да докладва за това на Председателя на НСФЕБ и /или на 
Председателя на ЦКК. Сигнали относно ръководството и работещите в НСФЕБ се 
подават до председателя на ЦКК. 

8.2. Членовете не могат да бъдат санкционирани поради факта, че са докладвали за случай на 
неспазване на нормите на този кодекс. 

8.3. Всеки подаден сигнал за неспазване на нормите на Етичния кодекс от член на НСФЕБ се 
разглежда от ръководството на НСФЕБ / ЦКК. 

 

9. АНГАЖИРАНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО 

9.1. Ръководството на НСФЕБ се ангажира да прилага в най-висока степен и компетентно да 
организира прилагането на настоящите споделени общоорганизационни ценности в 
условията на прозрачност, диалог и свободна обмяна на мнения, идеи и предложения. 

9.2. Осъзнава, че носи отговорност за това членовете ни да се чувстват уважавани, като 
зачита личното достойнство. 

9.3. Развива лидерските качества. Лидерството е да се научиш как да мотивираш, влияеш и 
насочваш другите. 

9.4. Стимулира личната инициатива, развива индивидуалността и работи за повишаване 
мотивацията на членовете ни, включително чрез обучения, семинари, конференции и др. 
форми за повишаване компетенциите. 

9.5. Гарантира опазване на личните данни и на всяка поверителна лична информация за 
членуващите в НСФЕБ, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните 
задължения, като не допуска накърняване на неприкосновеността на личния живот. 
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9.6. Гарантира, че добросъвестно и разумно ще боравят с материалните и финансовите 

активи на Федерацията. 

9.7. Ръководството на НСФЕБ, съгласно Устава на Федерацията, е независимо от и не 
членува в политически организации, органи на държавната власт, организации на 
работодателите и други синдикални организации. За удостоверяване на това 
обстоятелство, ръководството на НСФЕБ ежегодно представя декларация.  

 

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

10.1. Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от 
ежедневната дейност на ръководството на НСФЕБ. 

10.2. Председателите на СО запознават всички нови членове с разпоредбите на тези правила. 

10.3. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на изменения и допълнение 
при настъпване на обективни обстоятелства, налагащи това. 

10.4. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му от ФС. 
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