
ЕТИЧЕН	КОДЕКС	НА	ЧЛЕНОВЕТЕ	НА	СДРУЖЕНИЕ ЗОРА

Етичният кодекс представлява единна система от правила и норми, които всеки член на сдружение Зора 
доброволно се задължава да съблюдава и изпълнява.
Кодексът е неразделна част от устава на сдружението и спазването му е задължителна норма за всички 
членове на сдружението, независимо от пол, възраст, образование, ранг, научна степен и пр. Членовете 
на сдружението споделят доброволно като висш принцип общата цел и общите интереси, които ги 
обединяват и ръководят във всички техни действия. 
Дейността на сдружение Зора се осъществява при спазване на принципите на законност, честност, 
почтеност, достойнство, безпристрастност, политическа неутралност, компетентност, отговорност, 
добросъвестност, конфиденциалност, отчетност, прозрачност. 
Чл.	1.	Всеки член работи в екип с колегите си, вслушва се в техните предложения и съвети, поддържа 
обратна връзка с тях, добронамерено проследява резултатите от общата работа, информира, мотивира, 
обучава.
Чл.	2. Всеки член на сдружението трябва да избягва всяко действие, което е или би могло да бъде 
окачествено като уронващо доброто име на сдружение Зора.
Чл.	3. Професионални и лични разногласия между членове на сдружението не могат да бъдат предмет 
на публични полемики. 
Чл.	4. Членовете на сдружение Зора приемат да уважават чуждия труд като спазват установените 
закони за авторското право и интелектуалната собственост и да не ги представят като свои. 
Чл.	5. Член на сдружение Зора не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде 
тълкуван като официална позиция на сдружението. 
Чл.6. Член на сдружение Зора няма право под никаква форма да използва положението си в 
сдружението за получаване на каквото и да било предимство или лични облаги. 
Чл.7. Членовете на сдружение Зора приемат да не разкриват конфиденциална информация, до която 
имат достъп. 
Чл.8. Трябва да проявяват нулева толерантност към всички форми на безотговорност, злословие, лъжа, 
нехайство, небрежност, нелоялност, които са в ущърб на работата на сдружението.
Чл.9. Приемат да се стремят към обективност и безпристрастност при вземане на решения, свързани с 
дейноста на сдружението.
Чл.10. Приемат да водят политика на открито общуване с цел бъдещо усъвършенстване и развитие на 
настоящия кодекс, както и на организациoннaтa политика и култура.

Приложение 1 
Списък от санкции, прилагани при нарушаване на Етичния кодекс: 

1* Предупреждение. 
2* Отнемане правото на глас в сдружението, за определен срок или завинаги. 
3* Изключване от сдружението за определен срок или завинаги, в зависимост от 
тежестта      на провинението. 

Настоящият Етичен кодекс е приет на 30 август 2018 в град Берн с квалифицирано мнозинство при 
4 присъстващи от общо 5 редовни члена на сдружение Зора.
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