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ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АМБ 

 

Раздел I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) С този кодекс се установяват принципите на професионална етика, 

равнопоставеност и лоялна конкуренция при пазарното поведение на всеки член на 

Асоциация на месопреработвателите в България (АМБ). 

(2) Етичният кодекс има за цел да създаде условия за укрепване авторитета на АМБ 

като доброволна браншова организация на фирми, които: 

а) стриктно спазват действащите в страната закони; 

б) лоялни са към своите партньори; 

в) гарантират за качеството и безопасността на предлаганите продукти; 

г) не допускат  непочтена  реклама,   нелоялна   конкуренция и монополизъм;  

д) не допускат подвеждане или заблуждаване на потребителите; 

Чл.2. Кодексът е изготвен на основание чл. 34 от Устава на АМБ.  

(1) Всеки кандидат за член на асоциацията в заявлението-договор за приемане 

декларира, че ще спазва Етичния кодекс на АМБ. 

(2) Нормите на Етичния кодекс са задължителни за всички членове на АМБ. 

Чл.3. Спазването на Етичния кодекс се следи от Комисия по етика при АМБ. 

 

Раздел II 

 ОТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА 

Чл.4. С дейността си и пазарното си поведение всеки член на АМБ е длъжен да 

пази авторитета на Асоциацията. 

Чл.5. Членовете на АМБ установяват помежду си отношения на сътрудничество и 

взаимопомощ при решаване на общите за бранша проблеми. 

Чл.6. Член на ръководен орган на АМБ няма право под каквато и да е форма да 

използва позицията си в асоциацията за получаване на предимства или облаги за 

ръководеното от него предприятие. 

 

Раздел ІІІ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.7. Членовете ще съблюдават европейските и националните нормативни 

документи по отношение на стоките и услугите, които предлагат. 

Чл.8. АМБ има право да предоставя при поискване от страна на трети лица 

информация, свързана с характера на дейността на своите членове. Информацията трябва 

да се предоставя така, че да отразява обективно дейността на съответното предприятие 

или дружество и под никаква форма да не дава предимства на един член пред друг. 

Чл.9. За целта АМБ създава и поддържа регистър с информация за своите членове. 

Информацията се събира и актуализира само въз основа на подадената от всеки член 

писмена информация. 

Чл.10. Подаването на невярна и/или подвеждаща информация както за собствената 

си дейност, така и за дейността на други членове на АМБ е в разрез с етичните норми и се 

счита за нарушение, което подлежи на санкциониране.  
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Чл.11. Всеки член може да предоставя на Асоциацията информация, която е от общ 

интерес за членовете на АМБ.  

Чл.12. Членовете на АМБ не са длъжни и от тях не може да се изисква 

информация, която може да представлява за тях търговска тайна. 

Чл.13. Всеки член на АМБ трябва да уведомява чрез Асоциацията останалите  

членове в случай, че получи информация, която накърнява интересите на Асоциацията 

или на нейни членове. 

Раздел ІV 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 

Чл.14. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика. 

Чл.15. (1)  Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с 

мотивирано становище най-късно в едномесечен срок от постъпването им. 

(2) При установено неспазване на този кодекс Комисията изготвя предложение за 

налагане на санкция до управителния съвет на АМБ.  

(3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. 

 

Раздел V 

САНКЦИИ  И ОТГОВОРНОСТ 

 Чл.16. Санкциите по този кодекс се налагат с цел да се спазват етичните 

норми. 

 Чл.17. За неспазване нормите на Етичния кодекс се предвиждат и налагат 

следните санкции: 

 а) забележка; 

 б) предложение за изключване. 

 Чл.18. Управителният съвет отправя забележка към члена,  неспазил 

нормите на този кодекс. 

 Чл.19. Предложението за изключването на член, неспазил нормите на 

Етичния кодекс, се отправя до УС на АМБ. Решението за изключване се взема по реда на 

Устава на АМБ от общото събрание. 

 

Раздел VI 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Всички предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат  в 

писмена форма до Комисията по етика.  

§ 2. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне 

пет члена на АМБ, могат да бъдат внесени и директно за разглеждане от Управителния 

съвет. 

§ 3. Предложения Промени в този кодекс може да прави само Управителният съвет 

на АМБ. 

§ 4. Управителният съвет на АМБ предлага на общото събрание Етичния кодекс за 

утвърждаване. 

§ 5. Етичният кодекс влиза в сила в  едномесечен срок от утвърждаването му от 

общото събрание.  
 


