
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФИЛМОВ ЗВУК” 

Раздел I . 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Чл.1. С този ЕТИЧЕН КОДЕКС се установяват принципите на професионална 

етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция при пазарното поведение на 

членуващите в Сдружение „Български филмов звук” 

      Етичният кодекс има за цел да създаде условия за укрепване авторитета на 

Сдружението като доброволна неправителствена организация на специалисти, които 

стриктно спазват действащите в страната закони, лоялни са към своите партньори и 

гарантират качеството на предлаганите от тях продукти и услуги.  

      Чл.2. Кодексът се създава въз основа на целите и задачите на Сдружението записани 

в неговия устав. 

      (1)Всеки кандидат за член на Сдружението в молбата си за приемане декларира, че е 

запознат и в дейността си ще спазва Устава и Етичния кодекс. 

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

Сдружението. 

      Чл.3. Спазването на Етичния кодекс се следи от Управителния съвет на Сдружение 

„Български филмов звук”, които разглежда всички случаи на неговото нарушаване и 

налага предвидените в Етичния кодекс санкции.  

Раздел II. 

ОТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

      Чл.4. Отношенията между членовете на Сдружението се основават на принципа на 

взаимно доверие, толерантност и етичност. 

      Чл.5. С дейността и пазарното си поведение всеки член на  Сдружението се стреми 

да утвърди не само собствения си авторитет, но и този на  Сдружението. 

      Чл.6.Членовете на Сдружение ”Български филмов звук” установяват помежду си 

отношения на сътрудничество и взаимопомощ при решаване на общите за бранша 

проблеми. 

Раздел IІІ.  

ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ 

      Чл.7. Всички членове на СБФЗ се задължават да спазват Закона за защита на 

конкуренцията, за което освен от предвидените по Закона санкции носят отговорност и 

пред Сдружението.  



       Чл.8. Недопустимо е член на СБФЗ да изпълнява стопанска дейност, която е в 

противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда интересите на своите 

колеги като конкуренти, като ги изправя пред финансови проблеми и затруднения в 

работата им или в отношенията им с клиентите /ЗЗК чл.12, ал.1/  

      Чл.9. Недопустимо и неморално е манипулирането и заблуждаването с цел налагане 

цени на стоки и услуги, които не съответстват на пазарните, за да се подбият цените 

или да се установи монополно положение на услугите в бранша.  

      Чл. 10. За неетична се смята всяка реклама или друга публична изява, която създава 

невярна представа за качеството, условията и характера на извършваната услуга или 

дейност.  

Раздел ІV.  

ИНФОРМАЦИЯ 

     Чл.11. СБФЗ 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 съответния член 

или дружество. 

      Чл.12. За целта СБФЗ 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.13.(1)Подаването на невярна и/или подвеждаща информация както за 

собствената си дейност, така и за дейността на други членове на СБФЗ е в разрез с 

етичните норми и се счита за нарушение, което подлежи на санкциониране.  

       (2) Това се отнася както за подаване на информация за поддържане на публичния 

регистър на СБФЗ, така и за предоставянето й на трети лица. 

      Чл.14. Всеки член може да предоставя на Сдружението информация, която 

представлява интерес за членовете й. Такава информация би могла да бъде свързана с 

технологични нововъведения, държавни разпоредби и всякакви други данни, засягащи 

интереси на членове. 

      Чл.15. Членовете на СБФЗ не са длъжни и от тях не може да се изисква 

информация, която може да представлява за тях търговска тайна. 

      Чл.16. Всеки член на СБФЗ трябва да уведомява чрез Сдружението останалите  

членове в случай, че получи информация, която накърнява интересите на СБФЗ  или на 

негови членове.  

Раздел V. 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 



      Чл.17. Спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението 

му казуси е задължение на УС на СБФЗ. 

      Чл.18. (1) Управителният съвет на СБФЗ: 

1. разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс.  

2. дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.  

       Чл.19. Всеки заинтересован член може да подаде жалба пред Управителния съвет 

въз основа на Етичния кодекс. 

      Чл.20. (1) Управителният съвет разглежда постъпилите жалби и се произнася с 

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

      (2) При установено неспазване на този кодекс Управителния съвет налага санкция, 

предвидена в този кодекс .  

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

 Раздел VІ. 

САНКЦИИ  И ОТГОВОРНОСТ 

      Чл.21. За неспазване нормите на Етичния кодекс може да се предвиждат и налагат 

следните санкции: 

      1. Забележка и публикуване в подниво на интернет-страницата на СБФЗ; 

      2. Писмено уведомяване на членовете на  СБФЗ и даване публичност на случая. 

      3. Предложение за изключване.  

Раздел VIІ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

     Чл.22. Този кодекс е приет от Управителния съвет на СБФЗ на 10 февруари 2010г. и 

влиза в сила след приемането му. 

      Чл.23. Всички предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат  в 

писмена форма до Управителния съвет.  

      Чл.24. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне 

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

съвет. 

 

 


