
 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА  БЪЛГАРИЯ 

 

 Членовете на Атлантическия съвет на  БЪЛГАРИЯ,  

водени от разбирането, че принадлежността към  организацията е въпрос на чест, 

престиж и признание за всеки гражданин,  

в духа на целите и задачите, посочени в Устава и Програмната декларация,  приемат , 

че правилата за тяхното етично поведение са важен фактор за: 

• изграждане и поддържане  на високо обществено доверие към  Атлантическия съвет;  

• утвърждаване в обществото на морални категории като чест, достойнство, 

почетенност; 

 • утвърждаване на евроатлантическите ценности, чрез  уважаване  правата на човека, 

демокрацията, правовата държава и разпоредбите на международното право, 

приемат настоящия Етичен кодекс. 

Членовете на Атлантическия съвет на България поемат като своя отговорност 

изискването да спазват  в обществената  си дейност и в личния си живот правилата за 

етично поведение, посочени в този кодекс. 

Етичният кодекс е в сила за всички редовни членове на Атлантическия съвет и е 

препоръчителен за почетните и асоциираните членове. 

 

1. Членовете на Атлантическия съвет са непримирими в борбата срещу 

несправедливостта в  обществото и срещу престъпленията в държавата. Те не 

премълчават своята позиция, инициират и не се въздържат от действия  в защита  

правата на онеправданите и пострадали граждани. 

2. В своя  публичен и личен живот членовете на Атлантическия съвет ще се държат 

по начин, който отговаря на  тяхната култура и почтеност, като пазят своето 

добро име  и авторитета на Атлантическия съвет. 



3. Членовете  уважават достойнството на всеки човек и не допускат позиции и 

действия от свое предубеждение или предразсъдъци въз основа на раса, 

произход,етническа принадлежност, пол, религия, образование, убеждения, 

политическа обвързаност, лично и обществено положение или имуществено 

състояние на гражданите; 

4. Членовете са честни и открити,  както в организацията , така и в личния си 

живот. Те се отнасят с уважение към всички свои съграждани, като уважават 

техните права и свободи;  

5. Колегиалните отношения между членовете на  Атлантическия съвет се 

основават на взаимно уважение и толерантност и всички членове се въздържат 

от поведение, което вреди на репутацията на организацията. 

6. Членовете трябва да избягват действия и постъпки, които са  в разрез с 

утвърдените в обществото разбирания за благоприличие. Те  изразяват ясно и 

открито позицията си пред органите и членовете на Атлантическия съвет. Те 

уведомяват своевременно органите на Атлантическия съвет за оказван натиск 

върху тях за формиране на позиция. Атлантическият съвет използва целия си 

ресурс, за да им окаже подкрепа и защита. 

7. С личното си поведение и чувство за отговорност членовете дават пример в 

обществото  за висок морал и почтеност; 

8. Членовете  пазят  дискретност  в социалното си общуване и частен живот 

относно фактите или сведенията, станали им известни при или по повод 

изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от членството или 

работата им в Атлантическия съвет.  

9. Членовете водят диалог помежду си в дух на взаимно уважение, като не 

допускат лични конфронтации и не си позволяват лични оценки към колега, 

както и не позволяват на други лица да уронват престижа на член на 

Атлантическия съвет в негово присъствие или отсъствие. 

10. Всички членове на организацията в публичните си изяви  напътстват медиите  

или организаторите на  събития при тяхно участие под името им да се изписва – 

„Атлантически съвет на България“ или в кратката  форма „Атлантически съвет“, 

ако темата го изисква. 

11. Членовете на Атлантическия съвет при ежедневни срещи, които не са по повод 

на  професионалните, научните, политическите или други техни обществени 

ангажименти, преимуществено  представят  визитната картичка на 

Атлантическия съвет, дори да са само редови членове без преки 

организационно-административни или научно-изследователски ангажименти и 

отговорности в организацията.  

12. Членовете носят със себе си членската карта и значката на Атлантическия съвет  

не само като отличителни белези на принадлежност към авторитетна гражданска 

и научна  общност. Членството в Атлантическия съвет е висока морална оценка 

за личните качества, професионалните постижения  и достойния житейски път 

на всеки негов член. Носенето на официалната значка при публични събития и 

медийни изяви е  чест и гордост за всеки. 

13. Позициите на членовете на Атлантическия съвет в  организацията,  в медиите и 

при публични участия отразяват единствено собственото им мнение като 

свободни граждани. При публични участия членовете на Атлантическия съвет е 

препоръчително да се придържат към духа и целите, посочени в Устава и 



Програмната декларация, както и към документите на Атлантическия съвет като 

цяло.  

14. Официалните позиции на Атлантическия съвет се приемат от Управителния 

съвет или  неговите упълномощени представители. Подкрепата от всеки член на 

официалните позиции на организацията е признак на доверие към избраните  

органи и въпрос на организационна дисциплина.  

15. Всички членове имат право да задават въпроси към   Управителния съвет и да 

получават отговори в най-кратък срок, включително да поискат лична среща за 

допълнителни разяснения, която не може да им бъде отказана. 

 

Гарант за съблюдаване и прилагане правилата на този кодекс са самите членове на 

Атлантическия съвет чрез тяхната убеденост, съпричастност и доброволно приемане и 

прилагане на етичните правила за поведение. Неспазването на разпоредбите на Етичния 

кодекс само по себе си е основание за ангажиране на отговорност съгласно Устава и 

другите приети документи на Съвета. 

 

Приет на 15.06.2017 г. 

 

 

 

 

 


