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ЕТИЧЕН КОДЕКС  

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ 

 

ПРЕАМБЮЛ 

Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) носи специална отговорност за 

това да съхранява интегритета и репутацията на автомобилния спорт в Република 

България, както и на лицата, участващи в него (наречени по-долу Страни). 

БФАС непрекъснато се стреми да защитава имиджа на автомобилния спорт и да го 

предпазва от рискове и вреди в резултат на неморални и неетични методи и практики. 

БФАС и всеки от нейните членове, нейната администрация, длъжностните лица, 

членове на комисии, организатори, пилотите, навигаторите и техните екипи, в това 

число и всички лица и организации, които в някакво свое качеството принадлежат на 

федерацията или на някой от нейните членове, приемат доброволно и ясно своето 

задължение да спазват и да осигуряват уважение към следните правила: 

 

ЧАСТ 1 – ДОСТОЙНСТВО 

1.1. Съхраняването на достойнството на всеки човек е фундаментално изискване на 

БФАС. 

1.2. Не може да има каквато и да е дискриминация между участниците в 

състезания/мероприятия/инициативи на БФАС въз основа на раса, пол, етнически 

произход, религия, философски и политически възгледи, материално състояние, 

семейно положение или други характеристики.  

1.3. Не се толерират никакви прояви, представляващи форма на физическо увреждане 

или накърняване на личното достойнство и имущество на участници в 

състезания/мероприятия/инициативи на БФАС.  

1.4. Забранена е всяка форма на тормоз към участници в 

състезания/мероприятия/инициативи на БФАС, било то на физическа, професионална 

и/или сексуална основа. 

 

ЧАСТ 2 – ПОЧТЕНОСТ 

2.1. Страните не могат директно или индиректно да лобират, приемат или предлагат 

каквото и да било възнаграждение, комисиона, печалба или услуга от всякакъв 

характер, свързани с организирани от БФАС състезания/мероприятия/инициативи 

и/или с международни събития от спортния календар на БФАС.  

2.2. Страните не могат директно или индиректно да лобират, приемат или предлагат 

каквото и да било възнаграждение, комисиона, печалба или услуга от всякакъв 

характер, свързани с избор/конкурс/назначаване на лица, заемащи постове и длъжности 

в организацията на БФАС. 

2.3. Страните могат да предоставят или приемат в знак на уважение и приятелство само 

подаръци, които съответстват на господстващите местни обичаи, както и на ролята,  
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която има получателя в съответната организация и инициатива. Всеки друг подарък 

трябва да бъде предоставен и регистриран в организацията, чийто член е получателя. 

2.4. Гостоприемството, оказвано на членовете и ръководството на БФАС и техните 

придружители не бива да надхвърля установените норми на добросъвестност. 

2.5. Членовете на БФАС трябва да полагат усилия за предотвратяване на конфликт на 

интереси. 

Конфликт на интереси възниква, когато страна има или изглежда да има частен или 

личен интерес или изгода, които го отклоняват от способността да изпълнява 

задълженията си с почтеност, по независим и целенасочен начин. 

Частният или личен интерес включва спечелването на всякаква възможна изгода за себе 

си, за своето семейство, роднини, приятели или познати. 

Страните не могат да изпълняват задълженията си при наличие или потенциал за 

конфликт на интереси. Всеки подобен/потенциален конфликт трябва да бъде незабавно 

разкрит и оповестен в писмена форма пред организацията, за която съответната страна 

изпълнява тези задължения. 

Непредоставянето на информация за конфликт на интереси след молба за това от 

Етичната комисия на БФАС се счита за нарушение на Етичния кодекс на федерацията. 

Ако е направено възражение по отношение на съществуващ или потенциален конфликт 

на интереси, това трябва да бъде незабавно докладвано на организацията, за която 

съотвестната Страна изпълнява задължения. 

2.6. Страните трябва да полагат дължимата грижа и старание да изпълняват своите 

задължения. Те не бива да действат по начин, който може да опетни доброто име на 

БФАС и автомобилния спорт. 

2.7. Страните не могат да се ангажират с фирми и/или лица, чиято дейност е в 

противоречие с принципите, определени в Устава и нормативните документи на БФАС 

и в този кодекс. 

 

ЧАСТ 3 – ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Страните трябва да работят за поддържане на хармонични отношения с 

националните власти в съответствие с принципите на БФАС за универсалност и 

политическа неутралност.  

3.2. Страните са свободни да участват в публичния живот, като не злоупотребяват с 

позицията си в БФАС и не се ангажират с действия или идеологии, противоречащи на 

принципите, определени в устава и регламентите на БФАС и уредени в този Кодекс. 

3.3. Страните полагат усилия за опазване на човешкия живот и достойнство при всички 

събития, които организират. Те имат грижата да гарантират, че утвърдените местни и 

международни стандарти ще бъдат спазвани безусловно. 

3.4. Страните полагат усилия за опазване на околната среда при всички събития, които 

организират. Те имат грижата да гарантират, че техните стандарти за околната среда 

съответстват на общоприетите стандарти за опазване на околната среда. 
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ЧАСТ 4 – КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ 

4.1. В зависимост от предназначението й, всяка информация, разкривана пред Страните 

при изпълнение на служебните им задължения трябва да се третира като поверителна в 

израз на лоялност. Всяка информация или становище се предоставят в съответствие с 

принципите и регулациите на БФАС и нейните членове.  

4.2. Страните са длъжни да спазват принципите на прозрачност и откритост при 

изпълнение на своите задължения. 

 

ЧАСТ 5 – ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.1. Страните следят за спазването на принципите в Устава, нормативните документи и 

Етичния кодекс на БФАС. 

5.2. Страните се задължават да информират писмено етичната комисия за всяко 

нарушение на настоящия Кодекс. 

5.3. Замесените лица при поискване се задължават да сътрудничат във всяко 

разследване, провеждано от етичната комисия и да предоставят всяка поискана 

информация. Всеки отказ за сътрудничество или предоставяне на поискана информация 

се счита за нарушение на настоящия Кодекс. 

5.4. Етичната комисия представя доклад пред УС на БФАС, който може да реши да 

предприеме по-нататъшни действия. Копие от този доклад се предоставя незабавно и на 

членовете на БФАС за информация посредством интернет страницата на БФАС. 

5.5. Всякa година Етичната комисия представя доклад пред Общото събрание на БФАС 

по отношение на приложението на настоящия Кодекс, в който се включва и отчет за 

всякакви нарушения на неговите разпоредби. 

 

ЧАСТ 6 – ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

6.1. Изменения на етичния кодекс се приемат единствено от общото събрание на 

БФАС. 

 

ДЕФИНИЦИИ 

Страните: БФАС и всеки неин член, администрацията на БФАС, официалните лица, 

назначени от БФАС при провеждането на организираните от федерацията 

състезания/мероприятия/инициативи, длъжностните лица, членове на комисии, 

организатори, пилотите, навигаторите и техните екипи, в това число и всички лица и 

организации, които в някакво свое качеството принадлежат на федерацията или на 

някой от нейните членове. 

 

Настоящият Етичен кодекс на БФАС е приет на ОС на Федерацията, проведено на 

……….2014 г. 


