
ЕТИЧЕН КОДЕКС 
на 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ /БАР/

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс определя основните етичните принципи и правилата за пазарно поведение, 
които членовете на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ следва да спазват.

Чл. 2. Правилата на този кодекс изхождат от разбирането, че дейността на членовете - фирми 
извършващи дейности по рециклиране и търговска дейност с отпадъци - има силно изразена социална и 
икономическа  значимост,  подлежи  на  постоянен  обществен  и  държавен  контрол,  изисква  висока 
отговорност  от  търговците  за  поведението помежду  им и  на  пазара  и  във  взаимоотношенията  им с 
държавни и обществени органи и организации.

Чл. 3. Кодексът има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на 
фирмите извършващи дейности по рециклиране и търговска дейност с отпадъци, както и да подпомогне 
системното  изграждане  и  укрепване  авторитета  на  Българска  асоциация по  рециклиране,  като  тяхна 
браншова организация.

ІІ. ПАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 4. Членовете на БАР подпомагат ръководството на Асоциацията с висок професионализъм, 
безпристрастност и активност при разработването и провеждането на политиката на сдружението, както 
и при изпълнението на взетите решения и осъществяване правомощията на неговите ръководители.

Чл. 5. Отношенията между членовете на асоциацията се основават на принципите на  уважение, 
честност, равнопоставеност, взаимно доверие, толерантност, отговорност и етичност.

Чл. 6. Членовете на БАР установяват помежду си отношения на сътрудничество и взаимопомощ 
при решаване на общите за бранша проблеми.

Чл.  7.  Фирмите  извършващи  дейности  по  рециклиране  и  търговска  дейност  с  отпадъци 
безусловно спазват законите на Република България и Европейския съюз.

Чл. 8.  Членовете на Българска асоциация по рециклиране в своите действия се ръководят от 
принципите на лоялната конкуренция и професионалната отговорност в бранша и не допускат ситуации, 
които пораждат конфликт на интереси.

Чл. 9. Всеки член на БАР извършва търговската си дейност и спазва пазарно поведение, с което 
укрепва и повишава своя авторитет в бранша и авторитета на Асоциацията.

ІІІ. ЗАКОНСЪОБРАЗНА ДЕЙНОСТ.

Чл. 10. При извършване на дейности по рециклиране и търговска дейност с отпадъци, всеки член 
на  БАР  основавайки  се  на  добрите  търговски  практики  и  закона  съблюдава  екологосъобразното 
управление на отпадъците с цел опазване на човешкото здраве и околната среда.

Чл. 11. Всеки член на БАР, който извършва дейности по рециклиране и търговска дейност с  
отпадъци е длъжен съвестно да спазва следните основни норми:

11.1.  да изпълнява разпоредбите на закона за третиране на различните по вид, произход и 
свойства отпадъци;

11.2.  да  води отчетност  за  отпадъците  по  реда,  определен  в  закона  и  подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му;

11.3.  в  момента  на  поискването  да  осигурява  достъп  на  контролните  органи  до 
технологичните линии, от които се получават отпадъци, до съоръженията за третиране на отпадъците и 
до документацията по отпадъците;

11.4. да предвиди и осъществи необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване 
след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или съоръжението за обезвреждане на 
отпадъци;



11.5.  да  не  извършва  дейности  с  отпадъци  на  площадки,  които  не  са  включени  в 
разрешението,  с  изключение  на  площадките  собственост  на  лицата,  които  получават  технологичен 
отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом.

11.6.  да  не  приема  отпадъци  или  търгува  с  лица,  които  не  притежават  разрешение  за 
дейности с отпадъци или които съгласно закона нямат право да ги продават.

11.7.  да не приема или търгува с отпадъци без документи за произход.
11.8. да не извършва извършва дейности по рециклиране и търговска дейност с отпадъци 

при условията на нелоялна конкуренция – предлагане на непазарно високи цени, картелно договаряне,  
увреждане на доброто име на конкурентите, нелоялно привличане на клиенти и други нелоялни действия 
целящи увреждане на конкурентите.

11.9.  да  проявява  нетърпимост  по  отношение  на  закононарушителите  и  всяка 
нерегламентирана дейност, включително да подава сигнали до Етичната комисия.

11.10. При установяване на нерегламентирани площадки за отпадъци или на лица, чиято 
дейност  не  отговаря  на  изискванията  на  закона,  членовете  на  Асоциацията  по  възможност  събират 
индивидуализиращи данни за тях и да подават информация до ръководството на Българска асоциация по 
рециклиране /БАР/.

Чл.12.  Всеки  член  подпомага  Българска  асоциация  по  рециклиране  в  насърчаване  на 
развитието  и  приложението  на  нови  методи  и  практики,  които  подобряват  ефективността  и 
перспективите  на рециклирането и търговската дейност с отпадъци.

ІV. ЕТИЧНА КОМИСИЯ.

Чл. 13. Етичната комисия към Българската асоциация по рециклиране се избира от членовете на 
сдружението.

Чл.  14.  Етичната  комисия  е  с  мандат  2  години  и  се  състои  от  5  члена  единият  от  които 
задължително с юридическо образование. Членовете на комисията избират Председател.

Чл. 15. Членовете на Етичната комисия изпълняват своите задължения по собствена съвест и 
убеждения  при  спазване  на  принципите  за  законосъобразност,  безпристрастност,  прозрачност, 
справедливост, предвидимост, конфиденциалност, етичност и липса на конфликт на интереси. 

Чл.  16.  В  случай  на  конфликт  на  интереси  всеки  член  на  Етичната  комисия има  моралното 
задължение да направи самоотвод. В случай на конфликт на интереси и страните по жалбата могат да 
поискат отвод на член на комисията. Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на 
Етичната комисия представлява професионална тайна и членовете на комисията и привличаните от тях 
eксперти са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност. 

Чл.  17.  Етичната комисия заседава най-малко веднъж на три месеца и разглежда подадените 
жалби. Произнася се с решение, в което дава задължителни указания и което членовете са длъжни да 
спазват.

Чл. 18. Етичната комисия дава отчет за дейността си пред членовете на Асоциацията на всеки 
три месеца.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Етичен кодекс е приет от членовете на Българска асоциация по рециклиране на 
05.07.2012 г.  и влиза в сила от датата на утвърждаването му.

§ 2. Всеки кандидат за член на Асоциацията декларира, че е запознат и в дейността си ще спазва 
Етичния кодекс на БАР


