
 

Стр. 1/2 

ПРАВИЛА  
за професионална етика на членовете на  

Българската Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Шума 
/БАОКУШ/ 

 
Тези правила се отнасят за професионалната етика на членовете на 

БАОКУШ при изпълнение на дейността им 
 

 
А. Етика на личността  

Членът на БАОКУШ: 
• упражнява своята дейност на най-високо ниво в съответствие със 

законите на държавата и актуалното състояние на научната, законовата и 
приложна акустика 

• спазва нормите за професионална честност и интелектуална чест, като 
гаранция за обективност на резултатите от професионалната си дейност 

• проявява своята отдаденост на професионалната си дейност като участва 
в дейността на организации, които действат в защита на 
професионалните интереси, разширяват професионалните познания и 
повишават професионализма на своите членове 

• не приема никакви пари и материални облаги, свързани с резултатите от 
своята дейност без знанието и съгласието на своя работодател 

• използва само тези титли и обозначения, за които има право 
 

Б. Професионална етика 
Членът на БАОКУШ: 
• приема само такива задачи и ангажименти, които отговарят на неговата 

квалификация и пълномощия 
• отговаря за организирането и реализирането на задачите и 

ангажиментите, които е поел 
• специфицира достатъчно пълно и отговорно услугите, които е поел 
• извършва всички необходими действия, за да гарантира безопасността 

на лицата и имуществото, а също и създаване на безопасна, приятна и 
стабилна работна среда,  необходими за изпълнението на поставените 
задачи  

• се грижи всяко възнаграждение, свързано с дейността за която отговаря 
да съответства на предоставените услуги и поетата отговорност 

• приема възнаграждения в размер, съответстващ на предоставените 
услуги и поетата отговорност 

 
В. Обществена отговорност 

 Членът на БАОКУШ: 
• в рамките на своите пълномощия предоставя на обществото пълна и 

обективна информация, с оглед правилното разбиране на акустичните 
аспекти, отнасящи се до обществения интерес  
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• разбира своята отговорност по отношение на околната среда, 
безопасността и здравето, както и за дейностите водещи до ползи и 
благополучие на обществото 

• уважава личните права на всички лица, имащи отношение към неговата 
дейност (по-високопоставени, колеги и подчинени), като има предвид 
техните изисквания и желания, при условие че те са в съответствие със 
законите и етиката на тяхната професия и дейност 

 
 
Правилата са приети на УС на БАОКУШ на ................. 


