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ЕТИЧЕН КОДЕКС
на членовете на Българската минно-геоложка камара
Ние, компаниите-членове на БМГК, водени от:
-

Конституцията и законите на Република България;

-

правата на човека, в т.ч. граждански, политически, трудови, социални и културни;

-

Десетте принципа на Глобалния договор на ООН;

-

разбирането, че със своята дейност допринасяме за устойчивото развитие на бранша,
като се стремим да намалим въздействието от нашата оперативна дейност върху
околната среда и населението, съдействайки и подпомагайки нашите заинтересовани
страни в тяхното развитие и просперитет;

-

свободния пазар и конкуренцията, като движещи сили на глобалната икономика;

-

нашия девиз „Силни заедно“

се задължаваме да:
1. Навсякъде и по всякакъв начин защитаваме и опазваме доброто име и авторитета на
БМГК и отстояваме общите интереси на Сдружението и неговите членове
2. Спазваме основните морални ценности във взаимоотношенията между членовете на
Сдружението: колегиалност, честност, взаимопомощ, солидарност, открита комуникация
и споделяне, доверие. В тази връзка, но не само:
2.1. Членовете на БМГК не следва със своите думи и действия да уронват доброто
име и авторитет на другите членове;
2.2. Членовете на БМГК следва да споделят всякаква информация за потенциални
заплахи или проблеми, свързани с фирма или техен колега от Камарата, за
който тя се отнася.
2.3. В случай на бедствие или авария във фирма - член на Камарата, всички
членове се запознават с обстановката и се отзовават според възможностите си
за оказване на помощ на колегите. Същото се отнася и за случаите, когато
срещу член на Камарата има недобронамерени и неправомерни опити да се
пречи на работата и да се уронва доброто име и авторитет на потърпевшия
член и неговото ръководство.
2.4. Членовете на Камарата се отнасят с уважение към постиженията и празниците
на своите колеги-членове и се присъединяват към тях по подходящ начин.
3. Спазваме принципите на законност, като съблюдаваме нормативните изисквания и
развитие на честните правила на пазарната икономика, насърчаване на
конкурентоспособността и повишаване на качеството на продуктите, антикорупционни
практики, борба със сивата икономика (в т.ч. и незаконен добив); поддържаме диалог и
сътрудничество с институциите на национално и местно ниво за насърчаване на
заетостта в т.ч. и подпомагане стартирането на устойчиви бизнес модели, независещи от

добива и след неговото приключване, развитие на репутацията на бранша, следване на
най-добрите световни практики.
4. Участваме активно в работата на органите и инициативите на БМГК, като спазваме
Устава и вътрешните актове на сдружението.
5. Ръководим своите организации съобразно принципите на устойчивото развитие и на
доброто управление, в това число (но не изчерпателно посочени): опазване живота и
здравето на своите служители и колеги, опазване на околната среда, повишаване на
стандарта на живот в минните общности, намаляване на негативното въздействие от
своите дейности;
6. Не използваме влиянието си за постигане на индивидуални цели, които биха донесли
вреди на обществото, бранша и БМГК.
7. Решаваме в дух на доброжелателност и конструктивизъм възникналите противоречия и
конфликти между членове на Сдружението, в т.ч. и ситуации на конфликт на интереси, а
при непостигане на съгласие търсим съдействие от органите на БМГК;
8. Споделяме помежду си и с офиса на БМГК, и обменяме знания и опит, спазвайки
вътрешно-фирмените си правила, като поощряваме професионалните връзки и стремежа
за професионалното развитие и усъвършенстване, в унисон със стратегическите цели на
Българската минно-геоложка камара за положителни промени в бранша.
9. Партнираме и активно си сътрудничим, спазвайки правилата на пазарната икономика и
антитръстовото законодателство, като за целта се ползваме от съдействието на
Камарата за разпространение чрез интернет страницата на сдружението на
предоставени от членовете текущи обяви и информация за необходимости от избор на
доставчици на стоки и услуги, както и предлагането на такива.
10. Гордеем се и даваме гласност на своето членство в БМГК по подходящ начин,
включително чрез поставяне логото на сдружението върху официалните кореспондентски
бланки на своите компании и при наши публични прояви.
При нарушаване на този Кодекс за всеки отделен случай УС след становище на постоянната
комисия по „Право и етика“ ще взима решение за санкции съгласно Устава, в т.ч. и изключване от
състава на Сдружението, като за това бъдат уведомени членовете на БМГК и институциите, с
които има отношения изключеният член.
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