ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС –
ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ

Преамбюл
Настоящият етичен кодекс има за цел да даде основни насоки за етичното поведение на
членовете на Сдружението и да предостави основните ценности и принципи, които те трябва да
спазват.
Етичният кодекс е създаден от общонстта на Сдружението за подпомагане на малкия и
среден бизнес – Обединени бизнес клубове и следва да бъде спазван от всеки член.
Като спазваме Конституцията на Република България и произтичащите от нея закони,
както и всички международни споразумения за защита на човешките права и основните свободи
Като споделя неделимия характир на всички права на човека – граждански, политически,
икономически, социални и културни
Като уважаваме свободното движение на стоки, капитали и хора
Като декларираме, че етичното поведение е отличителният белег за професионализъм,
Ние, членовете на Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени бизнес
клубове, приемаме следните ценности и принципи на поведение:

Ценности
Всеки член се стреми за утвърждаване и хармонизиране взаимоотношенията на членовете в
Сдружението, спомагане изграждането на предсказуема среда за равнопоставена, честна, свободна
и лоялна конкуренция, стимулиране и гарантиране оборота на преференциални цени и условия
между членовете на Сдружението, насърчаване и подпомагане колективни експортни действия
към нови международни и местни пазари, взаимопомощ и етичност при разработване и внедряване
на нови марки, продукти или услуги .

Честност

Ангажираност

Обществото, котрагентите и работодатели ни
очакват възложената работа да бъде изпълнена
качествено и в срок. Не бива да бъдат
подвеждани за цената, качеството и
ефективността на предоставените стоки и
услуги.

Чрез стимулиране обмяната на идеи, ноу-хау,
търговски практики и различни гледни точки
създаваме условия за проспериране на бизнеса.
Отделяме сили и средства за промяна
ценностната система на младите, като
инвестираме в образованието и квалификацията
им.

Лоялност

Взаимопомощ

Коректни сме към нашите клиенти и Работим открито и честно, като отчитаме
работодатели,
без
да
пренебрегваме обществените интереси. Ангажира ме се да
отговорността си към обществото.
стимулираме
българския
бизнес,
чрез
взаимноизгодност
и
переференциалност.
Насочваме взаимно усилия за навлизането в
нови пазари.

Принципи на професионално поведение
Ние сме открити и ясни




Затова
ние
се
вслушваме
в
контрагентите и партньорите, с които

работим.
Действаме
изпреварвайки
променящите се нужди и очаквания към нас;

Информацията, която предоставяме е
разбираема, достъпна и вярна;
Ние непрекъснато действаме така, че

да сме напълно ясни относно условията и
рисковете на продуктите и услугите, които
предоставяме; Ние сме лесно достъпни и
отзивчиви; Поддържаме диалог с нашите
партньори, вслушваме се внимателно в
нуждите и проблемите им и търсим решения.

Ние сме отговорни към обществото
и околната среда









Ние избягваме негативното влияние,
което евентуално нашият бизнес може да

окаже на хората и околната среда;
Участваме активно в разрешаването на
социалните и екологични предизвикателства;
Стремим
се
към
положителни

социални промени;
Взаимно се насърчаваме към социално
ангажирано поведение.









Ние се отнасяме с уважение един
към друг
Ние се отнасяме към другите така,
както бихме желали те да се отнасят към нас;
Различието в мненията и свободата на
изразяване на личните ценности се уважават
искрено и се насърчават;
Ние се борим за равнопоставеност и
еднакви възможности за всеки един в
Сдружението;
Работим в екип, като признание за
това, че екипността води до по-добри
резултати.

Ние работим почтено
Непрекъснато търсим потвърждение
дали това, което правим, е законно, правилно
и в интерес на партньорите, с които работим;
Стриктно спазваме и прилагаме
законите и разпоредбите, като се стремим да
синхронизираме с тях вътрешните и
външните правила, политики и указания;
Ние не рискуваме постигането на
дългосрочните си цели за сметка на
възможни краткосрочни печалби или лични
облаги;
Ние влизаме в отношения само с
партньори, които спазват закона и се ползват
с добра репутация;
Отнасяме се с дължимата грижа към
информацията, предоставена ни от нашите
клиенти и информацията на Сдружението;
Ние не злепоставяме конкурентите си
и не използваме неетични средства за
постигане преимущества;
Избягваме конфликт на интереси;
Поемаме отговорност за действията
си.

