
ЕТИЧЕН КОДЕКС 

на Българския планинарски съюз 

 

І. Общи положения 

1. Българският планинарски съюз развива своята дейност в рамките на 

приложимото законодателство и възприетите обществени норми за поведение. 

2.  Този Етичен кодекс е неразделна част от Устава на Българския планинарски 

съюз и установява морално-етични норми и принципи за поведение на членовете на 

Съюза съобразно общоприетите ценности, залегнали в планинарството и туризма, 

формиращи висока нравствена култура на поведение и отговорност. 

3. Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеалните цели на 

Българския планинарски съюз чрез съблюдаването на високи етични норми в 

организацията, признаване значимостта на всеки положен общополезен труд, както 

и стремежа на всеки член на Съюза да защитава своето име и името на Българския 

планинарски съюз. 

4. Етичният кодекс представлява система от морално-етични норми и правила, 

които всички членове на Българския планинарски съюз доброволно се задължават 

да следват и изпълняват. 

 

II. Организационни принципи и норми на поведение 

1. Възникналите проблеми и трудности в Съюза се обсъждат вътре в него, като 

се алармира екипа, Управителния съвет и всички други Съюзни структури за 

тяхното решаване.  

2. Всяко сдружение има свой упълномощен представител на работните срещи, 

който може да взема решения от името на съответното сдружение, да ангажира 

своето сдружение с общите дейности на Съюза   

3. Членуващите сдружения запазват своята идентичност, но когато говорят от 

името на Българския планинарски съюз се стремят да изказват само и единствено 

общите постижения и послания.  

4. Решенията в Българския планинарски съюз по отношение на позиции, 

становища и др. се взимат с консенсус. При наличие на различна позиция на член на 

Съюза и Българският планинарски съюз се използват всички възможности за 

професионални дискусии, така че да бъдат уеднаквени общите послания по темата. 

В случай, че това се окаже невъзможно, Българския планинарски съюз не излиза с 

позиция по темата.   



5. Приемат се предложения, мнения и препоръки към дейността, управлението и 

ефективността на Българския планинарски съюз, както и критични бележки по 

отношение на дейността на Съюза.  Всичко това е необходимо да се извършва по 

подобаващ начин, без да се нарушава достойнството и усърдието на отделните хора 

и членуващи сдружения.  

6. Недискриминация - ние зачитаме, уважаваме и работим с хора и общности 

независимо от техния етнос, раса, вярвания, пол, убеждения, сексуална ориентация 

и други различия, които могат да бъдат основа на дискриминация.  

7. Работа в партньорство – за нас партньорството е водещ инструмент, който 

помага да се определят и споделят приоритетите ни и мобилизира капацитета за 

постигане на целите на Българския планинарски съюз.    

8. Откритост и прозрачност в процеса на взимане на решения в Съюза и във 

всички действия, които предприемаме 

9. При общуване с медиите, интервюта, публични изявления и частни разговори 

членовете на Българския планинарски съюз следва ясно, изрично и категорично да 

декларират пред аудиторията, че мнения, които изразяват от свое име, не представят 

становището на Съюза по въпроса, освен когато са изрично упълномощени за това 

10. Поверителни и защитени с авторско право материали следва да се съхраняват 

в безопасност и да се използват разумно и само за целта, за която са предназначени 

и предоставени. 

11. Авторските права върху всички материали, имащи връзка с целите и 

дейностите на Българския планинарски съюз, написани или създадени по друг 

начин от представители на Съюза за употреба и в полза на Българския планинарски 

съюз, представляват и остават негова собственост дори след приключване на 

отношенията с лицето или сдружението съставител, освен ако изрично писмено е 

упоменато друго. 

12. Подходът към всички институции и организации, следва да бъде 

конструктивен и в рамките на добрия тон. 

 

III. Основни принципи и правила при пребиваване в природата и в 

защитени територии 

1. Да не замърсяваме природата по никакъв начин и да не оставяме следи след 

себе си. Ние сме гости там! 

2. Да се стремим да не нараняваме природата и да не смущаваме нейните 

обитатели.  

3. Да се стремим да се придържаме към установените пътеки – утъпкването 

ненужно уврежда растителния и животински свят и трайно разрушава почвената 

структура. 



4. Да не се събират растения, без да се познават – може да са защитен вид. 

5. Да минимизираме шума, който правим, за да може да се наслаждаваме на 

звуците на природата и да не пречим на животните. 

6. Да учим децата да уважават природата и да спазват общоприетата култура на 

поведение в планината. 

НЕДОПУСТИМО Е: 

1. Маркирането на маршрути и пътеки с бои, спрейове и други препарати, 

поставянето на указателни стрелки и табели без изричното съгласуване с органа, 

занимаващ се с това в Българския планинарски съюз. Може да се изграждат само 

каменни пирамиди или да се укрепват вече направени такива. 

2. Паленето на огън на открито извън обозначените и обезопасените за целта 

места в защитените територии. 

3. Оставянето на огъня без наблюдение и напускане на мястото, преди той да 

бъде изгасен. 

4. Изхвърлянето в огъня на лесно запалими изкуствени материи и пластмаси, 

масла и друг вид запалими течности, вредни за околната среда и водите. 

5. Използването на запалимо оборудване и материали – сигнални ракети, димки, 

пиратки, запалителни или трасиращи боеприпаси, взривни вещества и други при 

бивакуване. 

Знаете ли, че за разграждане на ненужните човешки „следи” в природата е 

необходимо време:  

 Кора от портокал – 1/2 до 2 години  Салфетка – 3 месеца  Вестник – 3÷12 месеца 

 Кибрит – 6 месеца  Запалка – 100÷200 години  Филтър от цигара – 1÷2 години      

 Дъвка – 5 години  Кутийка от бира – 80÷200 години  Пластмасова опаковка – 

100÷1000 години  Найлонов плик – 20÷100 години  Пластмасова бутилка – 150 

години  Стъкло – не се разгражда  Гумена подметка – 50÷80 години  

 

Декларирам, че съм запознат, приемам и ще спазвам Етичния кодекс на Българския 

планинарски съюз. 

 

Име, фамилия / Сдружение:    

Дата   

Подпис    


