ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БФХТ
І. Общи положения
Чл.1 Настоящият кодекс определя нормите и правилата за поведение на участниците в дейността на БФХТ и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа
на БФХТ.
Чл.2 Участници в дейността на БФХТ са официални и длъжностни лица на
БФХТ и клубове по хокей, състезатели и деятелите доброволци.
Чл.3 Официалните, длъжностните лица, деятелите, състезателите и клубовете
по хокей на трева са длъжни:
т.1 да бъдат лоялни към ръководството на БФХТ, като не злоупотребяват
с тяхното доверие и не разпространяват конфиденциална информация;
т.2 да изпълняват служебните си задължения при строго спазване на законодателството на Р България и регламентите на МОК, МФХ, ЕФХ и
БФХТ;
т.3 в зависимост от функциите които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до укрепване на доверието в
Ръководството но БФХТ, ЕФХ, МФХ, БОК, МОК, държавните и общински институции;
т.4 да извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно,
като се стремят непрекъснато да подобряват качеството на работата
си в интерес на спорта и обществото;
т.5 да следват поведение и действия, които не уронват престижа на
БФХТ, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в
своя обществен живот;
т.6 да се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да
е прояви на дискриминация.
ІІ. Професионално поведение
Чл.4 Основна цел на работата на участниците в дейността на БФХТ е качественото изпълнение на произтичащите от длъжността им задължения.
Чл.5 /ал.1/ Участниците в дейността на БФХТ изпълняват задълженията си
законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.
/ал.2/ Участниците в дейността на БФХТ се отнасят към официалните и
длъжностни лица на БФХТ и КХ, състезателите, техните родители и фенове по начин, който не накърнява достойнството им, не нарушава правата им и не ги дискриминира.

Чл.6 Участниците в дейността на БФХТ извършват дейността си с професионализъм. Безпристрастно и активно изпълняват взетите от ръководството
на БФХТ решения.
Чл.7 Участниците в дейността на БФХТ са длъжни да спазват служебната йерархия и стриктно да изпълняват актовете и заповедите на ръководството на БФХТ.
Чл.8 Участниците в дейността на БФХТ поставят пред Председателя или Изпълнителния директор на БФХТ, открито и честно проблемите с които се
сблъскват в процеса на работа в писмена форма.
Чл.9 /ал.1/ Участниците в дейността на БФХТ противодействат на корупционни прояви и на други неправомерни действия.
/ал.2/ Участниците в дейността на БФХТ не допускат да бъдат поставени
във финансова зависимост или друга обвързаност от други лица и организации, както и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други
ползи, които могат да повлияят при изпълнението на служебните им задължения или при вземане на решения.
Чл.10 Участниците в дейността на БФХТ не трябва да изразяват лично отношение, което може да бъде тълкувано като официална позиция на БФХТ.
Чл.11 Документи, данни и информация от и за дейността на БФХТ могат да се
ползват само при изпълнения на служебни задължения и спазване на
правилата за защита на информация.
Чл.12 Участниците в дейността на БФХТ са длъжни да спазват срока на изпълнение на възложените им задължения, всички заповеди, правила, графици и правилници на БФХТ.
Чл.13 Участниците в дейността на БФХТ нямат право да извършват политическа агитация по време на прояви на федерацията.
ІІІ. Вътрешна информация и конфиденциалност
Чл.14 /ал.1/ Вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е
публично огласена отнасяща се пряко или непряко до БФХТ.
/ал.2/ Вътрешни лица са всички участници в БФХТ, които имат достъп
до вътрешна информация отнасяща се пряко или непряко до БФХТ.
Чл.15 Участниците в дейността на БФХТ са длъжни да опазват данните и личната информация на всички лица, станали им известни при или по повод
на изпълнение на служебните им задължения.
Чл.16 Всички участници в дейността на БФХТ не разпространяват и не използват за лични интереси информация от конфиденциален характер за
БФХТ.
Чл.17 Участниците в дейността на БФХТ, които имат достъп до лични данни с
оглед естеството на работата им, са длъжни да гарантират неприкосновеността на предоставената им лична информация съгласно закона.

ІV. Взаимоотношения между участниците в дейността на БФХТ.
Чл.18 В отношенията си участниците в дейността на БФХТ проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата им.
Чл.19 /ал.1/ Участниците в дейността на БФХТ се стремят да предотвратяват
конфликтни ситуации помежду си, като е недопустимо възникване на
конфликт в присъствието на външни лица.
/ал.2/ Участниците в дейността на БФХТ, са длъжни да проявяват взаимно уважение и да се съобразяват с правото на личен живот.
Чл.20 Когато противоречията между участниците в дейността на БФХТ, не могат да бъдат разрешени от тях, те търсят съдействието на ръководството
на БФХТ.
Чл.21 При възлагането на служебна задача, чието изпълнение е възможно да
доведе до конфликт между служебни задължения и частни интереси,
участниците в дейността на БФХТ са длъжни своевременно да уведомят
ръководството на БФХТ.
V. Взаимоотношения между и на участващите в учебно-тренировъчния
процес (УТП) и спортно-състезателната дейност (ССД).
Чл.22 Работещите с малолетни – деца до 14 г., непълнолетни – юноши и девойки до 18 г. и пълнолетни състезателите, изпълняват своите функции като
се ръководят от основните етични ценности и морални принципи.
1. Семейството е най-естествената среда за развитието на подрастващите – децата, юношите и девойките;
2. Всеки състезател, е уникален като личност и спортист;
3. На всеки състезател е гарантирано правото да формира собствени
възгледи и да ги изразява свободно, като не противоречи на общоприетите норми на поведение;
4. Не се допускат дискриминация на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език;
5. Да се познават симптомите и да не се допуска под никаква форма –
физическо, сексуално, вербално и емоционално малтретиране и насилие над малолетни, непълнолетни и пълнолетни състезатели;
6. Да познават и спазват законите и процедурите защитаващи малолетните и непълнолетни състезатели от насилие;
7. Когато друго лице изкаже подозрение за малтретиране на малолетен
или непълнолетен състезател, да се уведоми ръководството на БФХТ,
Агенцията за социално подпомагане - отдел за закрила на детето и
поделенията на МВР;
8. В работата с подрастващи и пълнолетни състезатели не се допуска
физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на състезателите. Поведение, насочено към агресия и стимулиращо
агресия, е недопустимо.
9. В тренировъчния процес и състезателната дейност е недопустимо
състезателите, длъжностните и официалните лица на БФХТ и КХ да

употребяват алкохол, цигари и забранени от медицинската комисия на
МОК медикаменти, методи и технологии на стимулиране.
10. Абсолютно се забранява употребата на алкохол, цигари и наркотични
субстанции от малолетни и непълнолетни състезатели. При установяване на употреба се уведомяват родителите им и същите се отстраняват от УТП и ССД
VІ. Заключителни разпоредби
Чл.23. Подрастващи са малолетни и непълнолетни състезатели.
Чл.24. Участници в дейността на БФХТ, допуснали или извършили нарушения
на етичния кодекс се наказват съгласно параграф 5 от Преходните и
заключителните разпоредби от Устава на БФХТ.
Ал. 1. Мениджъри и треньори допуснали или извършили нарушения на
етичния кодекс, губят своите лицензи и права да ръководят и работят с
отбори в системата на БФХТ за срок определен от Етичната комисия на
БФХТ и утвърден от съответната компетентна инстанция на БФХТ.
Ал. 2. Турнирни директори, секретари, мениджъри на съдиите и съдии
допуснали или извършили нарушения на етичния кодекс, губят своите
лицензи и права в системата на БФХТ за срок определен от Етичната
комисия на БФХТ и утвърден от съответната компетентна инстанция на
БФХТ.
Ал. 4. Състезатели и деятели допуснали или извършили нарушения на
етичния кодекс, губят своите права да участват в прояви – състезания и
др. в системата на БФХТ за срок определен от Етичната комисия на
БФХТ и утвърден от съответната компетентна инстанция на БФХТ.
Чл.25.Всяка промяна на Етичния кодекс става по начина на неговото приемане.
Този Етичен Кодекс е изготвен от Етичната комисия на БФХТ на заседание провело се на 18.07.2008 г. в КК Албена от 14.00 ч.
Този Етичен Кодекс е приет от Управителния съвет на БФХТ на
18.07.2008 г. и влиза в сила от деня на решението.
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