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КОДЕКС НА ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Кодексът за етика и поведение на членовете на Българската федерация по кънки е 
разработен в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България, 
Олимпийската харта на Международния олимпийски комитет и Конституцията на 
Международния кънки съюз (ИСУ). Той се основава на общоприетите морални 
принципи, принципи и норми на българската държава, Правилата и Конституцията 
на ИСУ, Хартата на БФ по кънки. 

2. Кодексът е набор от общи принципи на професионална етика и основни правила за 
поведение за членовете на БФ по кънки. 

3. Всеки член на БФ по кънки се задължава да чете и да се придържа към разпоредбите 
на Кодекса в хода на дейностите си във Федерацията. 

4. Целта на кодекса е да обобщи етичните стандарти и да установи правила за 
поведение на членовете на федерацията: треньори, спортисти, техните родители, 
съдии, председатели и членове на клубовете, членове на Управителния съвет и други 
членове на БФ по кънки с цел да осъществяват достойно своите професионални и 
обществени дейности и да насърчават авторитета на членовете на БФ по кънки и за 
осигуряване на еднакви правила на поведение на международно и национално ниво. 

5. Кодексът предвижда спазването на правилата за поведение и етика на спортисти, 
треньори, съдии и представители на отбори в съответствие с действащата 
Конституция на ИСУ и е основа за формирането на правилен морал във 
Федерацията, зачитащ професионалната и социалната им дейност в общественото 
съзнание, както и защитниците общественото съзнание и морал на членовете на БФ 
по кънки и техният самоконтрол. 

6. Познаването и спазването на членовете на Кодекса е един от критериите за оценка 
на тяхното поведение. 

  



БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЪНКИ 

КОДЕКС НА ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БФ ПО КЪНКИ 2 

 

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 

7. Основните принципи на поведение на членовете на БФ по кънки са в основата на 
тяхното поведение във федерацията, осъзнаването им за отговорност пред 
държавните, националните и международните спортни асоциации като са длъжни: 

а) да изпълняват своите задължения добросъвестно, с високо ниво на 
професионализъм, за да гарантират ефективното функциониране на федерацията; 

б) да осъществяват своята дейност в рамките на правомощията на Федерацията; 

в) да не предпочитат спортните организации или групи от граждани, да бъдат 
независими от влиянието на отделни граждани, професионални групи или 
организации; 

г) да не предприемат действия, свързани с влиянието на лични, финансови или 
други интереси, които пречат на честното изпълнение на професионалните 
задължения; 

д) да се придържат към безпристрастност и обективност, които изключват 
възможността да повлияят на определянето на спортния резултат на състезания 
на национално и международно ниво; 

е) да спазват правилата на професионалната етика и правилата за делово поведение; 

ж) да проявяват честност и уважение към членовете на Федерацията и нейното 
ръководство; 

з) да се въздържат от поведение, което може да постави под съмнение честното 
изпълнение на професионалните задължения и да избягват конфликтни ситуации, 
които увреждат репутацията и авторитета на Федерацията; 

и) да не използват своята професионална дейност във Федерацията за лични 
въпроси; 

к) да спазват правилата за публично изказване и предоставяне на официална 
информация; 

л) да се съобразяват с дейността на медиите и да насърчават предоставянето на 
достоверна информация; 

м) членовете на Управителния съвет да насърчават за създаването на добър морален 
и психологически микроклимат във Федерацията, като се препоръчва те да бъдат 
пример за професионализъм и перфектна репутация; 
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8. Препоръчва се да се въздържаме от грубости, предубеждения, отправяне на 
неправомерни, неоправдани обвинения. Ръководителите на спортните клубове, 
треньори, спортисти и техните родители трябва да се държат правилно, когато 
вземат решение за прехода на спортист от един клуб в друг, от един треньор към 
друг. 

9. Когато провеждат тренировки, треньорите трябва да се въздържат от грубо 
поведение със спортисти, груби отговори, обидни забележки; 

10. Пушенето е разрешено само на специално определени места, забранено е пушенето 
на треньори, съдии по време на тренировки и състезания на ледените площадки. 

11. Членовете на федерацията се призовават да бъдат любезни, приятелски настроени, 
коректни, внимателни един към друг, да подпомагат тренировъчните и 
състезателните дейности, като по този начин улесняват деловите отношения и 
конструктивното сътрудничество във федерацията. 

12. В случай на нарушение на разпоредбите на Кодекса, от член на федерацията на 
заседанието на Управителен съвет на федерацията се отправят забележки, 
предупреждения и други санкции в съответствие с Устава на БФ по кънки. 

 
 

Настоящият кодекс на етика и поведение на членовете на федерацията е приет от 
Управителния съвет на БФ по кънки на заседание на 30 май 2020 г. 


