„АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ“

КОДЕКС
НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) Този кодекс се прилага за българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, техните клонове, сдружения с нестопанска
цел, държавни и общински предприятия извършващи дейности по изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи и ландшафтно озеленяване на територията на Република България, наричани по-нататък "озеленители" и има за цел да повиши общественото доверие в професионализма
и морала им, както и да издигне престижа на професията.
(2) Кодексът съдържа основни етични и морални норми и конкретизира стандартите за поведението, произтичащи от практикуването на
професията.
(3) Правилата на професионалната етика са задължителни за
всички извършващи дейности по изграждане, оформяне и поддържане на
озеленени площи на територията на Република България.
Чл. 2 (1) Упражняването на професията озеленител съчетава в
себе си наука, изкуство, техника, красота, естетика и изисква чувство за отговорност и мисъл за околната среда.
(2) Задълженията на озеленителя включват начина на мислене и
поведение, модерни тенденции в озеленяването, подобряване и опазване

на околната среда. Озеленителят трябва да служи както на каузата на физическите и юридическите лица, чиито права и законни интереси обслужва,
така и на интересите на обществото.

РАЗДЕЛ II
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 3. За да обслужва интересите на потребителите и за да съдейства за хармония в обществото озеленителя трябва да упражнява дейността си компетентно, качествено, отговорно и добросъвестно, като се
стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на потребителите
и обществото като цяло
Чл. 4. Компетентността на озеленителя, качеството на дейността, както и контролът върху нея трябва да бъдат поставени в центъра на
неговото внимание
Чл. 5. (1) Озеленителят изпълнява професионалните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България
(2) Озеленителят е длъжен да познава и спазва нормативните
документи, стандартите и добрите практики, които регламентират неговата дейност
(3) Професията на озеленителя изисква да се изпълнява от лица,
вписани в Професионалния регистър на озеленителите (ПРО) в България,
който се води от УС на Асоциацията на професионалните озеленители в
България
Чл. 6. Озеленителя има право на професионална независимост и
лична свобода на действие при осъществяване на всички форми на упражняване на професията, на свобода при упражняване на професията си без
външно влияние или намеса върху неговата професионална оценка, решения и действия, като поема отговорността за това

Чл. 7. (1) Всеки озеленител има равни възможности в дейностите по изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи на територията на Република България без разлика на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние
или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен
договор, по които Република България е страна
(2) Във всичките си дейности озеленителя не може да осъществява дискриминация, основана на критериите по чл.8 ал. 1
Чл. 8. Озеленителя трябва да избягва всяко действие или бездействие, които могат да навредят на неговия личен и професионален
престиж, да накърнят честта и достойнството на отрасловото съсловие или
да разклатят доверието на обществото в бранша.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОТНОШЕНИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ
Чл. 9. (1) Озеленителя не трябва да поема работа, за изпълнението на която не разполага или е бил длъжен да знае, че не разполага с необходимите материални и човешки ресурси, освен ако ще си сътрудничи със
озеленител, притежаващ тези ресурси
(2) Всеки член на Асоциацията на професионалните озеленители
в България следва да изготвя своите оферти ясно и честно, да избягва
изопачаване на продукти, услуги или покани, както и да не използва
неверни и заблуждаващи изявления.

Цялата оферта следва да е в

съответствие с правилата на честната и добра търговска и производствена
практика. При изготвяне на своите оферти, членовете на Асоциацията не
трябва да използват преувеличени и/или измислени сравнения на цени,
както и несъществуващи ценови компоненти и отстъпки. Гаранциите за

изпълнение следва да бъдат ограничени до разумни и реално възможни и
изпълними срокове.
Чл. 10. Озеленителя трябва при поискване да върне на Възложителя оригиналните документи, които е получил във връзка с възложената му работа
Чл. 11. Озеленителя не трябва да се отказва от поети задължения освен в предвидените от закона или договор случаи.

РАЗДЕЛ ІV
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
Чл. 12. Озеленителя не трябва да поема работа, изпълнението на
която води до конфликт на интереси или до нелоялна конкуренция.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ ОТ ОТРАСЪЛА
Чл. 13. Колегиалността изисква отношения на доверие и сътрудничество между озеленителите в интерес на потребителя и за избягване
на ненужни конфликти, както и въздържане от всяко поведение, което вреди на репутацията на професията. Колегиалността не може при никакви обстоятелства да бъде причина за противопоставяне интересите на професията на интересите на потребителите и обществото
Чл. 14. Озеленител, който поема довършване на обект следва да
се увери, че отношенията между потребителя и първоначалния изпълнител
са уредени, без да носи каквато и да е отговорност за неуредени възнаграждения или други сметки
Чл. 15. Когато озеленител възлага на друг озеленител определена работа или търси от него консултация, той му заплаща възнагражде-

ние и направените от него разноски, дори в случай на неплатежоспособност
на Възложителя
Чл. 16. Ако възникне личен спор от професионален или друг характер между озеленители, те трябва да положат усилия за неговото колегиално уреждане, а ако това е невъзможно въпросът може да се отнесе за
решаване от Контролния съвет на Асоциацията.

РАЗДЕЛ V
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ
Чл. 17. Озеленителя трябва да се стреми да договаря с Възложителя цени за изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи на
територията на Република България, като не допуска с договаряните цени
монополизъм, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност. Към тези
изисквания озеленителят трябва да се придържа и при договаряне на цени
с подизпълнителите.

РАЗДЕЛ VІ
НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ
Чл. 18. (1) Озеленителя приема и спазва правилата за етично поведение доброволно, за да се осигури точното изпълнение на неговите
функции. Неспазването на тези правила е основание за налагане на наказания.
(2) Според степента, в която нарушението засяга интересите на
Асоциацията на професионалните озеленители в България, наказанието
може да бъде :
1. Забележка
2. Предупреждение за изключване от Асоциацията на професионалните озеленители в България

3. Изключване от Асоциацията на професионалните озеленители
в България
(3) Наказанията по ал.2 се налагат от Общото събрание на Асоциацията на професионалните озеленители в България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Този Кодекс е приет на 19 октомври 2013 год. от Общото събрание на Асоциацията на професионалните озеленители в България.

