ЕТИЧЕН КОДЕКС НА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ
Национална организация Каракачанско куче е юридическо лице с
нестопанска цел в общественополезна полза . Отговорностите в него са
ясно разпределени. Основните цели при създаването са чистопородно
развъждане, запазване и повишаване качеството на физическите
заложби и популяризиране на породата Каракачанско куче.
Това обаче в никакъв случай не трябва да става против
действащото законодателство в Република България.
Сдружението помага на гражданите при избор на животни от
породата Каракачанско куче, както и описването на такива животни и
издаването на родословни свидетелства, макар и на не клубни членове.
Помага на развъдчиците при развъждането на такива кучета, в смисъл
следи за спазване на развъдните правилници и попълване на
съответните протоколи за скачки с оглед доказване на произход в
последствие.
Членовете на Национална организация Каракачанско куче трябва с
поведението си да отговорят на очакванията на хората за породата и
нейното развитие.
Етичните правила за поведение ангажират моралния дълг на всеки
член на НОКК. Всеки един член носи това членство в услуга на
обществото и допринася за формиране на положителен облик за самата
организация в частност за породата Каракачанско куче. От членовете на
организацията се очаква да възприемат етичните норми за поведение и
да ги спазват по между си, с гражданите и други организации и със
самите животни.
Несъобразяването с етичните норми на поведение води до
уронване престижа на НОКК и загуба на доверие от страна на
обществото.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - ОБХВАТ НА КОДЕКСА
1. Етичните правила на този кодекс са приложими спрямо целия състав
на НОКК, наричани по-долу членове и се отнасят до:
а). взаимоотношенията между самите членове, цялото общество и
отделните граждани;
б). взаимоотношенията между членовете и други клубове и организации;
в). отношенията към животните от породата Каракачанско куче.
ЦЕЛИ НА КОДЕКСА
2. Етичният кодекс има за цел:
а). да определи етичните стандарти;
б). да развива културата на членовете, човешките ценности и зачитането
на правата им, както и на околните;
в). да подпомага гражданите в повишаване на познанията за Национална
Организация Каракачанско куче и породата Каракачанско куче.

ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА В РАБОТАТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОКК
3. Членовете спазват конституцията на Република България,
международните актове, които България е ратифицирала, както и
законите и подзаконовите актове.
4. Членовете винаги проверяват законността на действията, които
възнамеряват да предприемат.
5. Стриктното спазване на закона и правилниците допринася за
гарантирането на авторитета на НОКК.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Поведение и облик на членовете в обществото:
6. Всеки член изпълнява своите задължения в услуга на обществото.
7. Пази доброто име на НОКК.
8. Всеки член насърчава хората да уважават правилата на НОКК, като
дава личен пример с поведението си.
9. Всеки член се отнася с уважение към всички представители на
обществото.
10. При изпълнение на клубните си задължения членовете търсят
подкрепата на обществеността и съдействат за установяване на добри
отношения.
11. Членовете съдействат за ефективно сътрудничество с органите на
местно самоуправление и местна администрация по региони.
12. Членовете не злоупотребяват с правомощията си от членството в
организацията, разчитайки, че няма да им бъдат наложени санкции.
13. Членовете на НОКК не трябва да бъдат в нетрезво състояние или под
въздействие на упойващи вещества или медикаменти по време на клубни
мероприятия.
Недопускане на дискриминационно поведение:
14. Членовете зачитат и опазват правата на всички хора заложени в
Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
15. Във всички свои действия зачитат правото на живот на всеки човек и
неговото достойнство и свобода.
16. По никакъв начин членовете не толерират и не провокират актове на
унизително отношение.
17. Членовете на НОКК винаги се съобразяват с основните човешки
права, правото на свободно мислене и изразяване на мнение.
18. Членовете на НОКК зачитат и уважават членовете на всеки един
киноложки клуб и организация и зачитат техните традиции и
постижения.
Поведение недопускащо корупция и комерсиални прояви:
19. Членовете не трябва да се поставят в материална зависимост от
отделни лица и организации.
20. Не трябва да се възползват от права си, произтичашщи от членството
с цел лично облагодетелстване.

Взаимоотношения между членовете на НОКК:
21. Всички членове на НОКК трябва да спазват колегиални отношения по
между си и по никакъв начин с действията си да не накърняват
личността на своите колеги.
22. Председателя на НОКК е пример за безпристрасност, честност и
лоялност към организацията. Той е лицето на организацията.
23. Председателя на НОКК подкрепя членовете на организацията и ги
окуражава за постигане на поставените целите.
24. Председателя на НОКК насърчава коректното изпълнение на
приетите от организацията правила и окуражава киноложкото развитие
на членовете.
25. Членовете на НОКК изпълняват добросъвестно препоръките на
председателя на клуба.
26. Членовете не трябва да изпълняват явно незаконни неща и такива,
противоречащи на правилниците и уставите на организацията.
27. Всички членове на НОКК, без изключение, дават отчет за своите
деиствия пред Общото събрание на организацията, ако им бъде поискан.
28. Всеки член станал свидетел или узнал за неетично, обидно или
опасно поведение на свой колега взема мерки за предотвратяването му.
29. Отношението на клубните членове към клубове извън организацията
трябва да е съобразено с правилата на НОКК.
Отношение към животните от породата Каракачанско куче:
30. Членовете трябва да осигуряват храна, вода и медицинско
обслужване на своите животни.
31. Да не допускат животните им да водят скитнически начин на живот.
32. Да не развъждат от кучета, които биха навредили на породата и да
спазват правилниците за развъждане.
33. Да не изменят съзнателно характеристиките на породата и да не
подвеждат когото й да било за качествата на определено куче.
34. Да подсигуряват всички необходими документи от клуба на новия
собственик при продажба или дарение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
35. Правилата за поведение съдържащи се в този кодекс са неизменна
част
от ежедневната дейност на НОКК.
36. Спазването на кодекса е гаранция за законност на действията на
НОКК.
37. Чрез спазването на тези правила се допринася за изграждането на
положителен образ на НОКК.
38. Настоящият кодекс е отворен документ подлежащ на непрекъснато
развитие и обогатяване.
39. За неуредените в този етичен кодекс случаи се прилага действащото
законодателство в Република България.

