УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР НА НХА: /п/
ДОЦ. СВЕТОСЛАВ КОКАЛОВ

ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ
НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
Чл. 1. Общи положения:
Националната художествена академия е държавно висше училище. Съгласно нейните специфични
цели и дейности и на основание чл. 7, ал.1, т.16 от Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор и чл. 56 ал.2 от Закона за висшето образование, е приет Етичен кодекс, който е
изграден на основата на обективността, професионализма и доверието във взаимоотношенията
между преподаватели, служители, студенти и Ръководство и има цел да насърчи развитието на
етичните ценности и правила при изпълнение на служебните задължения. Правилата в този
кодекс не противоречат на държавната политика и законовата уредба в областта на висшето
образование.
Чл. 3. Етични цели на НХА:
Етичният кодекс има за цел да създаде съвременна организационна култура, спомагаща за
утвърждаване на името и престижа на Академията като безспорен фундамент на художественото
образование в България. Негова задача е да служи за повишаване на общественото доверие в
професионализма и морала на преподавателите и служителите в НХА.
1. Съблюдаване на преподавателската, научна и професионална етика.
2. Подобряване на условията за законосъобразно и целесъобразно управление
3. Постигане на високо обществено признание и поддържане на привлекателния облик на
Академията в обществото.
4. Полезност за обществото във всички аспекти на образованието, изкуството и културния живот
на страната.
5. Изграждане на колегиални отношения не само в НХА, но и в отношенията с институциите от
цялата творческа, научна и социална сфера.
Чл. 4. Лично поведение на преподавателя и служителя в НХА:
При изпълнение на служебните си задължения работещите в НХА следва да спазват следните
правила на поведение:
1. Да изпълняват добросъвестно трудовите си задължения.
2. Да извършват дейността си компетентно и отговорно.
3. Да не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.
4. Да ползват имуществото и информацията на НХА само при изпълнение на преподавателските
или служебните си задължения.
5. При осъществяване на служебните задължения да не бъде огласявана информация от
поверителен характер.
6. Да решават противоречията между служебните си задължения и личните си интереси в полза
на институцията.
7. Да не участват в незаконни дейности, както и в такива, които влизат в противоречие с мисията,
целите и интересите на НХА.
8. Да не извършват действия, уронващи обществения авторитет на НХА като образователна и
културна институция.

9. Да се отнасят с уважение и колегиалност към всички, които работят и съдействат за постигане
на законните и етични цели на НХА.
10. Да не допускат никакви форми на корупция на преподаватели или служители, което е груба
форма на уронване престижа на институцията.
Чл. 5. Финансова отговорност
1. Служителите и преподавателите в НХА са длъжни да спазват всички етични ценности и норми
на институцията при поемане на финансова отговорност за извършване и осигуряване на
специфични образователни или служебни дейности.
2. Служителите и преподавателите, извършващи финансови дейности полагат непрекъснато лични
усилия за усвояване и актуализиране познанията си в областта на законодателството на страната и
това на ЕС и непрекъснато повишават своята квалификация.
3. Служителите и преподавателите, извършващи финансови дейности, не участват и не допускат
да бъдат въвлечени в противоречащи на духа на закона дейности, уговорки, обещания или услуги,
които биха уязвили обективното, всестранно и пълно изясняване на факти, обстоятелства и
тенденции, свързани с неговите функции.
4. Служителите и преподавателите, извършващи финансови дейности, са независими и се
ръководят в служебната си дейност само от професионалните си задължения и законните
разпореждания на своя ръководител, недопускайки нелоялно влияние на трети лица при
оформянето на решения и оценки.
5. Служителите и преподавателите извършващи финансови дейности не приемат подаръци,
услуги и/или други облаги, свързани по някакъв начин с лицата или с обекта на финансови
дейности.
6. При формулирането на своето решение или оценка служителите и преподавателите,
извършващи финансови дейности, не се позовават на недокументирана и/или непроверена по
друг безспорен начин информация.
7. Служителите и преподавателите, извършващи финансови дейности, внимателно съхраняват
получената и събрана информация, като не допускат нейното разгласяване към трети лица, освен
съобразно вътрешните правила и с разрешение на ръководството.
Чл. 6. Взаимоотношения с учащи и посетители:
1. Основна цел в работата на преподавателя и служителя в НХА е да гарантира качественото
провеждане на учебния процес.
2. Преподавателите и служителите се отнасят със студентите, докторантите, колегите си и всички
посетители по начин, който не накърнява достойнството им, не създава конфликти и не нарушава
правата им.
Чл. 7. Прилагане и изпълнение.
1. Етичният кодекс се отнася с еднаква сила за всички преподаватели и служители на НХА при
изпълнение на техните задължения, независимо от заеманата длъжност, научно звание или
степен, възраст, пол, образование, религия и др.
2. Спазването или нарушаването му се оценяват от Академичния съвет.
3. При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, преподавателите
и служителите носят дисциплинарна отговорност според Кодекса на труда.
4. Прекият ръководител е длъжен да запознае преподавателите и служителите с разпоредбите на
настоящия кодекс.
Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от приемането му от АС на 21.01.2009 г.
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