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КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ И НАБЛЮДАТЕЛИТЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ)  

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Този кодекс определя етичните норми за поведение на председателя, заместник-председателя, 
членовете и наблюдателите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро 
управление”. (Комитета) и техните заместници при изпълнение на техните функции и задачи. 

 

ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ 

Поведението на членовете и наблюдателите на Комитета се основава на следните принципи: 

1. ЗАКОННОСТ 

Членовете и наблюдателите на Комитета и техните заместници с дейността си пазят интересите 
на обществото и се ръководят единствено от закона. Те изпълняват своевременно, добросъвестно, 
точно и професионално възложените им задачи и противодействат на корупционни и други 
незаконни дейности.  

2. БЕЗКОРИСТНОСТ 

Членовете и наблюдателите на Комитета и техните заместници приемат решения единствено в 
името на обществения интерес. Член или наблюдател на Комитета не може да участва при 
приемането на решения, водещи до получаването на финансова или материална облага за тях 
самите, техни близки, техни роднини и други свързани лица1 по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Членовете и наблюдателите 
и техните заместници са длъжни да декларират всякакви частни интереси, свързани с дейността 
им като членове и наблюдатели на Комитета. 

3. ОБЕКТИВНОСТ 

При осъществяване на своята работа членовете и наблюдателите на Комитета и техните 
заместници са обективни, добросъвестни и безпристрастни. 

4. НЕЗАВИСИМОСТ 

Членовете и наблюдателите на Комитета и техните заместници не трябва да поемат финансови 
или други задължения към лица или организации, които могат да оказват влияние върху 
добросъвестното и безпристрастно изпълнение на техните функции, свързани с дейността на 
Комитета. 

В съответствие с Вътрешните правила за работа на Комитета неговите членове и наблюдатели и 
техните заместници не участват в дискусии и при приемането на решения, ако те или свързани с 

                                                 
1 "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до 
четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, 
заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата 
безпристрастност и обективност. 
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тях лица са заинтересовани от съответните решения и когато това може да породи конфликт на 
интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, приложим 
към общия бюджет на Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета2.  

5. ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ 

Членовете и наблюдателите на Комитета и техните заместници са отговорни пред обществото за 
своите решения и действия. Те се задължават да не разгласяват информацията, свързана с 
работата на Комитета, преди същата да е станала публична.  

Официалното становище на Комитета по разглежданите въпроси се изразява пред средствата за 
масово осведомяване от председателя, заместник-председателя на Комитета или оправомощено 
за целта лице, член на Комитета. Членовете и наблюдателите на Комитета и техните заместници 
могат да изразяват своето лично мнение, свързано с работата на Комитета, пред средствата за 
масово осведомяване, но не и в качеството на изразители на официалната позиция на Комитета. 

6. ОТГОВОРНОСТ  

При изпълнение на своите задължения членовете и наблюдателите на Комитета и техните 
заместници носят отговорност съгласно законите на Република България. 

Те не са длъжни да спазват указанията на председателя, в случай че същите съдържат очевидни 
за него правонарушения. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Членовете и наблюдателите на Комитета и техните заместници вземат активно участие при 
осъществяването на функциите на Комитета. Професионалното поведение на членовете и 
наблюдателите трябва да създава в обществото увереност за защита на обществения интерес. 

8. ПОЛИТИЧЕСКА НЕПРЕДУБЕДЕНОСТ 

Членовете и наблюдателите на Комитета и техните заместници осъществяват своите 
компетенции с политическа непредубеденост. 

9. ЛИЧЕН ПРИМЕР 

Членовете и наблюдателите на Комитета и техните заместници трябва да насърчават и подкрепят 
тези принципи чрез своя личен пример.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§1 Този Кодекс на поведение на членовете и наблюдателите на Комитета  се одобрява от Комитета 
на основание чл. 11, ал. 2 от Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване 
на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на 
програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014-2020 г. 

                                                 
2 „За целите на параграф 1 – конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов 
участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 
националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя.“ 


