
РЕЗОЛЮЦИЯ 433 (2018) НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА И 

МЕСТНАТА ВЛАСТ 

 

ПРЕАМБЮЛ 

 

Конгресът на регионалните и местните власти на Съвета на Европа, 

1. Като признава, че постигането на високо ниво на демократичност в регионалното и 

местното управление изисква спазването на високи етични стандарти от всички 

представителите на регионалната и местната власт; 

2. Като ясно осъзнава, че корупцията и всички форми на неетично поведение продължават да 

бъдат заплаха за демокрацията, икономическото развитие и социалното сближаване, а 

новите форми на управление, очакванията на гражданите за етично поведение, 

глобализацията и бързият напредък на комуникационните технологии пораждат нови 

етични предизвикателства за регионалното и местното управление; 

3. Като изразява убеденост, че в светлината на горното възприемането на общи принципи за 

етично поведение е още по-наложително; 

4. Като потвърждава още веднъж, че всички представители на регионалната и местната власт 

следва да изпълняват задълженията си на служители на публичната власт съгласно закона 

и в служба на обществения интерес; 

5. Като подчертава, че те следва да зачитат и прилагат принципите на прозрачност, 

недискриминация, почтеност, качествата като водещо начало и зачитане на 

многообразието; 

6. Като подчертава, че тези лица във всеки момент са отговорни за своите решения и действия; 

7. Като изтъква, че не трябва да се нарушава равновесието между развитието на технологиите 

за контрол и следене и легитимното право на неприкосновеност на личната сфера; 

8. Като изразява своята убеденост, че този Кодекс ще предостави ценни насоки за изпълнение 

на задълженията на всички представители на регионалната и местната власт, 

 

приема следния Кодекс: 

 

I. ЦЕЛ И ОБХВАТ 

 

Член 1 Цел на Кодекса 

Целта на настоящия Кодекс е да насърчава почтеността в публичното управление чрез определяне 

на принципите и стандартите, които следват всички участници в него. 



 

Член 2 Обхват на Кодекса 

Настоящият Кодекс се прилага към всички представители на регионалната и местната власт. 

 

II. ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

 

Член 3 Върховенство на правото 

Действията на всички представители на регионалната и местната власт трябва да бъдат неизменно 

законосъобразни и в служба на обществения интерес. 

Член 4 Отчетност 

Всички представители на регионалната и местната власт се отчитат и излагат подробни мотиви за 

своите решения и действия. 

Член 5 Прозрачност 

Всички представители на регионалната и местната власт насърчават прозрачността, откритостта и 

видимостта на своите действия, включително водената политика и вземането на решения, и 

гражданското участие. 

Всички представители на регионалната и местната власт отговарят на исканията за достъп до 

обществена информация добросъвестно, честно и изчерпателно. Те защитават правото на всяко 

лице да съхранява, получи и предостави такава информация без вмешателство. 

Упражняването на тези свободи може да бъде предмет на условия, ограничения или санкции. Във 

всички случаи, ограниченията на тези свободи трябва да бъде ясно мотивирани и законосъобразни. 

Член 6 Зачитане и недискриминация 

Всички представители на регионалната и местната власт проявяват взаимно зачитане и уважение. 

Те работят активно за изграждането на култура на недискриминация, справедливост и 

толерантност, която цени многообразието. 

Член 7 Качествата на индивида като водещо начало 

Управлението на човешките ресурси трябва да бъде подчинено на принципите на качествата и 

професионализма на индивида като водещо начало. 

Член 8 Безпристрастност 

При вземането на решения представителите на регионалната и местната власт избягват всяка 

форма на предубеденост и благосклонност, включително непотизъм. 

Член 9 Конфликти на интереси 



Всички представители на регионалната и местната власт избягват действителните или привидни 

конфликти на интереси между задълженията им в качеството им на заемащи публични длъжности 

лица и личните им интереси. 

Политиките за конфликт на интереси следва да се ръководят от принципите на прозрачност и 

отчетност. 

Представителите на регионалната и местната власт спазват всички предвидени в действащото 

законодателство мерки за публичност и контрол на частните им интереси, промените във 

финансовото и имущественото им състояние и съвместимостта на длъжността им  с други заемани 

длъжности или изпълнявани функции. 

 

III. СПЕЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Член 10 Корупция и измами 

Представителите на регионалната и местната власт не упражняват своите правомощия на 

служители на публичната власт с цел лично облагодетелстване или присвояване на публични 

средства. 

Член 11 Обществени поръчки и сключване на договори 

На всички етапи на възлагането и сключването на договори и обществени поръчки решенията и 

действията на представителите на регионалната и местната власт се ръководят от справедливи, 

ясни и открити процедури, а участващите в тях страни имат право да обжалват всички решения на 

комисиите за възлагане на обществени поръчки. Действията на участниците в търговете са 

отговорни и честни и нямат за цел оказването на неправомерно влияние върху изхода на тръжните 

процедури. 

Член 12 Политика за необлагодетелстване след приключване на мандата 

Представителите на регионалната и местната власт изпълняват своите функции без да създават 

условия за лично или професионално облагодетелстване след приключването на мандата им. 

 

IV. ИНСТИТУЦИИ И ПРОЦЕДУРИ 

 

Член 13 Механизми за ефективно прилагане 

Всички организации, които участват в регионалното и местното управление, приемат и следват 

изрична политика за почтеност, която определя процедурите и институциите, които подпомагат и 

следят за нейното прилагане. 

Тази политика трябва да включва подходящи образователни програми и курсове за обучение. 



Тя следва също така да предвижда предоставянето на уместни консултации и съвети на всички 

лица, които са изправени пред етични дилеми и рискове за почтеността. 

Член 14 Докладване 

Всяка организация, която участва в дейността на регионалната и местната власт, следва да има 

установени процедури за действия и докладване при възникване на съмнения за неправомерни 

действия. 

Тези процедури трябва да включват поне следното: 

а.  описание на действието, чиято правомерност и законосъобразност е под въпрос; 

б. начин на разглеждане на сигнала и документиране на предприетите действия; 

в. установена възможност служителите да се консултират, при условията на поверителност, със 

съветник относно възникналите съмнения за неправомерни действия; 

г. определяне на длъжностни лица или институции, компетентни да разгледат и да се произнесат 

по твърдяното нарушение; 

д. задължение сигналът да се разгледа при условията на поверителност, ако подателят му желае 

това; 

е. изискване за своевременно разглеждане на сигнала и изпращане на отговор на подателя. 

Всяка организация, която участва в регионалното или местното управление, има задължението на 

предостави на своите служители документ, съдържащ споменатите по-горе процедури, в писмена 

форма. Организацията също така предоставя информация за: 

а. обстоятелствата, при които сигнал за възникналите съмнения относно неправомерни или 

незаконосъобразни действия може да се подаде до външен орган или институция. 

б. защитата на служителите, които сигнализират за нередности.  

 

V. ЗАЩИТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Член 15 Принципи на обработването и защитата на лични данни  

Обработването на лични данни следва да бъде подчинено на принципите на законност, 

пропорционалност, ефективност и зачитане на неприкосновеността на личния живот. 

За тази цел организациите: 

а. обработват единствено уместни и необходими данни с конкретна, ясна, ограничена във времето 

и законоустановена цел; 

б.  обработват единствено данни, които са пропорционални — що се отнася до тяхното количество 

и качество — на целта, за която са събрани; 



в. обработват данни, единствено ако възможностите за тяхното използване по неправомерен начин 

или за неетични цели от трети страни са ограничени; 

г. съхраняват данни единствено за срока, необходим за постигането на първоначалната цел, за 

която са събрани; 

д. гарантират правото на субектите на данни да прегледат и оспорят събраните за тях данни. 

 

VI. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  

 

Член 16 Разпространение на Кодекса 

Кодексът следва да се разпространява сред обществеността като средство за повишаване на 

информираността относно стандартите за поведение, дължими от всички представители на 

регионалната и местната власт. 

Разпоредбите на настоящия Кодекс следва да бъдат неизменна част от рутинната дейност на 

организацията и да бъдат предмет на редовна дискусия. 

  

 

 

 

 

 

 


