
 

 

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ НА КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” 

 

Комитетът за наблюдение на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” е 

отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнение на оперативната 

програма. Членовете на комитета за наблюдение при изпълнение на своите функции и 

задачи ще се ръководят от следните принципи: 

Законност 

 

Членовете на комитета за наблюдение 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. 

 

Безкористност и обективност 

Членовете на комитета гласуват и вземат решения единствено в името на обществения 

интерес. Членовете не могат да вземат решения с цел получаване на финансова или 

материална облага за тях самите, техни близки, роднини и/или други свързани лица. Те 

са задължени да декларират всякакви лични/частни интереси, свързани с дейността си 

като членове на комитета. 

 

Независимост 

Членовете на комитета не могат да поемат финансови или други задължения към 

физически лица или организации, които могат да окажат влияние върху 

добросъвестното и безпристрастно изпълнение на функциите им като членове на 

комитета. 

 

Отговорност  и публичност 

Членовете на комитета за наблюдение са отговорни пред обществото за своите решения 

и действия. Членовете се задължават да съблюдават поверителност при работата на 

комитета и да не разгласяват информацията. Съгласуваният протокол от всяко 

заседание на комитета се публикува, така че да бъде достъпно за широката 

общественост.  

Официалното становище по разглежданите въпроси, взето с решение на комитета се 

изразява пред средствата за масово осведомяване от председателя и/или говорител, 

избран за тази цел от комитета. Останалите членове на комитета могат да правят 

изявления пред медиите, но не и в качеството на изразители на официалното становище 

на комитета. 

 

Личен пример 

Членовете на комитета за наблюдение ще насърчават спазването на тези принципи чрез 

своя личен пример. 

 


