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КОДЕКС ЗА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКИТЕ МУ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Качествено обслужване 

Дълг на Комисията и на нейния персонал е да обслужва интересите на Европейския съюз, а 
следователно и обществения интерес. 

Гражданите са в правото си да очакват качествено обслужване и открита, достъпна и 
правилно управлявана администрация. 

Качественото обслужване предполага Комисията и нейният персонал да проявават 
любезност, обективност и безпристрастност. 

Предмет 

С цел Комисията да изпълнява своите задължения за добро административно управление и 
по-специално в отношенията си с обществеността, Комисията се задължава да спазва 
критериите за добро административно поведение, установени в настоящия кодекс, и да се 
ръководи от тях в ежедневната си работа. 

Приложно поле 

Настоящият кодекс обвързва всеки член на персонала, обхванат от Правилника за 
длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „Правилник за длъжностните лица“), както и ако е подчинен на 
останалите разпоредби, уреждащи взаимоотношенията между Комисията и нейния 
персонал, които важат за служители и други длъжностни лица на този съюз. При все това 
персоналът, нает по трудови договори от частноправен характер, командированите 
национални експерти, стажантите и другите лица, работещи за Комисията, също трябва да 
се придържат към него в ежедневната си работа. 

Взаимоотношенията между Комисията и нейния персонал се уреждат изключително от 
Правилника за длъжностните лица. 

1. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ДОБРОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ 

В своите отношения с обществеността Комисията спазва следните общи принципи: 

Законност 

Комисията действа законосъобразно и прилага правилата и процедурите, установени със 
законодателството на Съюза. 

Недискриминация и равнопоставеност 

Комисията спазва принципа за недискриминация, и по-специално гарантира 
равнопоставеност на гражданите без оглед на националност, пол, расова или етническа 
принадлежност, религия или убеждения, физически увреждания, възраст или сексуална 
ориентация. Следователно всяка разлика в третирането на подобни случаи трябва изрично 
да се оправдава с особеното естество на разглеждания случай. 

Пропорционалност 

Комисията следи за това предприетите мерки да бъдат пропорционални на преследваната 
цел. 

По-специално Комисията следи за това прилагането на настоящия кодекс по никакъв начин 
да не налага административна или бюджетна тежест, която е несъразмерна с очакваната 
полза. 

Последователност 



Комисията е последователна в своето административно поведение и се придържа към 
своята обичайна практика. Всяко изключение от този принцип трябва да бъдат надлежно 
обосновано. 

2. НАСОКИ ЗА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ 

Обективност и безпристрастност 

Персоналът действа обективно и безпристрастно при всякакви обстоятелства в интерес на 
Съюза и на общественото благо. Неговата дейност протича при пълна независимост в 
рамките на определената от Комисията политика и поведението му не се определя от 
лични или национални интереси, нито от политически натиск. 

Информация за административните процедури 

При молба за информация относно административна процедура на Комисията персоналът 
следи за това информацията да бъде предоставена на подалия молбата в сроковете, 
определени за съответната процедура. 

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Изслушване на всички пряко заинтересовани страни 

Когато в правото на Съюза е предвидено изслушване на заинтересованите страни, 
отговорното длъжностното лице следи за това да им бъде предоставена възможност да 
изложат своята гледна точка. 

Задължение за мотивиране на решенията 

Във всяко решение на Комисията трябва ясно да бъдат посочени мотивите за него и те 
трябва да достигнат до знанието на заинтересованите лица и страни. 

По общо правило трябва да бъде предоставена пълна мотивация. Когато обаче се окаже 
невъзможно мотивите по индивидуално решение да бъдат представени подробно, 
например поради големия брой заинтересовани от подобни решения лица, могат да се 
дават еднотипни отговори. В еднотипните отговори трябва да бъдат включени основните 
мотиви, на които се основава взетото решение. Освен това ако заинтересована страна 
изрично поиска това, тя има право да получи по-подробна мотивация. 

Задължение за посочване на възможността за обжалване 

Когато това е предвидено в правото на Съюза, в оповестените решения ясно се посочва 
възможността за обжалване, както и начинът за осъществяването му (име и 
административния адрес на лицето или службата, пред която трябва да се направи 
обжалването, както и срокът за това). 

Когато е приложимо, в решенията трябва да се посочва възможността за обжалване по 
съдебен ред и/или чрез подаване на жалба до Европейския омбудсман съгласно 
разпоредбите на член 263 (бившия член 230 от ДЕО) или член 228 (бившия член 195 от 
ДЕО) от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Комисията се ангажира да отговори на заявленията на гражданите по най-подходящия 
начин и в най-кратки срокове. 

Искане на документи 

Ако исканият документ е вече публикуван, лицето, което го изисква, бива насочено към 
местата за продажба на Службата за официални публикации на Съюза или към 
документалните или информационни центрове, в които има свободен достъп до документи, 
като например Info-points Europe, европейските документални центрове и т.н. Освен това 
голяма част от документите са леснодостъпни в електронен вид. 



Правилата за достъп до документите са предмет на специфична процедура. 

Кореспонденция 

Съгласно член 24 (бившия член 21 от ДЕО) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз Комисията отговаря на писмата, които получава, на езика на подателя, 
при условие че става въпрос за един от официалните езици на Съюза. 

Отговорът на писмо, адресирано до Комисията, се изпраща в срок от петнадесет работни 
дни, считано от датата на получаване на писмото от съответната компетентна служба на 
Комисията. В отговора се посочва името на лицето, отговарящо за преписката, и се 
посочва как да се установи контакт с него. 

Ако отговорът не може да бъде изпратен в срок от петнадесет работни дни и във всички 
останали случаи, когато за отговора се изисква допълнителна работа, като например 
междуведомствена консултация или превод, длъжностното лице, което отговаря за 
преписката, изпраща отговор за изчакване, като посочва датата, на която получателят 
може да разчита на отговор, в зависимост от необходимата допълнителна работа и 
предвид спешността и сложността на разглеждания въпрос. 

Ако отговорът трябва да се изготви от друга служба, различна от службата — получател на 
първоначалната кореспонденция, лицето, отправило искането, трябва да бъде 
информирано за името и административния адрес на служителя, към което е била 
препратена кореспонденцията. 

Тези разпоредби не се прилагат за кореспонденция, която основателно може да се счете за 
неуместна, поради това че е повтаряща се, обидна и/или безпредметна. В тези случаи 
Комисията си запазва правото да преустанови всякаква размяна на кореспонденция. 

Общуване по телефона 

По телефона всеки член на персонала е длъжен да обяви своята самоличност и службата, 
в която работи, както и да отговори на телефонните повиквания възможно най-бързо. 

Търсеното длъжностно лице осведомява лично по теми, пряко свързани със своите 
компетенции, и ориентира своя събеседник към съответните източници, които са 
подходящи за останалите случаи. При необходимост той препраща своя събеседник към 
своя началник или се консултира с него, преди да предостави информация. 

По теми, които са в прекия му ресор, длъжностното лице се осведомява за самоличността 
на своя събеседник и проверява, преди да я разпространи, дали тази информация вече е 
обществено достояние. В противен случай длъжностното лице може да прецени, че не е в 
интерес на Съюза да я разпространява. Тогава то обяснява защо не е в състояние да я 
разкрие и се позовава, ако обстоятелствата го налагат, на задължението за дискретност, 
посочено в член 17 от правилника. 

При необходимост длъжностното лице иска писмено потвърждение на поставените по 
телефона въпроси. 

Електронна поща 

Персоналът отговаря бързо на електронните съобщения, като спазва насоките в раздела, 
посветен на общуването по телефона. 

В случаите обаче, когато по своя характер електронната поща може да се причисли към 
писмата, тя се разглежда съгласно насоките в раздела, посветен на кореспонденцията, 
като се спазват същите срокове. 

Искания от медиите 

Служба „Преса и комуникации“ отговаря за връзките с медиите. Когато обаче определено 
искане за информация се отнася до технически теми, които са в неговия ресор, запитаното 
длъжностно лице може да отговори на искането. 



5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА ПОВЕРИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

Комисията и нейният персонал следят за спазването на: 

- правилата за личната неприкосновеност и защита на личните данни, 

- задълженията, предвидени в член 339 (бившия член 287 от ДЕО) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, и по-конкретно тези, отнасящи се до служебната 
тайна, 

- правилата за следствена тайна при наказателни производства, 

- поверителния характер на теми, отнасящи се до различните комитети и инстанции, 
посочени в член 9 от и приложения II и III към Правилника за длъжностните лица. 

6. ЖАЛБИ 

Европейската комисия 

В случай на неспазване на принципите, установени с настоящия кодекс, може да се подаде 
жалба пряко до генералния секретариат на Европейската комисия, който я предава на 
съответната компетентна служба. 

Генералният директор или ръководителят на службата отговарят на жалбоподателя в 
писмен вид, в срок от два месеца. Жалбоподателят разполага със срок от един месец, през 
който да поиска от генералния секретар да преразглежда неговата жалба. Генералният 
секретар отговаря на това искане за преразглеждане в срок от един месец. 

Европейски омбудсман 

Жалба може да бъде подадена и до Европейския омбудсман съгласно член 228 (бившия 
член 195 от ДЕО) от Договора за функционирането на Европейския съюз и Статута на 
Европейския омбудсман.“  

 


