ПРЕПОРЪКА НА ОИСР НА СЪВЕТА ОТНОСНО
ИНТЕГРИТЕТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

СТРАТЕГИЯ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА
Неравенство, изключване и разочарование:
Реалната цена на корупцията
Корупцията е един от най-разрушителните проблеми
на нашето време. Тя води до разхищение на
обществени ресурси, задълбочава икономическото
и социалното неравенство, поражда недоволство и
политическа поляризация и намалява доверието в
институциите.

Понастоящем гражданите
съобщават, че корупцията
е най-важният проблем,
който предизвиква повече
безпокойство, отколкото
глобализацията или
миграцията.

Корупцията затвърждава неравенството и бедността,
като оказва въздействие върху благосъстоянието
и разпределението на доходите и подкопава
възможностите за равнопоставено участие в
социалния, икономическия и политическия живот.

Безпокойства, превърнати в страхове
Корупция

Глобализацията

Рушене на
социалните ценности

Имиграция

Темп на иновациите

69% засегнати
40% опасения

62% засегнати
27% опасения

56% засегнати
25% опасения

55% засегнати
28% опасения

51% засегнати
22% опасения

Притокът на хора от други
държави, вредящ на
нашата икономика и
национална култура

Технологичните иновации
се случват твърде бързо и
водят до промени, които
не са от полза за хора като
мен

Широкоразпространена
корупция

Защита на работните места от
чуждестранна конкуренция

Застрашаване на
безопасността на нашите
граждани

Чуждестранни
дружества/чуждестранно
влияние, които вредят на
нашата икономика/национална
култура

Затруднява въвеждането
на промените, необходими
за решаване на нашите
проблеми

Чуждестранни корпорации,
които фаворизират своята
държава на произход

Ценностите, които
направиха тази страна
велика, изчезват
Обществото се променя
твърде бързо, а не по
начини, които са от полза
за хората като мен

Източник: Еделман тръст Барометър за 2017 г., www.edelman.com/trust2017/

На повечето държави не може
да се вярва, че прилагат
справедливи търговски
практики

10—30 % от инвестицията в публично финансиран строителен проект
може да бъде загубена поради лошо управление и корупция

Доверие в националното правителство и възприемане на корупцията в правителството
По-високо
възприемане на
корупцията
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Доверие в националното правителство
Източник: Преглед на правителството през 2017 г., като се използват данни от проучването на World Gallup Poll

Почтеност за развитие
Традиционните подходи, основани на създаването
на повече правила, по-стриктното им спазване и построгото прилагане, са с ограничена ефективност.
Стратегическият и устойчив отговор на корупцията
е обществената почтеност.
Почтеността е един от основните стълбове на
политическите, икономическите и социалните
структури и следователно е от съществено значение
за икономическото и социалното благосъстояние и
просперитета на хората и обществата като цяло.

Интегритета в публичния
сектор се отнася до
последователното съгласуване
и спазване на споделени етични
ценности, принципи и норми за
отстояване и приоритизиране
на обществения интерес
пред частните интереси в
публичния сектор.

Реализиране на промяна
За да се постигне промяна, действията следва
да надхвърлят рамките на изпълнителната
власт и да вземат предвид законодателните и
съдебните органи и тяхната жизненоважна роля
за гарантиране на почтеността в страната.
Действията трябва да надхвърлят рамките на
правителството и да включат отделни лица и
частния сектор. Действията следва също така
да преминават всички юрисдикционни граници.
Почтеността засяга не само националното
правителство, но следва да проникне чак
до общините, в които хората се сблъскват с
почтеността от първа ръка.

Необходимо е да се разбере не само актът на
подкуп, но и цялата сложност на корупцията.
Търговията с влияние, присвояването на публична
собственост, използването на поверителна
информация и злоупотребата с власт са само
някои от по-присъщите корупционни действия,
които са най-вредни за обществото.
Прозрачността не е достатъчна. Публичното
оповестяване на информацията не е достатъчно
и следва да върви ръка за ръка с ефективни
механизми за контрол и отчетност.

ОИСР разработва практически набор от инструменти, за да помогне на създателите на политики да постигнат
принципите, очертани в Препоръката на ОИСР относно почтеността в публичния сектор.

Стратегия за почтеност в публичния сектор
Препоръката на ОИСР
Препоръката на ОИСР относно почтеността в
публичния сектор осигурява на създателите на
политики визия за стратегия за интегритет в
публичния сектор. Тя измества акцента от ad hoc
политики за почтеност към подход, зависещ от
контекста, поведенчески, основан на риска,
с акцент върху развиването на
култура на почтеност в цялото
общество.

Лидерство

Цялото
общество

Култура

Ангажираност

Отговорности

Система

Въз основа
на заслугите

Обществен
интегритет

Изграждане
на капацитет

Откритост

Стратегия

Управление
на риска

Отчетност

Стандарти

Правоприлагане

Високи рискове и възможности
Обществените ПОРЪЧКИ продължават да бъдат
неоползотворен източник на икономически и
социален просперитет. Те представляват 13 % от
БВП в страните от ОИСР и 1/3 от общите държавни
разходи, но остават до голяма степен бюрократични,
неефективни и много лесно уязвими на корупция.
Препоръката на ОИСР относно обществените поръчки
очертава принципи и механизми за гарантиране на
почтеност и ограничаване на корупцията в областта
на обществените поръчки (почтеност, прозрачност,
участие на заинтересованите страни, достъпност,
електронни обществени поръчки и надзор и контрол).
Публичната
ИНФРАСТРУКТУРА,
особено
широкомащабните проекти, са особено уязвими по
отношение на корупцията и лошото управление.
Често се наблюдават надхвърляне на бюджета,
закъснения и несъразмерни разходи. Въпреки това,
публичната инфраструктура дава възможност на
правителството да демонстрира почтеност и да
повиши доверието на гражданите. Правителствата
могат да се възползват от такива големи събития
и инвестиции, като приложат рамката на ОИСР

Участие
Надзор

за почтеност за публична инфраструктура и
демонстрират, че инфраструктурните проекти могат
да бъдат продуктивни, прозрачни и без корупция.
ОВЛАДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОЛИТИКИ ОТ
ТЕСНИ ИНТЕРЕСИ: Обществените политики са
в центъра на отношенията между гражданите
и правителствата и определят качеството на
ежедневието на гражданите. Овладяването на
политики, при което публичните решения относно
политиките са насочени от обществен интерес към
частен интерес, може да изостри неравенствата и да
подкопае демократичните ценности, икономическия
растеж и доверието в правителството. Рамката
на ОИСР за предотвратяване на увладяването на
политики предлага механизми за придаване на
приоритет на обществения интерес чрез ангажиране
на заинтересованите страни, осигуряване на
прозрачност, насърчаване на отчетността и
укрепване на политиките за интегритет на
организацията.

Последователна и всеобхватна СИСТЕМА за интегритет

Ангажираност

Отговорности

Стратегия

Стандарти

Висшето ръководство
разработва
необходимите правни и
институционални рамки и
показва високи стандарти
на лично благоприличие.

Организациите от
публичния сектор се
координират добре
помежду си, с ясно
определени отговорности.
Ясно е „кой какво прави“.

Като се използват
данни и показатели за
оценка и въз основа на
допустимите рискове
за интегритета, се
разработва стратегия,
очертаваща целите и
приоритетите.

Правилата и ценностите
на публичния сектор
са отразени в законите
и организационните
политики и се
оповестяват ефективно.

КУЛТУРА на обществения интегритет

Цялото общество

Лидерство

Предприятията,
физическите лица и
неправителствените
участници поддържат
почтеността на
обществото и
не толерират
корупцията.

Ръководителите
ръководят почтенно
в организациите от
публичния сектор;
Те изработват
„програмата за
интегритет“ и я
съобщават на
организацията.

Въз основа
на качествата

Изграждане
на капацитет

Публичният сектор
се стреми да наеме
специалисти и
квалифицирани
служители, които са
силно ангажирани
с ценностите за
почтеност в публичната
администрация.

Държавните
служители са
квалифицирани и
обучени да прилагат
стандартите за
почтеност.

Откритост
Въпросите, свързани
с почтеността, се
обсъждат открито и
свободно в работното
място и е безопасно
да се съобщава за
предполагаеми
нарушения на
почтеността.

Ефективна ОТЧЕТНОСТ

Управление на риска

Правоприлагане

Надзор

Участие

В организациите от
публичния сектор
съществува ефективна
система за управление и
контрол на риска, свързан с
почтеността.

Корупцията и
други нарушения
на почтеността се
откриват, разследват и
санкционират.

Надзорните органи,
агенциите за регулиране
и административните
съдилища осъществяват
външен контрол.

Прозрачното и открито
управление дава възможност
за пълноценно участие на
всички заинтересовани страни
в разработването и прилагането
на публичните политики.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА

ПРЕПОРЪКАТА НА ОИСР
ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Съветът,
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД член 5, буква б) от
Конвенцията на Организацията за Икономическо
Сътрудничество и Развитие от 14 декември 1960 г.;
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Препоръката на Съвета за
подобряване на качеството на държавното
регулиране
[C(95)21/FINAL],
Препоръката
на Съвета относно Насоките на ОИСР за
управление на конфликта на интереси в
публичния сектор [C(2003)107], Препоръката
на Съвета относно принципите за участие
на частния сектор в инфраструктурата
[C(2007)23/FINAL], Конвенцията за борба с
подкупването на чуждестранни длъжностни
лица в международните търговски сделки,
Препоръката на Съвета за по-нататъшна борба
с подкупването на чуждестранни длъжностни
лица в международните търговски сделки
[C(2009)159/REV1/FINAL],
Препоръката
на
Съвета относно принципите за прозрачност и
почтеност при лобирането [C(2010)16], Насоките
за многонационални предприятия [C(76)99/
FINAL, мултинационални с C/MIN(2011)11/
FINAL], Препоръката на Съвета относно
регулаторната политика и управлението
[C(2012)37], Препоръката на Съвета относно
принципите за публично управление на
публично-частните партньорства [C(2012)86],
Препоръката на Съвета относно ефективните
публични инвестиции на различни нива на
управление [C(2014)32], Препоръката на Съвета
относно управлението на критичните рискове
[C/MIN(2014)8/FINAL], препоръката на Съвета
относно обществените поръчки [C(2015)2],
препоръката на Съвета относно рамката на
инвестиционната политика [C(2015)56/REV1],
препоръката на Съвета относно насоките за
корпоративно управление на държавните
предприятия [C(2015)85] и препоръката на
Съвета относно равенството между половете в
обществения живот [C(2015)164];

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД свършената работа в
областта на борбата с корупцията и доброто
управление от страна на Организацията на
Обединените Нации, включена по-специално
в Конвенцията на ООН срещу корупцията и
Дневния ред на ООН до 2030 г. за устойчиво
развитие, както и от други международни и
регионални организации;
КАТО ПРИЗНАВА, че почтеността е един от
стълбовете на политическите, икономическите
и социалните структури и следователно е от
съществено значение за икономическото и
социалното благосъстояние и просперитета на
хората и обществата като цяло;
КАТО ПРИЗНАВА, че почтеността е от
жизненоважно значение за публичното
управление, защитата на обществения интерес
и укрепването на такива основни ценности като
ангажимента за плуралистична демокрация,
основана на принципите на върховенството на
закона и зачитането на правата на човека;
КАТО ОТЧИТА, че почтеността е крайъгълен камък
на цялостната система на добро управление и че
актуализираните насоки относно интегритета
в публичния сектор, следва съответно да
насърчават съгласуваността с други ключови
елементи на публичното управление;
КАТО ИМА ПРЕДВИД, че нарушенията на
стандартите за почтеност, срещу които нито
една държава не е застрахована, стават все посложни след приемането на препоръката на
Съвета за подобряване на етичното поведение
в публичната администрация, включително
принципите за управление на етиката в
публичната администрация [C(98)70], която
настоящата препоръка заменя;
КАТО ОТЧИТА, че рисковете за почтеността
съществуват при различните взаимодействия
между публичния сектор и частния сектор,
гражданското общество и отделните лица

на всички етапи от политическия процес,
поради което тази взаимосвързаност изисква
интегриран подход на цялото общество за
повишаване на обществената почтеност и
намаляване на корупцията в публичния сектор;
КАТО ПРИЗНАВА, че националните практики
за насърчаване на почтеността се различават
значително в отделните държави поради
специфичния характер на рисковете за
интегритета в публичния сектор и техния
различен правен, институционален и културен
контекст;
КАТО ОТЧИТА, че укрепването на интегритета
в публичния сектор е споделена мисия
и отговорност за всички равнища на
управление чрез различните им мандати и
нива на самостоятелност в съответствие с
националните правни и институционални
рамки и че следователно настоящата препоръка
е от значение за всички нива на управление с
цел насърчаване на общественото доверие;
По предложение на Комитета по публично
управление:
I. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че за целите на
настоящата препоръка се използват следните
определения:
• Интегритета в публичния сектор се отнася до
последователното съгласуване и придържане
към споделени етични ценности, принципи
и норми за защита и даване на приоритет
на обществения интерес пред частните
интереси в публичния сектор.
• Публичният сектор включва законодателните,
изпълнителните,
административните
и
съдебните органи и техните публични
длъжностни лица, независимо дали са
назначени, избрани, платени или неплатени,
на постоянна или временна длъжност на
централно и регионално ниво на управление.
Той може да включва публични корпорации,
държавни предприятия и публично-частни
партньорства и техните служители, както и
служители и структури, които предоставят
обществени услуги. (напр. здравеопазване,
образование и обществен транспорт),
които могат да бъдат възлагани на външни
изпълнители или частно финансирани в
някои държави.

II.

ПРЕПОРЪЧВА на държавите-членки
и на тези, които не са членове, да се
придържат къмнастоящата препоръка
(наричани по-долу „Присъединили се“)
да изградят съгласувана и всеобхватна
система за интегритет в публичния
сектор. За тази цел Присъединяващите
се страни следва да:

Лидерство

Въз основа
на заслугите

Цялото
общество

Отговорности
Култура

Ангажираност

1

Демонстрират ангажираност на найи управленско
ниво в рамките на публичния сектор
за повишаване на обществената почтеност
и намаляване на корупцията, по-специално
Система
чрез:
Отговорности
високо политическо

Ангажираност

Изграждане
на капацитет

2

Изяснят
инстутуционалните
отговорности в публичния сектор
Система
за повишаване наОткритост
ефективността
на интегритета Стратегия
в публичния сектор,
по-специално чрез:

Обществен
интегритет

а) гарантиране,
че системата за почтенност
Стратегия
в публичния сектор определя, подкрепя,
контролира и прилага интегритета в публичния
сектор и е интегрирана в по-широкото публично
управление и управленска рамка;
Стандарти
б) гарантиране,
че
са
налице
подходящи
законодателни и институционални рамки, за
да се даде възможност на организациите от
публичния сектор да поемат отговорност за
ефективното управление на почтеността на
своите дейности, както и на тази на държавните
служители, които извършват тези дейности;
в) установяване на ясни очаквания за най-високо
политическо и управленско ниво, което ще
подкрепи публичната система за интегритет
в публичния сектор чрез образцово лично
поведение,
включително
демонстрирането
на висок стандарт на благоприличие при
изпълнението на служебните задължения.

а) установяване на ясни отговорности на
съответните нива (организационни, регионални
Стандарти
или
национални)
за
разработването,
Управление
ръководенето и прилагането на елементите
на риска на
системата за интегритет в публичния сектор;
б) гарантиране, че всички държавни служители,
звена или
органи (включително автономни
Отчетност
и/или независими), които носят централна
отговорност за разработването, изпълнението,
Правоприлагане
прилагането и/или наблюдението на елементите
на системата за почтеност на обществеността в
рамките на тяхната юрисдикция, разполагат с
Участие
подходящия мандат и капацитет за изпълнение
на своите задължения;
Надзор
в) насърчаване на механизми за хоризонтално
и вертикално сътрудничество между такива
държавни служители, звена или органи и, когато
е възможно, с и между регионалните нива на
управление, чрез официални или неофициални
средства за подкрепа на съгласуваността и
избягване на припокриване и пропуски, както
и за споделяне и надграждане на поуките,
извлечени от добрите практики.

Цялото
общество
Въз основа
на заслугите

СИСТЕМА
Лидерство

Цялото Ангажираност
общество

Отговорности

Ангажираност

Отговорности

Култура

Система

Обществен
интегритет

Изгражд
на капац

Обще
интег
Откритост

Стратегия

Система
Стратегия

3

Разработят стратегически подход за
публичния сектор, койтоСтандарти
се основава
на доказателства и е насочен към
намаляване на рисковете за интегритет в
публичния сектор, по-специално чрез:

а) определяне на стратегически цели и приоритети
за публичната система за интегритет в публичния
сектор въз основа на основан на риска подход
към нарушенията на стандартите за интегритет
в публичния сектор, като се вземат предвид
факторите, които допринасят за ефективни
политики за почтеност в публичния сектор;
б) разработване на референтни показатели и
индикатори, както и събиране на достоверни и
подходящи данни относно нивото на изпълнение,
прилагането и цялостната ефективност на
системата за интегритет в публичния сектор.

Стандарти

4

Установят високи стандарти на
поведение за държавните служители,
Отчетност
по слециално чрез:

Управле
на рис

У
а) надхвърляне на минималните изисквания,
Правоприла
приоритизиране на обществения интерес,
придържане към ценностите на обществените
услуги, отворена култура, която улеснява и
възнаграждава Участие
организационното обучение и
насърчава доброто управление;
Надзор

б) включване на стандарти за почтеност в правната
система и организационните политики (като
кодекси за поведение или етични кодекси), за
да се изяснят очакванията и да послужат като
основа за дисциплинарни, административни,
граждански и/или наказателни разследвания и
санкции, според случая;
в) определяне на ясни и пропорционални
процедури за предотвратяване на нарушения
на публичните стандарти за почтеност и за
управление на действителни или потенциални
конфликти на интереси;
г)

оповестяване на ценностите и стандартите
на публичния сектор във вътрешен план в
организациите от публичния сектор и извън
него за частния сектор, гражданското общество
и отделни лица, както и отправяне на искане
към тези партньори да зачитат тези ценности
и стандарти при взаимодействието си с
държавните служители.

КУЛТУРА
III.

Лидерство

ПРЕПОРЪЧВА на Присъединяващите
се страни да развиват култура на
обществена почтеност. За тази цел
Присъединяващите се страни следва да:
Въз основа

на заслугите
Цялото
общество

5

Hасърчават култура на почтеност в
Ангажираност
Култура
цялото общество чрез партньорство с
частния сектор, гражданското общество
и отделните лица, по-специално чрез:

Обществен
интегритет

а) признаване в системата за интегритет в
публичния сектор на ролята на частния сектор,
гражданското общество и отделните лица за
зачитане на ценностите на публичния интегритет
при взаимодействието им сАнгажираност
публичния сектор,
Система
по-специално чрез насърчаване на частния
сектор, гражданското общество и отделните
лица да отстояват тези ценности като споделена
отговорност;Отговорности

Изграждане
на капацитет
Лидерство

6

Въз основа
на заслугите

Инвестират в почтено ръководство по
Цялото
етичните норми с цел демонстриране
общество
Откритост
на ангажимента на организация от
Изграждан
публичния сектор към почтеността, пона капацит
специално чрез:
Култура

а) включване на лидерство за почтеност в
профила на ръководителите на всички нива
на дадена организация, както и изискване
Управление
за подбор,
назначаване или повишение на
на риска
ръководна длъжност, и оценка на работата
на
Откритост
б) ангажиране на съответните заинтересовани
ръководителите
по
отношение
на
системата
за
страни
в
разработването,
редовното
интегритет в публичния сектор на всички нива на
Стандарти актуализиране и прилагането на системата за
Отчетност организацията;
интегритет в публичния сектор;

Система

Обществен
интегритет

б)
в) повишаване на осведомеността в обществото
относно ползите
от публичната почтеност и
Стратегия
намаляване на толерантността към нарушенията
на обществените стандарти за почтеност
и провеждане, когато е Участие
целесъобразно, на
кампании за насърчаване на гражданското
Надзор
образование по въпроситеСтандарти
на почтеността
на обществото сред отделните лица, и поспециално в училищата;
г)

ангажиране на частния сектор и гражданското
общество във връзка с допълнителните ползи
за почтеността на обществото, произтичащи
от поддържането на почтеността в бизнеса и
в дейностите с нестопанска цел, споделянето
и надграждането на поуките, извлечени от
добрите практики.

подпомагане на ръководителите в ролята им на
Правоприлагане
етични
лидери чрез установяване на ясни мандати,
предоставяне на организационна подкрепа (като
Управлени
вътрешен контрол, инструменти в областта нана риска
човешките ресурси и правни консултации) и
предоставяне на периодично обучение и насоки
за повишаване на осведомеността и развиване
Отчетност
на умения за упражняване на подходящо
решение на въпроси, свързани с почтеността на
Правоприлага
обществеността;

в) разработване на рамки за управление, които
насърчават управленските отговорности за
Участие
идентифициране
и намаляване на рисковете за
почтеността на обществеността. Надзор

Лидерство

лото
ество

Въз основа
на заслугите

7

Насърчават към основан на заслугите,
професионален, публичен сектор,
Изграждане
посветен на ценностите
на обществото
Цялото
на капацитет
общество
Култура
и доброто управление, по-специално чрез:

a) гарантиране на управление на човешките
ресурси, което последователно прилага основни
Ангажираност
принципи,
като заслуги и прозрачност, в подкрепа
на професионализма на публичната служба,
Откритост
предотвратява фаворизирането и непотизма,
защитава от неправомерна политическа намеса
Отговорности
и намалява рисковете от злоупотреба с позиция
и неправомерно поведение;

ществен
тегритет

Правоприлагане

Стандарти

Култура

8

Изграждане
на капацитет
Надзор

Откритост

9

култура в публичния сектор, която да
отговаря на съмнения за интегритета,
по-специално чрез:
Управление

на риска
а) насърчаване на отворена култура, в която
етичните дилеми, съмнения за интегритета и
грешките могат да бъдат дискутирани свободно
Отчетност
и, когато е целесъобразно, с представители на
служителите, а ръководството е отзивчиво и се
ангажира с предоставянето
на своевременни
Правоприлагане
консултации и разрешаването на съответните
проблеми;

Предоставят достатъчно информация,
обучение, насоки и навременни
Участиеб)
съвети на държавните служители за
Откритост
прилагане на стандартите за интегритет
в публичния сектор на работното място,
по-специално чрез:

твен
итет

тие

Култура

Обществен
интегритетПодкрепят отворена организационна

б) осигуряване на справедлива и открита система
за набиране, подбор и повишение,
основана
Управление
на обективни критерии на
и риска
формализирана
процедура,Система
както и на система за оценяване,
която
подкрепя
отчетността и етиката на
Лидерство
Стратегия
Въз основа
държавната
служба.
Отчетност
на заслугите

Участие

обучение за почтеност на работното място
за длъжностните лица по време на цялата им
кариера с цел повишаване на осведомеността
и развиване на основни умения за анализ на
етичните дилеми, както и за да се направят
стандартите за публична почтеност приложими
и значими в личния им контекст;
Лидерство
Въз основа
заслугите
в) предоставянена на
леснодостъпни официални
и неофициални насоки и механизми за
консултации, които да помагат на държавните
служители да прилагат стандартите за
обществена почтеност в ежедневната си работа,
както и да управляват ситуации
на конфликт на
Изграждане
капацитет
на
интереси.

а) предоставяне на длъжностните лица по
време на цялата им кариера на ясна и
Управление
актуална информация
относно политиките,
на риска
правилата и административните процедури на
организацията, свързани с поддържането на
високи стандарти на почтеност в публичния
Отчетност
сектор;
б) предлагане

на

въвеждащо

Правоприлагане

обучение

и

осигуряване на ясни правила и процедури
за докладване
на предполагаеми нарушения
Надзор
на стандартите за почтеност и гарантиране,
в съответствие с основните принципи на
националното право, на правна и практическа
защита срещу всички видове необосновано
третиране в резултат на добросъвестно
докладване и при разумни основания;

в) осигуряване на алтернативни канали за
докладване на предполагаеми нарушения на
стандартите за почтеност, включително, когато
е целесъобразно, възможност за поверително
докладване на орган с мандат и капацитет за
провеждане на независимо разследване.

Лидерство

Въз основа
на заслугите
Ангажираност

оворности

ОТЧЕ

Обществен
Култура
интегритет
IV. ПРЕПОРЪЧВА на присъединяващите се
Изграждане
на капацитет

твен
итет

ратегия

тие

Култура

даСистема
осигурят ефективна отчетност. За
тази цел Присъединяващите се следва
да:
Откритост

Изграждане
на капацитет

Откритост

Управление
на риска

Отчетност

Стандарти

Правоприлагане

Управление
на риска

10

Участие
рамка за вътрешен
контрол и управление на риска
за гарантиране на почтеността
Правоприлагане
в организациите от публичния сектор, поспециално чрез:

Отчетност Прилагат

а) осигуряване на контролна среда с ясни цели,,
които
ангажираността
на
Надзор демонстрират
ръководителите към почтеността на обществото
и към обществените услуги, и която осигурява
разумно ниво на увереност за ефективността,
резултатите и спазването на законите и
практиките от страна на дадена организация;
б) осигуряване на стратегически подход към
управлението на риска, който включва оценка
на рисковете за почтеността на обществеността,
преодоляване на слабостите в контрола
(включително на предупредителни сигнали
в критични процеси), както и създаване
на ефективен механизъм за наблюдение и
осигуряване на качеството на системата за
управление на риска;
в) да се гарантира, че механизмите за контрол
са съгласувани и включват ясни процедури
за реагиране на достоверни подозрения за
нарушения на законовите и подзаконовите
разпоредби и за улесняване на докладването на
компетентните органи без страх от репресии.

11

Гарантират,
че
мерките
за
Надзор
прилагане
на
механизмите
осигуряват подходящи отговори
на всички предполагаеми нарушения
на публичните стандарти за почтеност
от страна на длъжностни лица и всички
други лица, участващи в нарушенията, поспециално чрез:
а) прилагане на справедливост, обективност и
навременност в прилагането на стандартите на
интегритет в публичния сектор (включително
откриване,
разследване,
санкциониране
и
обжалване)
чрез
дисциплинарния,
административния,
гражданския
и/или
наказателния процес;
б) насърчаване на механизми за сътрудничество и
обмен на информация между съответните органи,
звена и длъжностни лица (на организационно,
регионално или национално ниво), за да се
избегнат припокриване и пропуски и да се
увеличи навременността и пропорционалността
на механизмите за правоприлагане;
в) насърчаване на прозрачността в рамките
на организациите от публичния сектор и
обществеността относно ефективността на
механизмите за правоприлагане и резултатите
от делата, по-специално чрез разработване на
подходящи статистически данни за делата, като
същевременно се зачитат поверителността и
други съответни правни разпоредби.

бществен
нтегритет

ТНОСТ
Откритост
Отговорности

Обществен
интегритет

Система

Стратегия

Отчетност

Откритост

Управление
на риска

Управ
на р

Отчетност

Стандарти
Правоприлагане

Правопр
Участие
Участие

Надзор
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Засилят ролята на външния надзор
и контрол в рамките на системата
за интегритет в публичния сектор,
по-специално чрез:

a) улесняване на организационното обучение и
демонстриране на отчетност на организациите
от публичния сектор чрез предоставяне на
адекватни отговори (включително правна
защита, когато е уместно) на санкциите,
решенията
и
официалните
препоръки
на надзорните органи (като върховните
одитни
институции,
омбудсманите
или
информационните комисии), регулаторните
правоприлагащи агенции и административните
съдилища;
б) гарантиране,
че
надзорните
органи,
регулаторните правоприлагащи агенции и
административните съдилища, които укрепват
почтеността на обществеността, реагират на
информацията за предполагаеми нарушения
или неправомерно поведение, получена от трети
страни (като жалби или твърдения, подадени
от предприятия, служители и други физически
лица);
в) гарантиране на безпристрастното прилагане на
законите и подзаконовите актове (които могат да
се прилагат за публични и частни организации
и
физически
лица)
от
регулаторните
правоприлагащи органи.
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Надзор

Насърчават
прозрачността
и
ангажираността
на
заинтересованите
страни
на
всички етапи от политическия процес и
цикъл, за насърчаване на отчетността и
обществения интерес, по-специално чрез:
a) насърчаване на прозрачността и отвореното
управление, включително осигуряване на
достъп до информация и свободно достъпни
данни, както и навременни отговори на искания
за информация;
б) предоставяне
на
достъп
на
всички
заинтересовани страни – включително частния
сектор, гражданското общество и отделните
лица – при разработването и прилагането на
публичните политики;
в) предотвратяване
на
овладяването
на
публичните политики от групи с тесни интереси
чрез управление на ситуации на конфликт на
интереси и осигуряване на прозрачност при
лобистките дейности и финансирането на
политически партии и предизборни кампании;
г)

насърчаване на общество, което включва
организации за наблюдение, граждански групи,
профсъюзи и независими медии.

V.

ПРИКАНВА Генералния Секретар да
разпространи настоящата препоръка.

висшите служители по въпросите на
обществената почтеност.

VI.

ПРИКАНВА Присъединяващите се
страни да разпространят настоящата
препоръка на всички равнища на
управление.

VIII. УКАЗВА на Комитета за публично
управление да наблюдава чрез своята
работна група от висши служители по
въпросите на почтеността в публичния
сектор изпълнението на настоящата
препоръка и да докладва за това на
Съвета не по-късно от пет години след
приемането ѝ, а след това - редовно.

VII. ПРИКАНВА неприсъединилите се към
настоящата препоръка да я вземат
предвид и да се придържат към нея
след преглед от работната група на

Комитет за публично управление към ОИСР
Мандатът на Комитета по публично управление е да подпомага членовете и лицата,
които не са членове, в изграждането и укрепването на капацитета за разработване,
прилагане и оценка на адаптивни, иновативни, изпреварващи и насочени към
гражданите публични политики, институции и услуги. По-специално работата
на Комитета е насочена към подпомагане на държавите да укрепят капацитета
си за управление чрез подобряване на системите за изготвяне на политики и
ефективността на публичните институции. Работата на Комитета в областта на
почтеността на обществеността се подпомага от служители в отдел „Почтеност на
публичния сектор „към дирекция „Публично управление“.
Уникалният акцент на дирекция ‚Публично управление‘ върху институционалния
дизайн и прилагането на политиката подпомага взаимното обучение и
разпространението на най-добри практики в различни обществени и пазарни
условия. Тази работа подкрепя държавите, докато те изграждат по-добри
правителствени системи и прилагат политики на всички равнища на управление
в подкрепа на устойчивия и приобщаващ растеж и по-нататъшното развитие на
доверието на гражданите в управлението.
Декларация за мисията на Организацията за Икономическо Сътрудничество и
Развитие (ОИСР) Дирекция Публично управление
Нашата мисия е да помагаме на правителствата на всички равнища да разработват
и прилагат стратегически, основани на доказателства и иновативни политики за
укрепване на публичното управление, да реагират ефективно на разнообразните
и революционни икономически, социални и екологични предизвикателства и да
изпълняват ангажиментите на правителството към гражданите.
Пълният текст на Препоръката на Съвета относно почтеността в публичния сектор
е на разположение в базата данни на ОИСР с правни инструменти, където можете
да намерите и допълнителна информация и всякакви бъдещи актуализации:
http://acts.oecd.org/Default.aspx.

Този превод е изготвен със съдействието на Министерството на
Правосъдието и Министерството на Външните Работи, единствено
с информационна цел и ОИСР не може да гарантира неговата
точност. Единствените официални версии са английският
и френският текст, които са достъпни на уебсайта на ОИСР
https://legalinstruments.oecd.org.
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