СДРУЖЕНИЕ ЕКОСИСТЕМ ЮРЪП/ECOSYSTEM EUROPE
Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в
обществена полза

ЕТИЧЕН КОДЕКС
В изпълнение на разпоредбите на Конституцията на Република България,
спазвайки действащата национална нормативна уредба и регламентациите на
ЕС;
Мотивирано от необходимостта за полагане на системни усилия за осигуряване
на прозрачност, публичност и ефикасност на дейността на организацията
Сдружение Екосистем Юръп/Ecosystem Europe Association декларира, че:











Е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена
полза, регистрирано във Видински Окръжен съд със съдебно решение №
66/01.10.2013 г.. Сдружението е регистрирано в Агенция по вписванията с
БУЛСТАТ № 176607694. Сдружението е регистрирано и в Централния регистър
към Министерство на правосъдието.
Подкрепя, отстоява и развива ценностите на гражданското общество, зачита
върховенството на закона, отхвърля всички прояви на дискриминация и
толерира различността;
Насърчава активното гражданско участие в обществените и икономически
процеси на страната;
Съдейства за повишаване на мотивацията за партньорство и работа в мрежа;
Застава зад принципите, постановяващи спазване на човешките права и
свободи;
Работи за утвърждаване на ролята на неправителствения сектор в българското
общество, като партийно неутрален застъпник и представител на обществени
интереси, равноправен и отговорен партньор на държавата, местната власт и
бизнеса;



Насърчава проучването и прилагането на „добри управленчески практики“ в
сфери на компетентност на Сдружението.

Приелите този Кодекс членове и асоциирани членове на Сдружението (както и
ангажираните при определени случаи доброволци) декларират, че ще спазват
неговите основни принципи и разпоредби в съответствие с Устава, действащите
национални и международни нормативни разпоредби и идентифицираните „добри
административни практики“.
1. За гарантиране на принципите на доброто управление при изпълнение на
фиксираните цели , Сдружението се задължава:
 да структурира ефикасна управленческа система, с прозрачна йерархия, с
ясен механизъм за взимане на решения, функционираща на принципа на
мандатност;
 да фиксира и разпредели отговорностите по непротиворечив начин в
рамките на организацията и да изгради механизми за вътрешен контрол;
 да гарантира професионализъм при изпълнение на дейностите за
постигане на целите.
2. За осигуряване на прозрачност на дейността, Сдружението формулира ясно и
недвусмислено и осигурява публичен достъп до:
 Мисията и целите на организацията;
 Средствата за постигане на целите (приоритети, дейности, програми);
 Управленската структура на организацията (устав, състав на върховния и
управителният орган);
 Процесът на вземане на решения (правила, регламент за провеждане на
конкурси);
 Механизмите за развитие на Сдружението – присъединяване, напускане,
избягване на конфликт на интереси.
3. За гарантиране на отчетност, Сдружението:
 Стриктно съблюдава всички законови разпоредби, изискванията на
донорите и на действащите Програми за финансиране, национални и
международни;
 Подготвя и представя ежегоден публичен отчет на дейността си, като
посочва изчерпателно и коректно източниците и размера на получената
финансова подкрепа и дарения (при донори, пожелали да бъдат анонимни
се посочва само размера на финансирането), начините на разходване на
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средствата – дейности, програми, проекти и постигнати резултати,
изчерпателен анализ на участниците;
 Разработва и представя публично изчерпателен доклад за осъществени
проекти и програми, с подробен анализ и препоръки за усувършенстване
на последващи дейности.
4. При осигуряване на финансиране и набиране на средства Сдружението
гарантира, че:
 Всички дейности по набиране и получаване на средства, както и тяхното
усвояване, са в съответствие с мисията и целите на организациите;
 При кандидатстване пред финансиращи програми с предложения и
проекти, Сдружението представя себе си, дейността си и планираните
дейности реалистично, като изрично посочва своите партньори и донори и
не въвежда в заблуждение относно своите минали постижения и
планираните резултати;
 Получените дарения и финансови продкрепи се използват стриктно за
целта, за която са отпуснати;
 Кампаниите за набиране на средства са адекватни и реалистични,
предоставящи коректна информация за Сдружението и евентуалните му
партньори,
за
техните
възможности
и
компетентности,
за
предназначението на набираните средства;
 Сдружението обявява публично приходите, набрани от кампаниите и
разходите по осъществяването им;
 Сдружението не участва в схеми за пране на пари, корупционни практики,
финансови измами и терористични дейности и информира компетентните
органи за получени предложения за участие в този смисъл.
5. За решаване на проблеми, възникнали от евентуални конфликти на интереси:
 Сдружението се стреми, във всяко свое действием да избягва ситуации на
конфликти на интереси;
 Сдружението ясно регламентира вътрешен механизъм за регистрация и
правила за разрешаване на конфликти на интереси, в случай на
регистрирани такива;
 Членове на предвидените от Устава колективни органи не участват в
обсъждане или вземане на решения по въпроси, засягащи ги директно
(като преизбиране или лично възнаграждение);
 Членове на колективните органи на Сдружението декларират всяка
актуална или потенциална възможност за конфликт на интереси.
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6. При предоставяне и ползване на информация, свързана с дейността му,
Сдружението се задължава да:
 Интерпретира обективно и достоверно данните и резултатите от свои и
чужди изследвания, анализи и други публикации;
 Представя, разпространява и използва свързана с дейността му
информация по автентичен и недвусмислен начин;
 Цитира акуратно източниците на информация и се противопоставя на
всички прояви на плагиатство;
 Зачита правото на интелектуална собственост;
 Осигурява публичен достъп до продуктите на дейността си след отчитане
на съответните проекти пред донора.
7. В своите отношения с политически партии Сдружението:
 Не си поставя и не преследва партийни цели;
 Не защитава партийни интереси;
 Не извършва дейност в полза и подкрепа на политически партии и
партийни интереси;
 Не финансира и не набира средства в полза на политически партии;
 Не извършва лобиране в подкрепа на тясно партийни цели.
8. При установени взаимодействия с публични власти Сдружението
се
придържа към следните принципи:
 При получаване и разходване на публични средства Сдружението
съблюдава най-високи стандарти на отчетност и публично обявява факта,
че разходва пари на българския данъкоплатец;
 Сдружението не партнира с организации, които участват в планирането и
управлението на публични средства, не участват в тяхното усвояване;
 При осъществяване на дейността си, Сдружението би могло да ползва
публични имоти без да променя предназначението им;
 Основава взаимоотношенията си с публичните власти на диалог,
толерантност, взаимно уважение и отговорност;
 Установява взаимодействие с публични власти, само на принципна
основа, при съвместимост на мисиите и дейностите за тяхното постигане.
9. Сдружението изгражда и поддържа взаимоотношения с други НПО и групи на
граждани, основаващи се на основни демократични принципи:
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 Признаване на еднакво значимата обществена роля на всички НПО,
независимо от продължителността на тяхната история, независимо от типа
и обхват на дейността им;
 Диалог, толерантност, взаимно уважение и отговорност;
 Солидарност с кампании и дейности на други НПО без компромис с
ценностите и мисията на Сдружението;
 При участие в мрежови дейности, Сдружението и партниращите НПО
споделят ресурсите си – експертни, аналитични и др. в условия на
съвместна дейност и кампании;
 Стремеж към консолидация и изграждане на мрежи с други НПО като
средство за повишаване на ефективността и ефикасността на НПО сектора и
увеличаване на публичното благо.
Настоящият Етичен Кодекс е част от документите, структуриращи и контролиращи
дейността на Сдружение Екосистем Юръп/Ecosystem Europe и с приемането му
неговите членове, асоциирани членове и партньори се ангажират да спазват
неговоите принципи и разпоредби, основаващи се на основни демократични
принципи, отнасящи се до ефективното участие на гражданското общество в
управлението на обществените процеси във всичките им аспекти.
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