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I{tt.Z. (1) lefiuocrra Ha cnyxuTenr{Te ce ocr,ulecrB.rBa npv cna3BaHe rIpIrHtIIrlI4Te Ha
rroqreHocr, qecrHocr, 6e:npucrpacrHocr, npo3paqHocr, ortoBopHocr, orrlerHocr n cnyx6a
Ha o6rlecrBeHLrfl I4HTepec.
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Ao6pocbBecrHo, Karo ce crpeMr4 HerrpeKbcHaro Aa uo4o6prna pa6orara cla B LIHTepec Ha
fpaxAaHr4Te 14 o6ulecrBoro.
(4) CnyxureJrflT cJre.qBa noBe.4eHr.re, Koero He HaKT,pH{Ba rlpecrlrxa Ha AtpxaBHara
aAMrlHrlcTpaur4fl npr{ r.r3rrbJrHeHr,re Ha cnyxe6sure cL{ 3albnxgHvs. Lr B cBof o6rqecreeu u
JII4IICH XI,IBOT.

Ha c.ryNe6nr.rre ca 3aAr,nxeHlrq cnyxflTen{T ce orHac{
rto6e3uo, Bb3IILrraHo I{ c yBaxeHI,Ie KbM BceKI{, Karo 3aql4Ta npaButa u AocrofiscrBoro Ha
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Apyro ocHoBaHrre, KaKTo r4 Aa 3noynorpe6rna c npeAocraBeHl4Te My [paBoMoul[q.
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tl"r.4. (1) B oruo[reHpr.rrra c KoJrerraTe cr{ cnyxr.rrersr He .4onycKa rroBeAeHpre, Koero
HaKbpHrBa AocrofincrBoro, rlpaButa v LrHTepecLITe Ha or.4enHara JrLIqHocr.
(2) Clyxurersr c63AaBa ycnoBr4r 3a Koirerl4aJlua pa6orna cpeAa e Ayx Ha KopeKTuocr
14 yBaxeHr,re KBM MHeHr.rero Ha KoJrer[rTe cu v TexHpIf upo$eczonaJleH oIIIrT.

rll.S. Koraro flporr4BopequrflTa Mexry
caMr.rre r.rrx, Te

rbpcrr

Korrerr4 He Morar Aa 6rplat pa3pelxeHl{
crAeficreuero Ha HenocpeAcrBeHl4, p:bKoBoAI4Ten.

or

Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
София 1618, кв.“Овча купел”, ул.“Боряна” №59, бл.215А, ап.1
www.nipa.bg; тел./факс: +359 2955 9725, e-mail: nipa@nipa.bg

Чл.6. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят трябва
да дава пример на другите служители.
Чл.7.
(1)
Служителят
извършва
административното
обслужване
законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен
да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя необходимата
информация с оглед защитата на техните права и интереси при спазване изискванията
на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните
данни.
(2) Служителят извършва административното обслужване при спазване на
Наредбата за административното обслужване.
(3) При водене на телефонни разговори служителят се идентифицира чрез
собствено и фамилно име.

Глава трета
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.8. (1) Служителят подпомага директора като проявява висок
професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането
на държавната политика в областта на трудовите отношения, при изпълнението на
взетите решения и осъществяването на законовите правомощия.
(2) При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение,
което създава увереност в органите, чиято дейност подпомага, че могат да му се
доверяват и да разчитат на него.
(3) Когато прави предложения пред директора или съответния пряк ръководител,
служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно
решение при условията на чл. 9.
Чл.9. (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да
изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от
администрацията, освен в случаите, за които в Кодекса на труда и в Кодекса за
поведение на служителите в държавната администрация са предвидени изключения.
(2) Служителят поставя пред директора и/или съответния пряк ръководител
открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.
Чл.10. (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други
неправомерни действия в държавната администрация.
(2) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в
друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема
подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да доведат до
пристрастност или могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения,
на неговите решения, преценка или функции, както и да нарушат професионалния му
подход по определени въпроси.
(3) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат
възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му
задължения.
(4) При изпълнение на своите задължения, служителят следва да не допуска
поведение или постъпки, които попадат под разпоредбите на действащия Наказателен
кодекс.
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Чл.11. Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да
бъде тълкуван като официална позиция на института.
Чл.12. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва
повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му
за лични цели. Служителят е длъжен своевременно да информира непосредствения си
ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.
Чл.13. Служителят може да използва документи и информация, станали му
известни във връзка с изпълнение на служебните му задължения, при спазване на
правилата за защита на информацията.
Чл.14. Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за
изпълнение на възложените му задължения.

Глава четвърта
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.15. (1) Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката,
вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла
на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси са заинтересувани от съответното решение или когато има със
заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата
безпристрастност.
(2) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до
конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят
следва своевременно да уведоми своя ръководител.
(3) Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал
конфликт на интереси в администрацията, в която е назначен, предприема
необходимите мерки за изясняване на въпроса.
(4) Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със
служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.
Чл.16. (1) Служителят не може да използва служебното си положение за
осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
(2) Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с
неговата длъжност, функции и задължения.

Глава пета
ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.17. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си
живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на държавната служба.
(2) Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с
добрите нрави.
(3) Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а
при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира
поведението си.
(4) Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото,
съответстващи на служебното му положение в НИПА.
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Чл.18. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да
накърни престижа на института.
Чл.19. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в
законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и
да получава доходи от такива дейности.
Чл.20. Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да
не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.

Глава шеста
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. (1) При първоначално встъпване в длъжност чрез служителя, отговарящ
за „Човешки ресурси” в НИПА, служителят е длъжен да се запознае с разпоредбите на
този кодекс.
(2) Новопостъпилите служители подписват декларация, че са запознати с
кодекса.
(3) Лицето, отговарящо за Човешки ресурси прилага декларацията по ал. 2 в
личното досие на служителя.
Чл.22. Непосредствените ръководители са длъжни да следи и да изисква
спазването на разпоредбите на настоящия кодекс от подчинените му служители.
Чл.23. (1) При осъществяването и констатирането на поведение и/или действия,
несъвместими с този кодекс, служителят носи дисциплинарна отговорност по реда на
Кодекса на труда.
(2) Констатирането на действията по ал.1 се извършва чрез изготвяне на
протокол, подписан от прекия ръководител, поне един служител, свидетел на
нарушението и нарушителя.
(3) Протоколът се докладва на директора в срок от 3 (три) дни от съставянето му
за предприемане на законосъобразни действия по търсене на дисциплинарна
отговорност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Всички служители в Националния институт за помирение и арбитраж са
длъжни да спазват разпоредбите на настоящия Етичен кодекс.
§2. Кодексът влиза в сила от датата на утвърждаването му от директора на
НИПА.
§3. Тези правила са изготвени във връзка с изискванията на чл.13, ал.3, т.11 от
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и са част от
системата за финансово управление и контрол.
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