“Обществена подкрепа за устойчивото управление на зоните по Натура 2000 по черноморското крайбрежие”

Този проект се осъществява със съфинансиране от ФМ на ЕИП

Доброволна харта на администрацията за подпомагане на въвеждането на
националната екологична мрежа Натура 200

С грижа за околната среда, здравето и живота на хората
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Черноморска мрежа на неправителствените организации и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия
орган.
Партньорските неправителствени организации, участници в проекта“Обществена подкрепа за устойчивото
управление на зоните по Натура 2000 по черноморското крайбрежие”, приканват служителите от
администрациите на местната и държавната власт да се присъединят доброволно и съзнателно към
принципите, изложени в този документ.
Като държавен служител приемам доброволно и съзнателно да спазвам следните задължения,
свързани с работата ми и националната политика и стратегия за изграждане на Европейската
екологична мрежа Натура 2000 в България
Да се запозная с Националния план за опазване на биологичното разнообразие и връзката му с
моите служебни задължения и функции
Да се запозная със същността, целите обхвата и принципите на изграждане екологичната мрежа в
България и връзката й с моите служебни задължения и функции
Да се запозная с мястото на екологичната мрежа Натура 2000 в националната екологична мрежа и
връзката й с моите служебни задължения и функции
Да развивам експертните си знания и опит по отношение на процеса на изграждане на екологичната
мрежа Натура 2000
Да се запозная с основни понятия за устойчивото развитие и интегрирането на екологичната политика
в другите сектори
Да полагам доброволно и съзнателно усилия за прилагането на интегрирания подход по отношение
на дейности, свързани с околната среда, в сферата на моите професионални задължения и функции
Да приема съзнателно, че грижата за околната среда е част от задълженията ми, свързани с доброто
административно обслужване от институциите и органите на държавната и местната власт, което е
основно право на гражданите
Да избягвам съзнателно всякаква дискриминация на гражданите, особено във връзка с екологични
проблеми и дейности, свързани с околната среда
Да вземам решения, като зачитам справедливото равновесие между интересите на частните лица и
обществения интерес, което е особено важно при дейности, свързани с околната среда
Да не допускам злоупотреба с правомощия, пристрастност, необективност и непоследователност в
личната си административна дейност и в административната дейност на институцията, като обръщам
специално внимание в това отношение на дейности и въпроси, свързани с околната среда
Да предоставям своевременно исканата правомерно от мен информация и да сътруднича с
представители на общестевни организации и медии.

