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Началото – октомври 2007 г. 

 Стратегията за иновации и добро управление на
местно ниво е приета на 15-тата сесия на Конференцията
на европейските министри, отговорни за местното и
регионално управление на Съвета на Европа във
Валенсия

 Стратегията е одобрена от Българското правителство

 Стратегията се осъществява в сътрудничество между
НСОРБ и МРРБ



Цели на Стратегията

 Гражданите - в центъра на всички демократични
институции;

 Подобряване качеството на местните публични услуги;

 Създаване и утвърждаване на институционални
предпоставки за по-добро местно самоуправление.



12 принципа за добро демократично управление 

1. Честно провеждане на
избори, представителност и 
гражданско участие

2. Отзивчивост

3. Ефикасност и ефективност

4. Откритост и прозрачност

5. Върховенство на закона

6.    Етично поведение

7. Компетентност и капацитет

8. Иновации и отвореност за 
промени

9. Устойчивост и дългосрочна 
ориентация

10. Стабилно финансово 
управление

11. Човешки права, културно 
разнообразие и социално 
единство

12. Отчетност 



Комисия за присъждане на Етикет за иновации и 
добро управление на местно ниво

 Акредитирана през декември 2010 г. от Съвета на
Европа като Национална платформа за присъждане на
Етикета.

 Състав: председател - министърът на регионалното
развитие и благоустройството и 16 членове;

 Функции – определени в Правилник за дейността й;
Секретариат – ГД СПРРАТУ

 Подновена акредитация от Платформата на
заинтересованите страни към Съвета на Европа 1.06.
2016 г.

 Първо заседание на новосформираната комисия –
31.08.2016 г.



Присъждане на Етикета в България 

 2011 г. - първа процедура с присъден Етикет на 13 общини –
Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец
Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище.

 2013 г. - втора процедура с присъден Етикет на 16 общини - Бяла
Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра,
Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична, Троян и
Търговище.

 2015 г. - трета процедура с присъден Етикет на 18 общини –
Банско, Бяла Слатина, Враца, Вълчи дол, Габрово, Г. Оряховица,
Димитровград, Добрич, Долна баня, Кнежа, Ловеч, Павликени, Петрич,
Поморие, Свищов, Столична, Троян и Търговище.



Първа официална церемония по награждаване на 
13-те общини - 27 май 2011 г.



Втора официална церемония по награждаване на 
16-те общини – 14 октомври 2013 г.





Етикетът - символ на добро местно управление и 
успешни европейски практики



Международно признание

 Норвегия (септември 2012 г., гр. Осло) – работна среща 
с екипа, отговорен за прилагане на Стратегията в 
Норвегия

 Франция (юни 2013 г., гр. Страсбург) – семинар за 
добро демократично управление.

 Международна Конференция «Доброто управление на 
местно ниво-предизвикателства и персепективи» (март 
2016 г. гр. София)

 Инициатива Добро управление в региона на река 
Дунав – (гр. Виена декември 2016 г.)



Четвърта процедура за кандидатстване 
за Етикета

 31-ти август 2016 г. – Решение на Комисията за начало на
Четвъта процедура;

 Януари – март 2017 г. - кандидатстване на общините
(подаване на необходимите документи);

 Последващи дейности (социологическо проучване,
оценяване на всяка община от двама независими
експерти, решение за присъждане);

 Официална церемония по присъждане на Етикета –
октомври 2017 г.



Полезно за общините

 Самооценка на общината

 Социологическо проучване сред гражданите 

 Проучване сред общинските съветници

 Оценка от независими експерти

 Сравнение на степента на доброто управление между 
общините.

 Удовлетворение и признание на положените усилия

 Информация и обмен на добри практики – български и 
международни.



Заключения

 Интерес от общините: нарастващ;

 Усъвършенстване на процедурите за присъждане на
Етикета;

 СПС - Създаване на устойчив механизъм за обмен на
добри практики и партньорски посещения в общините,
наградени с Етикета



За допълнителна информация:
Секретариат на Комисията за присъждане на 

Етикет за иновации и добро управление:
ГД СПРРАТУ към МРРБ

02 9405 428/ 538
SAtanasova@mrrb.government.bg
MPetkova@mrrb.government.bg

и на следните електронни страници:
http://www.mrrb.government.bg

http://www.namrb.org
http://self.government.bg




















