
ОПИТЪТ НА
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ



Понятието “добро управление” 
възниква в края на XX век, като 

резултат от опитите на 
демократичните общества да 

повишат ефективността на 
управлението на публичните 

процеси.



 През октомври 2007 година на 15-
тата сесия на Конференцията на 

европейските министри, отговорни 
за местното и регионално 

управление към Съвета на Европа, 
е приета Европейска стратегия за 

иновации и добро управление 
на местно ниво.



Европейската стратегия  за 
иновации и добро управление 

на местно ниво въвежда 12 
принципа за добро, 

демократично управление.



Честно провеждане на избори;
Отзивчивост;
Ефикасност и ефективност;
Откритост и прозрачност;
Върховенство на закона;
Етично поведение;



 Компетентност и капацитет;
 Иновации и отвореност за промени;
 Устойчивост и дългосрочна 

ориентация;
 Стабилно финансово управление;
 Човешки права, културно

разнообразие и социално единство;
 Отчетност



Етикетът е по своята 
същност морална награда, 

символ на престиж и стимул 
на общините да подобряват 
своето управление в услуга 
на гражданското общество.



 България е първата членка на 
Съвета на Европа, която през 2010 
година получава институционална 

акредитация и съпътстващото я 
право да присъжда на свои общини 
ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО 
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО.



 През 2011 година България успешно проведе 
първата процедура по прилагане на Стратегия за 
иновации и добро управление на местно ниво. С 
Етикета бяха наградени 13 български общини.

 През 2013 г. успешно се проведе и Втората 
процедура по прилагане на Стратегията за 
иновации и добро управление. След извършена 
оценка на кандидатурите на общините от 
независими експерти, на свое заседание 
Комисията взе решение Етикетът да бъде 
присъден на 16 български общини.



С Решение от 24 февруари
2014 г. Комисията за 
присъждане на Етикета
обяви началото на
кампанията по Третата
процедура. Тя се проведе в 
периода 06.03.2014 –
30.04.2015 г. съгласно
приетия план-график:



 Набиране на кандидатури на общините:
10 април – 31 юли 2014 година.

 Провеждане на анкетно проучване сред 
гражданите на кандидатстващите общини:

8 август – 10 декември 2014 година.
 Оценяване на кандидатурите на общините:

05 януари – 16 февруари 2015 година.
 Заседание на Комисията за вземане на 
решение за присъждане: 5 – 10 март 2015 

година.
 Финално заседание на 

Комисията за присъждане на Етикета.



Община Вълчи дол подаде 
пълния комплект документи за 
кандидатстване в Секретариата 
на Комисията по присъждане на 

Етикета в определените 
срокове, в съответствие с 

утвърдените образци и 
документи.





 Решение №1254 от 24.04.2014 
год. 

на Общински съвет – Вълчи дол, 
с което декларира, че Общината 
приема и прилага в дейността си 

12-те принципа на добро 
демократично управление.



 Със заповед на Кмета на Община 
Вълчи дол бе сформиран екип за 

подготовка на цялостната кандидатура 
със съответната документация. За 

попълването на необходимия Бенчмарк 
бе събрана информация относно 

прилагането на 12-те принципа, както и 
доказателствен материал към 

отделните индикатори.



 Сформираният екип от експерти 
от Общинска администрация 

Вълчи дол извърши самооценка 
на попълнения Бенчмарк по 

представените указания.



Бе попълнено писмено 
заявление от Кмета на община 

Вълчи дол до Комисията за 
присъждане на етикет за 

иновации и добро управление 
на местно ниво.



 Бе представен Доклад от 
Председателя на 

Общински съвет – Вълчи дол 
за проведено анкетно проучване 
сред 17-те общински съветници.



 След направения анализ за прилагане 
на принципите за добро демократично 
управление става ясно, че отчетността 

е най-високо оценения принцип в 
Общинска администрация Вълчи дол. 

Според анкетираните, общинските 
съветници и служителите от 

Администрацията ясно и точно 
разясняват решенията си на 

гражданите, наясно са със своите 
индивидуални и колективни 

отговорности. Всички 
общественозначими заповеди, доклади, 
проекти, процедури и други документи, 

касаещи дейността на Общината са 
публично достъпни. 



Попълнен Бенчмарк за 
самооценка на Община Вълчи 

дол по 12-те принципа на добро 
демократично управление, 

целта на който е да помогне на 
общините сами да оценят 

своите силни и слаби страни в 
прилагането на принципите.



 Беше представен и 
доказателствен материал, който 

беше систематизиран по принципи 
и индикатори 

/на електронен носител/.





Практиката отговаря на 
принцип 8 – “Иновации и 
отвореност към промени”



Отговаряща на принцип 11 
– Човешки права, 

културно разнообразие  и 
социално единство.



В Община Вълчи дол 
медиаторът работи от началото 

на 2013 година, като от 2014 
година това вече е делегирана 

дейност, с цел запазване на 
постигнатото и устойчиво 

подобряване на 
междукултурния диалог.



 Здравният медиатор спомага за 
връзката и работата с 

малцинствените общности и 
институциите. Той се ползва с 

доверието на общността. 
Дейността му спомага за 
социалното включване на 

малцинствените общности, тяхното 
устойчиво социално, здравно и 

образователно развитие.



 Здравният медиатор спомага за 
преодоляването на  културните 

бариери при работата с 
институциите, оптимизиране 

провеждането на профилактични 
програми сред ромското 

население, подобрява здравното 
образование и извършва активна 

социална работа с уязвимите 
групи.



 Практиката отговаря на Принцип 1 
– Честно провеждане на изборите, 

представителност и гражданско 
участие.



 Беше създаден и внедрен 
механизъм за консултиране на 

политики с всички заинтересовани 
страни.

 Стимулира се обществената 
активност и ангажираност на 

целевите групи при разработването 
и реализацията на общински 

политики за устойчиво развитие.



 Разширени знания и умения в 
разработването на политики.

 Изработени и въведени нови 
стратегически документи, отговарящи 
на интересите на местната общност: 

разработване и институционализиране 
на механизъм за консултиране, 

мониторинг и контрол в процеса на 
разработване на общински политики.



 Проектът допринесе за 
подобряване ефективността на 

общинската администрация, чрез 
разработване и прилагане на 

политики и регламенти, правила и 
процедури, ориентирани към 

действителните потребности на 
обществото, базирани на 

обективен анализ.



 Реализацията на проекта даде 
възможност на една малка община 

да създаде прозрачни, ясни и 
облекчени правила за мониторинг 
и контрол при разработването на 

стратегически документи, 
съобразени с национални, 

регионални и местни приоритети.





 На заседанието си от 11 март 2015 г. 
Комисията взе решение за присъждане

на Етикета на следните
общини: Банско, Бяла Слатина, Враца, 
Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, 

Димитровград, Добрич, Долна баня, 
Кнежа, Ловеч, Павликени, Петрич, 

Поморие, Свищов, Столична, Троян и 
Търговищe.



 Процедурата по връчването на 
престижния европейски приз се състоя

в рамките на Годишната среща на
местните власти от Югоизточна Европа, 

на 18 май 2015г. в Пловдив. 
Удостоените с приза общини получиха
утвърдения от Съвета на Европа приз -

кристален дванадесетостен, 
символизиращ 12-те принципа за добро 

управление и Почетна грамота.






