ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
Европейски етикет за качествено
управление – за какво става дума?

работи тяхната община, отговарят на европейските.
Те също така имат полза общината им да се стреми да
подобрява своята дейност.
Европейският етикет за добро управление е замислен Гражданите искат да живеят в добре управлявана обкато отличие на всички общини, които демонстрират щина. Те трябва да бъдат доволни и горди, ако тяхната
високи постижения в управлението, съобразно 12-те местна власт носи Европейския етикет за добро упрапринципа на доброто демократично управление, раз- вление.
пространени от Съвета на Европа.
Етикетът има за цел също да подпомогне местните
Какъв е символът на Етикета?
власти да:
⇒ Осъзнаят силните и слабите си страни при преСимвол на Европейския етикет за добро управление е
доставянето на публични услуги за общността;
⇒ Подобрят качеството на местното управление с кристален додекаедър, който е стилизиран знак за 12помощта на множество разнообразни инструменти, те принципа на иновации и добро управление и знака
на Съвета на Европа.
разработени специално за Етикета;
⇒ Приложат добрите практики на колегите си от Правилният додекаедър е геометрична форма с 12
другите общини, които също участват в процеса на идентични страни – правилни петоъгълници. Тази
номиниране и определяне на носители на Европей- форма се използва още от древността като символ на
съвършенството.
ския етикет.

Каква е ползата от Етикета за местните
власти?

Как може да бъде получен
европейският Етикет?

Европейският етикет е едновременно признание за
постиженията за една община и силен инструмент за
подобряване на управлението.
Получаването на наградата трябва да бъде отбелязвано от цялата общност, не само от общинския съвет и
общинската администрацията.
Етикетът е полезен за всички общини, дори за тези,
които не успяват да покрият критериите му или не се
решават да кандидатстват. Неговите инструменти за
оценка дават ориентация на общините къде се намират спрямо наградените и какви конкретни стъпки да
предприемат за подобряване на дейността и постигане на прогрес в развитието си.

Европейският етикет за добро управление не се връчва от Съвета на Европа, а от национален орган – Комисия за присъждане на Етикета за иновации и добро
управление. Тя получава акредитация за ограничен
период от време, определен от Европейската платформа на заинтересованите страни към СЕ. Акредитацията може да се подновявa при подаване отново на
кандидатурата, заедно с необходимите доказателства
и удостоверения.
Комисията има задача да:
⇒ Утвърждава еталон (бенчмарк) за самооценка на
общините и въпросниците за анкетиране на общинските съветници и гражданите, в съответствие с предоставените документи-еталони от Съвета на Европа;
⇒ Определя общините, носители на Етикета и обявява мотивите си публично;
⇒ Разглежда жалби, свързани с процедурата по
връчване на Етикета, подадени от общини;
⇒ Изготвя и редовно публикува информация за резултатите от процедурата по връчване на Етикета;
⇒ Популяризира добри практики, установени в
процеса на връчване на Етикета.

Как ще промени живота на гражданите?
Гражданите винаги имат силен интерес към доброто
управление. Те очакват и заслужават добро качество
на услугите, местни власти, които чуват и вземат предвид техните нужди и въпроси, и добра среда за живеене. Те имат право да знаят дали стандартите, по които
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Каква е ролята на националните
асоциации?
Националните асоциации на местните власти играят
ключова роля в представянето и прилагането на Европейския етикет в своите държави. Те, заедно с Министерството на регионалното развитие, поемат инициативата за създаването на обществено-държавен орган
– Национална платформа за изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво,
който ще връчва наградата на общините. Асоциацията
има задача и да координира цялостното прилагане на
правилата за номиниране и избор на общини, както и
да подкрепя общините при кандидатстването им.
Разпространението на допълнителна информация за
Стратегията и за нейните инструменти за оценяване,
подпомагането на общините в процеса на запознаване и кандидатстване за Етика са също част от задачите
на Националната асоциация на местните власти.
Национално сдружение на общините в Република
България беше сред инициаторите и основните двигатели на процеса за определяне на България за пилотна страна по прилагане на Стратегията за иновации и
добро управление на Съвета на Европа. НСОРБ продължава да участва активно в адаптирането на критериите за оценка на общините-кандидатки за Етикета
към българските специфики. В бъдеще представители
на организацията ще бъдат част от Националната комисия за избор на общините-носителки на Етикета за
България.

Как става кандидатстването на практика?
Всяка община може да се присъедини към Стратегията за иновации и добро управление, като приеме 12те принципа за добро и демократично управление и
се стреми да ги прилага на практика, за да подобри качеството на своето управление. Не на последно място, тя трябва да следи и да отчита постигнатия прогрес
всяка година.
Ако общината иска да получи наградата “Европейски
етикет за добро управление”, тя трябва да представи
кандидатурата си пред Националната платформа и да
отговаря на критерии за оценка, които ще бъдат оценявани на базата на:
• Матрицата за оценка на дейността на общината
(бенчмарк);
• Резултатите от проучване на мнението на гражданите (Въпросник за гражданите);
• Резултатите от проучване на мнението на изборните представители (Въпросник за изборните представители).
Възможна е допълнителна проверка на място на получените от проучванията резултати.
Решението за отличаването на дадена община се взема от Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление, под председателството на
Министъра на регионалното развитие. Предвидена
е възможност отличените общини да могат да кандидатстват повторно за наградата след определен период от време.

Къде да получите повече информация за Етикета?

Информация може да получите от Националното сдружение на общините в Република България
на тел. 02/9434 467, 468, email: namrb@namrb.org
Националните платформи са вече акредитирани и списъкът с координатите им e публикуван на сайта
на Съвета на Европа (www.coe.int/local)
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