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ОБЩИНА …………….. 

Формиране на оценката на независимия експерт ……………………………….. 

 

I. Въведение: Прилагане на I етап от Методика за оценяване на общините-кандидатки за получаване на Европейския етикет за   

                        иновации и добро управление на местно ниво 

II. Данни: Зададени са чрез МРРБ 

III. Информация за общината: Предоставени са от община …………….. по Трета процедура за присъждане на Етикета.  

IV. Информация за общината 

▪ Резултат от анкетното проучване сред общинските съветници: 3,34 

▪  Резултат от анкетното проучване сред гражданите на общината: 2,90 

▪ Доказателственият материал е систематизиран по индикатори и по принципи. Общината не е изчислила добре своите 

резултати в обобщена матрица.  

▪  Самооценка на общината от обобщената матрица в края на Еталона: 3,60 

Принцип 

 

Индикатори по принципа 

 

Заключение относно 

доказателствата 

Оценка 

община  

 

Оценка 

общин-

ски 

съвет 

 

Оценка 

граж-

дани 

Заклю-

чение за 

 прилага-

нето на  

принципа 

1. Чест-

но про-

веждане 

на избо-

рите, 

предста-

вител-

ност и 

граж-

данско 

участие 

1. Общината провежда изборите съгласно законите, 

които съответстват на международните стандарти за 

добри практики. 

Убедително доказан 4,00 

 

4,00 

 

 

 

4,00 

  ДА=УД 

7У+3НУ+

1Н = 11 2. Като част от ясен процес на консултации, 

общината активно публикува плановете си и 

приканва гражданите и неправителствените 

организации, бизнеса, местните медии и други групи, 

които да коментират тези планове. 

Убедително доказан   

3. Общината се стреми да подобри местните наредби 

и практически разпоредби относно участието на 

гражданите в местния обществен живот. 

Неубедително 

доказан 
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4. Мнението на обществото се търси още от началото 

на процеса на вземане на решения.  

Неубедително 

доказан 

3,00 

 

4,00 

 

0,00 

 

4,00 

 

3,00 

 

3,00 

 

 

3,00 

 

4,00 

  

5. Съществува активна програма на изборните 

представители, ангажираща гражданите във вземането 

на решения. 

Неубедително 

доказан. 

  

6. Прилага се активна програма за насърчаване на 

гражданите за участие в изборите. 

Недоказан   

7. Достъпът до гласуване е разгледан и са предприети 

действия да няма изключени групи или такива в 

неравностойно положение. 

Убедително доказан   

8. Прилага се активна програма за включване на 

различни групи, включително неравнопоставените, при 

вземането на решения. 

Убедително доказан   

9. Общината е определила ключовите заинтересовани 

групи (което включва неправителствени организации, 

бизнеса, местните медии и други групи по интереси). 

Този списък е предмет на преразглеждане и 

актуализиране.   

Убедително доказан   

10. В общината са въведени техники за консултативен 

процес (съвещателно изслушване, гражданско жури, 

участие в бюджетиране и т.н.). 

Убедително доказан   

11. Решенията се вземат съобразно волята на 

мнозинството като се съблюдават правата и законните 

интереси на малцинството. 

Убедително доказан   

   3,27 3,55 2,93  

2. От-

зивчи-

вост 

1. Съществуват ясни насоки и процедури за 

служителите и изборните представители във всички 

процеси на взимане на решения. 

Убедително доказан 4,00 

 

4,00 

 

4,00 

 

  ДА/НЕ=

НУД 

3У+3НУ 

= 6 

2. Общината гарантира, че всички изборни 

представители радеят за интересите на местните хора. 

Неубедително 

доказан. 

  

3. Разработена е и се прилага  отделна процедура за 

оплаквания, свързани с функционирането на местни 

публични услуги и органи, с определено време за 

отговор и съществува доказателство, че тя се използва. 

Неубедително 

доказан. 
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4. Информация във връзка с жалбите, подадени в 

общината и отговорите на жалбите, включително 

произтичащите промени се предоставя на 

разположение на служителите, изборните 

представители и гражданите. 

Убедително доказан 4,00 

 

 

 

4,00 

 

 

4,00 

  

5. Ако са необходими промени в политиката и 

предоставянето на услуги, те се правят в резултат на 

изследвания, доклади, консултации, жалби и други 

методи за проучване мнението на гражданите. 

Направените промени се оповестяват. 

Неубедително 

доказан. 

  

6. Общината осигурява добра грижа за "клиентите",   

 като се гарантира, че услугите се предоставят от   

 образовани и добре обучени служители, които разбират 

нуждите на гражданите.  

Убедително доказан   

   4,00 3,35 3,03  

3. Ефек-

тивност и 

ефикас-

ност  

1. Общината планира своите дейности и бюджет в 

съответствие с нейните стратегически планове на 

стратегическо и оперативно ниво. 

Убедително доказан 4,00 

 

4,00 

 

 

4,00 

 

 

4,00 

 

4,00 

 

4,00 

  ДА=УД 

6У+3НУ 

= 9 2.  Редовно се събира и преглежда информация за 

изпълнението. Общината предпирема действие за 

справяне с различията между очакваното и 

действителното изпълнение. 

Убедително доказан   

3. Общината разработва и прилага рамка за 

управление на изпълнението, която покрива всички 

нейни цели, услуги и функции, включително 

подходящи индикатори и докладва редовно за нейното 

изпълнение и нейния напредък. 

Неубедително 

доказан 

  

4. Общината обменя добри практики с други общини и 

използва тази информация, за да подобри своята 

собствена ефективност  и ефикасност. 

Убедително доказан   

5. Общината разработва документ за стратегическа и 

оперативна оценка на публичните политики. 

Убедително доказан   

6. Общината взема под внимание резултатите от 

своето оценяване при изпълнението на своите бъдещи 

публични политики. 

Убедително доказан   
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7. Процедурите, докладите за изпълнение и информа-

ционните системи подлежат на независима оценка и 

резултатите се докладват на общинските съветници.  

Убедително доказан 4,00 

 

 

4,00 

 

3,00 

  

8.  Всички основни услуги и функции се  оценяват 

периодично в подходящи интервали от време, за да се 

оцени тяхното изпълнение и въздействие. 

Неубедително 

доказан 

  

9. Общината съхранява подходяща документация, за 

да се гарантира, че тенденциите могат да бъдат 

идентифицирани и ефективността и ефикасността се 

увеличават. 

Неубедително 

доказан 

  

   3,89 3,40 3,07  

4. Откри-

тост и 

прозрач-

ност 

 

1. Общината има ясна и добре разбираема правна 

рамка, която е широко оповестена.  

Убедително доказан 4,00 

 

3,00 

 

 

4,00 

 

 

3,00 

 

4,00 

 

 

 

4,00 

4,00 

  ДА=УД 

6У+4НУ 

= 10 
2. Нормативната база на общината включва ясна 

схема на делегиране на правомощия при вземането на 

решения, която определя отговорните лица за всяко 

решение и начина на вземане, прилагане и 

публикуване на решения. 

Убедително доказан   

3. Общината взема и прилага решения по начин, който 

е открит, прозрачен, отговорен и навременен в 

съответствие с правила и регулации, и който 

съответства на международните стандарти за добри 

практики. 

Убедително доказан   

4. Налице е процедура за обжалване на решенията, 

която е широко достъпна и разбираема. 

Неубедително 

доказан. 

  

5. Опозицията (в общинския съвет) има право да 

прави предложения, изменения и запитвания. 

Опозицията има право да поиска заседания на анкетни 

комисии по определени теми и има правото да бъде 

представена в структурите и ръководството на 

общинския съвет.  

Убедително доказан   

6. Общината гарантира редовните и лесни контакти на 

гражданите с изборните представители. 

Неубедително 

доказан. 

  

7. Общината активно информира населението. Неубедително 

доказан. 
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8. Заседанията на общинския съвет са отворени за 

обществеността и медиите, и дневният ред и 

документите са публично достъпни.  

Убедително доказан 4,00 

 

3,00 

 

4,00 

  

9. Общината има годишна работна програма за 

развитие, която отчита приноса на гражданите и 

изборните представители, и е публично достъпна. 

Убедително доказан   

10. Изборните представители показват откритост към  

м медиите, както и готовност да предоставят информация. 

Неубедително 

доказан. 

  

   3,70 3,20 2,74  

5. Върхо-

венство 

на закона 

 

1. Общината се съобразява с всички приложими закони 

и регулации (подзаконови актове). 

Убедително доказан 4,00 

 

3,00 

 

2,00 

3,00 

  ДА/НЕ=

НУД 

2У+2НУ 

= 4 

2. Общината публично оповестява всички санкции 

(оспорвани актове или съдебни решения) за всякакви 

извършени от нея правонарушения. 

Неубедително 

доказан. 

  

3.  Правилата и разпоредбите се приемат в съответствие 

с процедурите, предвидени в закона.  

Убедително доказан   

4.  Правилата и разпоредбите се прилагат     

 безпристрастно. 

Неубедително 

доказан. 

  

   3,00 3,40 2,77  

6. Етично 

поведение 

 

1. Публичните политики се определят като се отчита 

ролята на общината в защита на публичния интерес. 

Неубедително 

доказан. 

3,00 

 

4,00 

 

4,00 

 

 

4,00 

 

  ДА=УД 

5У+4НУ= 

9 
2. Местните обществени интереси ръководят 

разпределението на бюджетните средства на общината. 

Убедително доказан   

3. Етични кодекси постановяват етичните стандарти, 

които се очакват от изборните представители или 

длъжностни лица. Те включват изискване в публични 

регистри да бъдат вписвани интереси, подаръци и 

гостоприемство.  

Убедително доказан   

4.  Приети са специфични процедури за вземане на 

решения в области, които са уязвими за корупция, 

включително възлагане на обществени поръчки, 

продажба на общински активи и предоставяне на 

разрешителни и лицензи. 

Неубедително 

доказан. 
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5. Прави се годишен преглед на мерки за борба с 

корупцията, например чрез вътрешен или външен одит. 

Неубедително 

доказан. 

4,00 

 

3,00 

 

4,00 

 

 

4,00 

 

3,00 

  

6. Политиката за служителите, които се назначават, 

повишават и възнаграждават, и/или наказват е само в 

съответствие с утвърдените процедури. 

Убедително доказан   

7. Изборните представители и служители са длъжни да 

декларират потенциален конфликт на интереси, който 

може да повлияе на вземането на решения и да се 

въздържат от участие при вземане на съответните 

такива решения. 

Неубедително 

доказан. 

  

8. Общината осигурява ефективно и ефикасно 

възлагане на обществени поръчки и използва 

предварително зададени критерии за подбор.   

Убедително доказан   

9. Общината осигурява свободен достъп до публичните 

документи за обществени поръчки и до решенията във 

връзка с възлагането на поръчката. 

Убедително доказан   

   3,67 3,15 3,06  

7. Компе-

тентност 

и 

капацитет 

1. Общината определя уменията, необходими за 

ефективното предоставяне на услуги, и провежда одит 

на тези умения с цел установяване на евентуални 

пропуски като част от стратегическия план за 

работната сила. 

Убедително доказан 4,00 

 

 

 

3,00 

 

3,00 

0,00 

 

 

3,00 

 

  ДА/НЕ=

НУД 

4У+4НУ 

= 8 
2. В общината се прилага система за изпълнение на 

личните планове за развитие на служителите. 

Неубедително 

доказан. 

  

3. Прилага се система за мотивация на служителите, за 

възнаграждаване на доброто изпълнение на 

задълженията и подобряване на лошото. 

Неубедително 

доказан. 

  

4. Общината има политика и процедури за набиране и 

подбор на кадри, които са публични и се прилагат 

последователно. 

Неубедително 

доказан. 

  

5. Разработен е, прилага се и се контролира 

изпълнението, на план за обучение, за да се гарантира, 

че нуждите от обучение са напълно задоволени и 

професионалните умения непрекъснато се развиват с 

цел повишаване качеството на предоставяните услуги.  

Убедително доказан   
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6. Общината анализира прилагането и резултатите от 

процедурите по набиране, обучение и повишаване, и 

прави необходимите подобрения въз основа на 

анализа. 

Убедително доказан  

3,00 

 

4,00 

 

4,00 

  

7. Критериите за подбор са определени за всяка 

длъжност и са публични. Те отразяват основните 

изисквания за работата и не допускат дискриминация. 

Убедително доказан   

8. Служителите получават редовни оценки за тяхното 

изпълнение и развитие, като част от системен подход 

за  атестиране. 

Неубедително 

доказан. 

  

   3,00 3,40 3,11  

8. Инова-

ции и  

отворе-

ност към 

промени 

1. Общината има структуриран подход към 

иновациите, научните изследвания и развойната 

дейност. 

Убедително доказан 4,00 

 

4,00 

 

4,00 

 

0,00 

  ДА=УД 

3У+1НУ 

= 4 2. Общината  предприема действия за идентифициране 

и прилагане на добри практики и нови решения. 

Убедително доказан   

3. Общината e участвала в проект за добро управление 

и иновации през последните три години. 

Убедително доказан   

4. Изборните представители и служители ясно са се 

ангажирали да предприемат действия, за да се 

гарантира ползата от иновациите.  

Неубедително 

доказан 

  

   3,00 3,10 2,78  

9. Устой-

чивост и 

дълго-

срочна 

ориента-

ция 

 

1. Общината прилага структурен подход за 

проучване на водещи практики за дългосрочно 

устойчиво развитие. 

Убедително доказан 4,00 

 

4,00 

 

 

4,00 

 

  ДА=УД 

6У+2НУ 

= 8 2. Нуждите на бъдещото поколение се отчитат 

редовно в процеса на планиране.  

Неубедително 

доказан 

  

3. Налице е ясно демонстриран ангажимент на ОбС  и 

кмет (ръководен екип) на общината за постигане на 

устойчиво местно развитие, което е неразделна част от 

разработването на политки и стратегии, планирането 

на действия и определянето на цели във всички отдели, 

функции и предоставяни услуги.  

Убедително доказан   
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4. Младите хора участват във формулирането на 

местни политики и изготвяне на стратегии в различни 

сфери на местно ниво. 

Неубедително 

доказан 

4,00 

 

4,00 

 

 

 

4,00 

 

4,00 

4,00 

  

5. Гарантира се, че и общинските процеси като 

управление на изпълнението, одит и анализи 

предоставят механизми за обратна връзка и 

информация за устойчивостта в практиката и 

изпълнението. 

Убедително доказан   

6. Прилага се подход на широко обществено участие 

във вземането на решения за устойчиво развитие. 

Убедително доказан   

7. Изпълнява се инвестиционен финансов план, 

гарантиращ дългосрочна жизнеспособност на 

общинската инфраструктура и активи. 

   

8. Прилага се структурен подход за  запазване на 

историческите, културните и социалните ценности на 

общината 

Убедително доказан   

   4,00 3,40 2,80  

10. Ста-

билно 

финан-

сово 

управле-

ние 

 

1. Длъжностните лица ясно определят обосновката и 

базата за цените на услугите. 

Убедително доказан 4,00 

 

 

4,00 

 

 

 

4,00 

 

 

4,00 

 

 

4,00 

 

4,00 

 

3,00 

  ДА/НЕ=

НУД 

7У+6НУ+

1Н = 14 

2. Постоянни организационни документи определят 

финансовите отговорности, които важат за всички 

общински служители. 

Убедително доказан   

3. Вътрешният одит проверява финансовите операции,  

за да се осигури съответствие с одобрените вътрешни 

процедури. Прилага се и редовно се актуализира 

Система за финансово управление и контрол. 

Убедително доказан   

4. Представят се редовни отчети на длъжностните 

лица и изборните представители, сравняващи 

действителните приходи и разходи с бюджета. 

Убедително доказан   

5. Сметките се одитират от лица, които са независими 

от общината. 

Убедително доказан   

6. Извършените външни одити се оповестяват 

публично. 

Недоказан   

7. Годишният одит включва проверка на паричната 

стойност (цена, такси) на предоставяните услуги от 

Убедително доказан   
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общината.  

 

4,00 

 

 

 

4,00 

 

 

4,00 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00 

 

 

4,00 

 

 

4,00 

8 Приемат се годишни бюджети и многогодишни 

прогнози преди началото на съответния период. 

Бюджетите трябва да очертават главните разчети за 

приходоизточниците и тяхното разпределение. 

Неубедително 

доказан. 

  

9. Процесът по изготвянето на бюджета трябва да 

включва активно консултиране с всички заинтересова-

ни страни. 

Неубедително 

доказан. 

  

10. Одобреният бюджет, данъчни ставки и годишният 

отчет, включващ информация за количеството и 

качеството на услугите се оповестяват публично. 

Предоставя се публична информация за развитието на 

видовете услуги и подобряване на тяхното качество. 

Убедително доказан   

11. Всички граждани имат достъп до основните 

показатели на бюджета и данъчните ставки.  

Неубедително 

доказан. 

  

12. Общината установява и управлява своите 

финансови и свързани с предоставянето на услуги 

рискове чрез една от следните дейности: 

 а) идентифициране и управление на рисковете; 

 б) избягване на рисковете (например чрез прехвърляне 

на дейността на друго юридическо лице); 

 в) прехвърляне (трансфер) на рисковете (например 

чрез публично-частни партньорства или получаването 

на търговски гаранции) или 

 г) разпределение на рисковете (например чрез работа в 

сътрудничество с друга община).  

Неубедително 

доказан. 

  

13. Междуобщинското сътрудничество се използва 

като подход в управлението за развитието на 

общината. 

Неубедително 

доказан. 

  

14. Общината участва в междуобщинско 

сътрудничество, за да подобри своята дейност и 

услугите за гражданите.  

Неубедително 

доказан. 

  

   3,93 3,20 2,70  

11. Чове-

шки пра-

1. Общината гарантира социално включване на всички 

обществени групи и предприема 

Неубедително 

доказан. 

 

4,00 

  ДА/НЕ=
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ва,  кул-

турно раз-

нообразие 

и социал-

но един-

ство 

антидискриминационни мерки във всички области от 

политиката си. 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

3,00 

 

 

4,00 

 

 

 

4,00 

НУД 

3У+3НУ 

= 6 
2. Общината предприема действия за защита на всички 

граждани от дискриминация и изолация. 

Убедително доказан   

3. Общината активно насърчава многообразието и 

сближаването в интерес на всички граждани, като 

предоставя ресурси, подкрепя и подпомага финансово 

дейностите на неправителствените организации, 

насърчава диалога и партньорствата между различни 

основни социални  партньори.    

Убедително доказан   

4. Общината си е поставила ясни цели за подобрение 

на социалното сближаване и максимално увеличение 

на потенциала от културно многообразие чрез 

насърчаване на по-голямо междукултурно общуване и 

взаимодействие. 

Неубедително 

доказан. 

  

5. Общината е приела отделни планове за конкретни 

групи в неравностойно положение. 

Убедително доказан   

6. Политиците и общинските служители, заедно с 

всички стратегически партньори, гарантират целите за 

равнопоставеност да бъдат включени и развити в 

стратегиите, плановете за устройствено развитие и 

предоставяне на обществени услуги. 

Неубедително 

доказан. 

  

   3,83 3,60 3,12  

12. Отчет-

ност 

 

1. Всички, които взимат решения, са наясно със 

своите индивидуални и колективни отговорности, 

които са ясно очертани в законова рамка и в 

длъжностните им характеристики.  

Убедително доказан  

4,00 

 

 

 

4,00 

 

 

 

3,00 

 

  ДА=УД 

4У+3НУ 

= 7 

2. Общинският съвет изготвя редовни публични 

доклади (два пъти годишно) за отчитане на взетите 

решения. 

Неубедително 

доказан 

  

3. Общинската нормативна уредба включва регламенти 

за отчитането, мотивацията и изпълнението на 

решенията, които регламенти са разбираеми за 

изборните представители, служителите и гражданите. 

Убедително доказан   
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4. Осигурен достъп до информация за граждани до 

доклади, процедури, проекти и други документи (без 

класифицирана информация), касаещи дейността на 

общината.  

Неубедително 

доказан 

 

4,00 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

 

4,00 

  

5. Общината разполага с прозрачна система за 

независим одит, определена в нормативната уредба. 

Правилата за проверка се спазват и се прилагат 

обективно. 

Неубедително 

доказан. 

  

6. За одиторите е ясно кой е отговорен за всяко 

решение, като съответните вземащи решения органи с 

готовност предоставят информация за публична 

проверка. 

Убедително доказан   

7. Общината има ясни и категорични процедури, 

установени в нормативната уредба, за справяне с лошо 

управление и с действия на местните власти, които 

нарушават гражданските права, които процедури се 

прилагат в съответствие с правилата, регламентите и 

най-добрите практики. 

Убедително доказан   

   3,86 3,35 2,71  

                                                                                                              Обща средна оценка :         3,60           3,34            2,90 

  

Доказани принципи: УД - 7 бр.; НУД - 5 бр. и НД - няма 

          

III. Решение на експерта 

 1. Корекция по Условие 1 (увеличение) от Методиката: НЕ 

Обосновка на решението: 

Доказателственият материал не дава основание за по-висока оценка. Същият е добре систематизиран по индикатори и принципи. 

Самооценката на общината не е по-ниска от средноаритметичната оценка но гражданите и на съветниците. 

Средноаритметична оценка от оценките на гражданите и на съветниците:     3,12       (2,90+3,34= 6,24:2= 3,12) 

Разлика между самооценката на общината и  средноаритметичната оценка:  + 0,48   (3,60-3,12=0,48)  

 2. Корекция по Условие 1 (намаление) на Методиката: - 10,00 %  
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 Обосновка на решението: 

Не се показва в достатъчна степен прилагането (НУД) на 5 бр. принципи от Стратегията. 

3. Корекция по Условие 2 (намаление) от Методиката: - 5,00 % 

Обосновка на решението: 

Самооценката в Бенчмарка е по-висока с до 0,50 (+0,48) пункта спрямо средноаритметичната оценка на гражданите и на съветниците. 

 

Краен процент на корекцията: - 15,00 % 

Обща крайна оценка с приложената корекция: 3,06 (3,60 - 3,60 х15% = 3,60 – 0,54 = 3,06) 

 

 

 29.01.2015 г.             Подпис: 

  гр.София              ( …………………. ) 


