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Доброто управление е:

• Интуитивно изкуство

• Нормативен план

• Рационална технология

? ? ?



Доброто управление е:

• „Добро“ стратегическо управление 

(Good Governance)

• „Добро“ тактическо и оперативно

управление (Good Management)

???



Governance

Management

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

ТАКТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

 



1. Откритост.

2. Участие.

3. Отчетност.

4. Ефективност.

5. Кохерентност.

(„Бялата книга за европейско управление“)



1. Участие: мъже и жени да участват наравно в процеса на вземане 

на решения

2. Върховенство на закона: еднакво задължителна за всички 

законова рамка

3. Прозрачност: свободата на информационния поток

4. Обхватност: да се обслужват всички участници

5. Консенсус: посредничество между различни интереси 

6. Справедливост и включеност: 

7. Ефикасност и ефективност: най-добри рамки на обществените 

ресурси 

8. Отчетност и отговорност: отчетността трябва да е повсеместна 

9. Стратегическа визия: дългосрочен поглед върху развитието 

(ООН)



1. Участие и консенсус.

2. Отговорност.

3. Прозрачност.

4. Отзивчивост и откритост.

5. Ефективност и ефикасност.

6. Справедливост.

7. Всеобхватност.

8. Върховенство на закона.

(Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)



1. Върховенство на закона и на правата на човека.

2. Прозрачност и ефикасност на 

администрацията на всички нива.

3. Отчетност на държавните и общинските 

органи.

4. Гражданското участие в процеса на вземане на 

решения.

5. Равни възможности и приобщаване.

6. Политика на съгласието и баланса на интереси 

в обществото.

(Омбудсман на РБ)



1.Гласност и отчетност

2.Политическа стабилност и отсъствие на насилие

3.Ефективност на правителството

4.Качество на регулацията

5.Върховенство на закона

6.Контрол на корупцията

(Световни индикатори за управление (WGI)



„СТРАТЕГИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА 

ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

НА МЕСТНО НИВО“



1. Честно провеждане, представителност и обществено участие по време

на избори – да се осигурят реални възможности за всички граждани да

упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес

2. Отзивчивост – да се осигури непрекъснато във времето посрещане на

нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на

местните власти

3. Ефикасност и ефективност – да се гарантира постигане на целите чрез

оптимално използване на наличните ресурси

4. Откритост и прозрачност – да се осигурява обществен достъп до

информация и да се улеснява разбирането за това как се решават

обществено значимите въпроси

5. Върховенство на закона – да се гарантира честност, безпристрастност и

предсказуемост

6. Етично поведение – да се гарантира, че общественият интерес е

поставен над личните интереси



7. Компетентност и капацитет – да се гарантира, че местните представители

на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват

своите задължения

8. Иновации и отвореност за промени – да се гарантира, че се извлича

практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики

9. Устойчивост и дългосрочна ориентация – да се взимат под внимание

интересите на бъдещите поколения

10. Стабилно финансово управление – да се гарантира целенасочено и

продуктивно използване на обществените фондове

11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство – да се

гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им

достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен

от обществения живот

12. Отчетност – да се гарантира, че избираемите представители на властта и

назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите

действия



Справедливост



Равенство          Справедливост



Дърво на решенията

p=0.6

p=(1 - 0.6)=0.4

V = 60 000

EV = 60 000 . 0.6 = 36000

EV = 40 000 . 0.4 = 16000

V=100 000

V = 40 000

p=0.1

p=0.9

EV = 90 000 . 0.1 = 9000

EV = - 20000 . 0.9 = - 18000

V = - 20 000

Претенция 100 000 кв. км.

Ф І


