
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №528 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 24.04.2014 год. с Протокол № 33 

 

 

ОТНОСНО: Участие в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на 

местно ниво. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с покана на 

Министерство на регионалното развитие до българските общини за участие в 

процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на 

Съвета на Европа и във връзка с предложение №06-01-48/01.04.2024 г. от Васил 

Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово. 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общината приема 12-те принципа за добро демократично управление на съвета 

на Европа и се ангажира да ги прилага /да продължи да ги прилага в дейността 

си/, съгласно Приложение І 

 

2. Общински съвет дава съгласието си за участие в процедурата по присъждане на 

Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2014 г. на 

общината. 

 

3. Възлага на кмета на общината да подготви и подаде необходимата документация 

за кандидатстване на общината по процедурата за присъждане на Етикета за 

иновации и добро управление на местно ниво през 2014 г.  

 

 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали: Гласували: „За” „Против” „Въздържали 

се” 

17 17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

 

 

 



Приложение І към Решение №528/24.04.2014 год. 

Дванадесетте принципа за добро демократично управление на съвета на Европа 

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.   

 

 


