Меморандум
за взаимодействие между местната власт и заинтересованите страни в община Батак
по отношение на общите принципи за консултиране в процесa на разработване и
актуализиране на политики
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Органите на местното самоуправление в община Батак(Общински съвет и Общинска
администрация) изаинтересованите страни по отношение на идентифициране, разработване и
актуализиране на политики, наричани по-долу „страните”,
В желанието си за разбирателство и сътрудничеството в областта на доброто управление на
ниво община, страните
се споразумяха за следното:
Осъзнавайки, че:
 доброто управление е необходимо изискване за всички нива на публичната
администрация,
 a на местно ниво то е от фундаментално значение поради факта, че местното
управление е най-близо до гражданите и им предоставя основни за техния живот
услуги,
 както и и че на местно ниво гражданите могат да усетят ясно принадлежността си към
предприемането на действия в полза на обществото като цяло,
Приемайки, че:
 само с активно сътрудничество между заинтересованите страни (представителите на
oрганите на местното самоуправление, гражданите и икономическите предприемачи)
може да се гарантира постигането на реални резултати в сферата на доброто
управление,
 а доброто управление изисква в процесите на разработване и актуализиране на
политики взаимодействие и консултиране от страна на местната власт със
заинтересованите страни,
Основавайки се на:
 “Стратегия на Съвета на Европа за иновации и добро управление на местно ниво”,
приета по време на 15-та сесия на Конференция на европейските министри, отговорни
за местното и регионално управление “Доброто местно и регионално управление –
европейско предизивкателство” (Валенсия, 15-16/10/2007 г.), нейните три цели и
дванадесет принципа и
 “Стандарти за повеждане на обществени консултации на Министерски съвет на
Република България”
страните съставиха настоящия
Меморандум за взаимодействие между местната власт и заинтересованите страни в община
Батак по отношение на общите принципи за консултиране между заинтересовани страни в
процесa на разработване и актуализиране на политики
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и се съгласиха за следното:
Чл. 1 Основна цел
Приемат основната цел на “Стратегия на Съвета на Европа за иновации и добро
управление на местно ниво” - да се мобилизира и стимулира действия от страна на
заинтересованите страни на местно ниво, така че гражданите на община Батак да се
възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване
на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот
и провеждането на политики, съответстващи на законно обосновани очаквания на хората,
както и нейните три конкретни цели:
1. Гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции и процеси;
2. Местните власти постоянно да подобряват своето управление, в съответствие с основните
дванадесет принципа;
3. Местните власти да създават и утвърждават институционални предпоставки относно
подобряване на местното управление, основавайки се на вече съществуващите си
ангажименти в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и други
стандарти на Съвета на Европа.
Чл. 2: Области на сътрудничество
Страните постигат общо съгласие относно бъдещата съвместна работа по идентифициране,
разработване и актуализиране на политики и конкретно това да става чрез консултиране
между органите на местното самоуправление в община Батак и заинтересованите страни
Чл. 3: Основни принципи на добро демократично управление на местно ниво
Страните ще си сътрудничат в прилагането на основните принципи на добро демократично
управление на местно ниво в община Батак и конкретно в процесите на разработване и
актуализиране на политики чрез консултиране между органите за местно самоуправление и
заинтересованите страни като за целта
страните ще се придържат към дванадесетте принципа на добро демократично управление
на местно ниво от “Стратегия на Съвета на Европа за иновации и добро управление на
местно ниво”, а именно:
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;
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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.

Чл. 4: Консултиране между органите за местно самоуправление и заинтересованите
страни в процесите на разработване и актуализиране на политики
В процеса на консултиране страните ще се придържат към основните принципи на
“Стандарти за повеждане на обществени консултации на Министерски съвет на Република
България” и конкретно страните се обединяват около следните принципи:
 Консултирането създава по-голяма прозрачност в областта на обществената политика,
а това е важен принцип на доброто управление,
 Консултирането помага да се гарантира, че органите за местно самоупралвение
действат при по-голяма яснота и откритост,
 Обществените политики могат да доведат до по-добри резултати на по-ниска цена чрез
активното участие и принос на заинтересованите страни,
 Чрез гарантиране на възможност на заинтересованите страни да изразят своите мнения
по конкретно предложение, процесът на вземане на решения става по-добре обоснован,
по-точен и по-отговорен,
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 За бизнеса консултациите намаляват политическите рискове и ненужните разходи,
които създават трудности за създаването и разрастването на предприятията и за
разкриването на нови работни места.
Чл. 5: Участници в процеса на консултиране
Добрият консултационен процес обединява мненията на всички заинтересовани страни,
имащи съществен интерес. При провеждането на консултациите служителите на органите за
местно самоуправление следва да разпознават и отчитат разнообразието на заинтересованите
страни и техните различни нива на интереси, гледни точки и очаквания за естеството и
съдържанието на предложената политика.
Процесите на консултиране, свързани с разработване и актуализиране на политики между
органите за местно самоуправление и заинтересованите страни включват:
 всички заинтересовани страни, които биха могли да бъдат значително или съществено
засегнати от новата или ревизираната политика,
 онези, чиято информация Ви е необходима за оценката на въздействието,
 онези, които ще участват в прилагането.
Чл. 6 Основни стъпки в процеса на консултиране
Процесите на консултиране, сързани с разработване и актуализиране на политики между
органите за местно самоуправление и заинтересованите страни включват следните шест
основни стъпки:
1.

Предварително планиране на консултациите

2.

Идентифициране на заинтересованите страни

3.

Подготовка на консултационни документи

4.

Избор и прилагане на консултационна процедура

5.

Анализ на отговорите и интегриране на отговорите в оценката на въздействието

6.

Осигуряване на обратна връзка към заинтересованите страни

Конкретно органите на местното самоуправление в община Батак ще прилагат и използват по
целесъобраност в процеса на разработване и актуализиране на политики на:


Дискусионен форум за провеждане на дейности по идентифициране и консултиране на
политики (“Обществен Дискусионен форум»)



Електронен форум за публична достъпност и участие в процеса по разработване и
актуализация на политики (Е-форум)



Други форми за консултиране със заинтересованите страни, отговарящи на принципите
на този меморандум
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Чл. 7: Влизане в сила
С оглед на това да се инициират действия от страна на всички заинтересовани страни в полза
на доброто демократично управление на местно ниво, Меморандумът трябва да бъде
припознат по еднакъв начин както от органите за местно самоуправление, така и от
заинтересованите страни, и затова:


Органите на местно самоуправление на община Батак поемат публично ангажимент към
своите граждани да упражняват правомощията и отговорностите си съобразно 12-те
принципа на добро демократично управление според съответните им функции и
законови компетенции, както и да бъдат отговорни за тяхното прилагане.



Органите на местно самоуправление на община Батак ще прилагат основните принципи
и основни стъпки относно процесите на консултиране, свързани с разработване и
актуализиране на политики между органите за местно самоуправление и
заинтересованите страни



Органите на местно самоуправление на община Батак, съобразно съответните им роли и
законово определени компетенции, и, където е уместно, основавайки се на
съществуващи инициативи и дейности, ще постигнат съгласие по отношение на
начините и средствата за прилагането на този Меоморандум,.



Органите на местно самоуправление на община Батак поканват заинтересованите страни
да се присъединят към този Меморандум.



Заинтересованите страни, които приемат този Меморандум, се очаква да декларират своя
ангажимент и да участват в процеси на съгласуване и планиране на съвместни действия,
които могат да се основават, ако това е уместно, на вече съществуващи споразумения.

Чл. 8: Продължителност
 Меморандумът за разбирателство и сътрудничество влиза в сила от датата на
подписването му от страна на органите за местно самоуправление и представители на
заинтересованите страни.
 Меморандумът за разбирателство и сътрудничество е валиден до края на мандата на
органите за местно самоуправление
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