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Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни
политики за развитие на Община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Администативен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПОКАНА ЗА ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ

Уважаеми дами и господа,

Община  Силистра  кани всички заинтересовани страни: представители на
държавната и местните власти, на бизнеса, публичния сектор, неправителствените
организации и граждани за обществено консултиране на местни политики в
рамките на два дискусионни форума, които ще се проведат както следва:

- Първи дискусионен форум - на 19.05.2014 г. /понеделник/ от 13.00 до 17.00 часа в
заседателната зала на втория етаж в Общинска администрация – Силистра;
- Втори дискусионен форум – на 20 май 2014 г. от 9.00 до 13.00 ч. в заседателната
зала на втория етаж в Общинска администрация – Силистра.

Форумите се организират в рамките на изпълнение на спечелен проект  на
Община Силистра „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката
на конкретни политики за развитие на Община Силистра, въвеждане на
механизми за мониторинг и контрол на изпълнението” по Оперативна програма
„Административен капацитет 2007-2013г., Приоритетна ос 1 „Добро управление”,
Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07., финансиран от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е подобряване на процеса на разработване и прилагане на
конкретни местни политики и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол
на изпълнението им в Община Силистра.

Сред дейностите по проекта са дискусионните форуми, разработване и
въвеждане на Стратегия за опазване и съхранение на културно-историческото
наследство; Стратегия за развитие на образователната система в Община
Силистра; Стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и
правонарушенията на деца и младежи в община Силистра; Разработване на
Наръчник с инструкции и указания за работа, свързан с подпомагане процеса на
формулиране и изпълнение на конкретни политики от Общинска администрация
Силистра.

На форумите ще имате възможността да изкажете мнение, дискутирате и
дадете предложения за общински местни политики.

Очакваме Ви!

Екип на проекта:

Цветана Игнатова - ръководител
Росица Димова – координатор
Валентина Иванова - счетоводител


