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ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕСТНИ
ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА

На 19 и 20 май 2014 г. в заседателната зала на Община  Силистра се
проведоха два дискусионни форума в  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.

Дискусионните форуми обхванаха всички заинтересовани страни с
отношение за обществено консултиране и формиране на местни политики.

Трите дискусионни форуми, един от които онлайн, са ефективна форма на
включване на заинтересованите страни в процеса на консултиране и информиране
на обществеността за принципите при определяне на политики на Община
Силистра. Те са дейност по проекта, изпълнявана от „РСП – Консулт” ЕООД, след
проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Фирмата изпълнител разработи и предостави на участниците във форумите
Наръчник с инструкции и указания за работа, свързан с подпомагане процеса на
формулиране и изпълнение на конкретни политики от Общинска администрация –
Силистра. Участниците във форумите изказаха мнения и направиха конкретни
предложения, които ще бъдат включени в трите стратегии, разработвани по
проекта: 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.

Заинтересованите страни и гражданите могат да направят предложения и в
онлайн форума на сайта на Община Силистра.
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