СДРУЖЕНИЕ „НОВ ИЗБОР”

Съобщение

На 21. 02. 2019г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG05SFOP001-2.009-0015-C01; Процедура BG05SFOP001-2.009 за изпълнение на проект
„Развитие на пряката демокрация в община Кресна” с бенефициент - Сдружение «Нов избор»,
партньор Община Кресна и Управляващ орган - Дирекция „Добро управление” Министерски
съвет на Р. България. Проектът, който е с продължителност 12м., се създава в отговор на нуждата
от повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг
на политики и законодателство в община Кресна, която е малка, но високорискова в социално,
икономическо и демографско отношение. Със своите дейности проектът прави опит да се скъси
дистанцията между граждани и управляващи, да се засили доверието между тях като се достигне
до равнопоставеност при решаване на важни политики и въпроси, касаещи населението на
общината. Извършването на обстойни социологически проучвания за ролята на гражданите и
тяхното участие в управлението, качеството на информиране и обслужване на населението от
страна на администрацията, дават възможности за реализиране на по-добро управление. На тяхна
основа ще бъдат дадени препоръки към Общински съвет и общинска администрация за
подобряване на процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулативна среда, борба с
корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотребата със служебното
положение; спазването на етичните норми от държавните служители. Проектът проучва
възможностите за подобряване на социално-икономическата среда в резултат на открито и
отговорно управление. Предвидените дейности за проучване на европейски и български опит и
добри практики ще даде възможност за мултиплициране на този опит в община Кресна.
Създаването на Бюро за информиране и съветване на гражданите, в което работят експерти от
НПО и общинска администрация на доброволен принцип, ще засили участието на гражданския
сектор в управлението и ще изгради доверието между граждани и управляващи. По проекта
Консултативна комисия към Общински съвет, с участието на експерти от гражданския сектор,
ще оптимизира и повиши качеството на
решенията, формирането на политики и
законодателство.

Кмет на община Кресна: Николай Георгиев

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0015-C01; Процедура
BG05SFOP001-2.009; проект „Развитие на пряката демокрация в община Кресна” с бенефициент - Сдружение
«Нов избор» и Управляващ орган - Дирекция „Добро управление” МС. Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
социален фонд.

