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ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА  

 

  
 

   В месец февруари 2020 година Консорциум в състав : СНЦ „Био-Б-Еко“- с Борино, общ. 

Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив 

приключи работа по изпълнине на Дейност 3 – „Социални партньорства и обществени 

консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни цифрови 

механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в 

областните територии“ по проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на 

местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и 

добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, изпълняван с финансовата 

подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.  

В резултат на изпълнението бяха публикувани следните разработки:  

 „Анализ на развитието и взаимопроникването в процесите на цифровата 

демокрацията, електронното управление цифровизацията на бизнес 

дейностите на европейско , национално, областно и общинско ниво“ 

 „Краудсорсинг система за гражданско участие в процесите на съхранение, 

социализация и цифровизация на културното наследство.“ 
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 Проект за мобилна апликация „Rescue“app. - включване на структурите на 

гражданското общество, предприемачи и доброволци във политики за 

опазване на околната среда и предотвратяване на екологични замърсявания и 

катастрофи. 

 Методики, указания и препоръки за използване на електронни инструменти и 

механизми за включване на гражданите и бизнеса, както и структурите на 

гражданското общество във взимането на решения. 

 Примерна обучителна програма за повишаване цифровата грамотност на 

представителите на гражданското общество и публичните власти - 

„Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат“ 

 Отворен компендиум с препоръки  

Всички резултати и продукти от проекта са публикувани, в цифров формат, на 

платформата „Дигитален граждански и бизнес форум“ – създадена от Бенефициента за 

разпространение резултатите от проекта и развитие на диалога с публичните власти. 

Електронният адрес е : https://civildialogue.eu/  

Проучванията, анализите, методиките и препоръките визират новите 

информационни и комуникационни канали за участие на всички заинтересовани страни във 

формирането на политики за повишаване на икономическите ползи за местните общности, 

на основата на движимото и недвижимото културно наследство. 

От екипа по управление на проекта!  
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