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0882420046
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Название на практиката
Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на

Издаване на печатно издание на уеб страницата
на Община Поморие
От месец февруари 2013 г. към настоящия
момент
Откритост и прозрачност

добро управление се отнася?
Ежемесечно Община Поморие издава печатен
вариант на уеб сайта на Общината, който
включва всички важни новини за месеца.
Подробно описание на практиката

Печатното издание е с 8 страници и излиза в
тираж 5 000 броя. Разпространява се безплатно
във всички населени места от общината.

Доказателствен материал

Снимков материал на печатното издание на уеб
сайта на Община Поморие
Целевите групи са: жители на Община

Преки участници, партньори и
целеви групи

Поморие, които не използват интернет; жители,
които предпочитат да получават информация
на книжно тяло; посетители на общината

Постигнати резултати.
Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

По-добра информираност на населението.
Практиката е иновативна за Община Поморие.
Печатното издание на уеб сайта не само
обобщава най-важните новини от дейността на
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Община Поморие за месеца, но и спомага за побързото и лесно проследяване на изпълнението
и засилва гражданския контрол.
Печатното издание на уеб сайта на Община
Поморие ще продължи да се разпространява
безплатно всеки месец. То предизвика интереса
на голяма част от жителите, които сами търсят
всеки нов брой на изданието. При подготвянето
Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

на първите няколко броя имаше трудности с
фирмата, отговорна за предпечатната
подготовка, които се изгладиха с течение на
времето. Изводът, който направихме е, че
трябва да се използват всички средства на
масовата информация, за да се подпомогне
изграждането на информирано и отговорно
гражданско общество, което може да бъде само
от полза за развитието на общината.
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