ПРОЕКТ: „Гражданското общество за
прозрачност на държавната и общинска политика по
южното Черноморие”
Ръководство за работа на сдруженията на гражданското
общество със системата за обмен на информация, събиране
и препращане на сигнали, и интернет форум
Всяко регистрирано СГО има потребителско име и парола,
даващи му по-големи права в системата. СГО имат права да:
1. подават сигнали към съответните администрации;
2. да коментират подаден сигнал;
3. да регистрират нов казус и да коментират вече
създаден казус;
4. да добавят и променят информацията в бизнес профила
си;
Индентификацията става от главната страница на сайта.

___
________ _ _ _

_______

1. Подаване на сигнали към администрацията
Сдруженията на гражданското общество, подават своите
сигнали до органите на администрацията.
Право да подават сигнали имат регистрираните в системата СГО.
Подаването на сигнала става от бутон „подай сигнал”, намиращ
се в страница „сигнали” и видим само за регистрираните
потребители.
При подаването на сигнал СГО въвеждат име на сигнала,
описание на самия сигнал, прикачват файлове свързани със
самия сигнал и избират към коя/кои администрации да бъде
адресиран сигнала. При подаване на сигнал администрациите
автоматично получават мейл за подадения към тях сигнал.

___
________ _ _ _

_______

2. Коментар към подаден сигнал
Отговор и коментар на сигнал могат да се добавят от всички
регистрирани в системата СГО и органи на администрацията.
Добавянето на коментар или отговор става от бутона „Добави
коментар”.
Към отговорите на сигналите може да се прикачват файлове.

3. Регистрация на нов казус и коментар към даден казус
Страница Казуси представлява интернет форум, за обсъждане на
различни теми, свързани с компетенцията на органите на
местната и държавна власт. Форумът е полезна стъпка в посока
на повишаване ефикасността на общуването между СГО и
администрацията.
_____

Регистрираните потребители (СГО и администрации) могат да
добавят нови казуси или да пишат коментари по вече създадени
такива. В тази секция има различни инструменти за оформяне на
текста, които могат да бъдат използвани от желаещите да
направят коментар.
Добавянето на нов казус става от бутон “нов казус”, видим само
за регистрираните потребители.

____

_______

______

___

____

_____

4. Редакция на бизнес профил
На регистрираните СГО и администрации им се предоставя
служебна парола и потребителско име, с които могат да влязат в
потребителския си профил и да редактират/ добавят своите
данни.

Редакцията на профил става от бутона „редакция на профил”,
намира
се
в
личната
страница
на
съответното
СГО/Администрация. СГО или Администрациите сами решават
какво да бъде тяхното представяне и сами въвеждат желаната от
тях информация – име на организацията, град, адрес, телефон,
факс, електронна поща, интернет страница, лице за контакт, а

също могат и да прикачват файлове, свързани с тяхното
представяне.
___
________ _ __ _

_______

