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Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим
професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.
Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа,
фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира
иновации в местното самоуправление, дай действа като посредник и да
изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.
За 19 години Фондацията успешно е реализирала редица проекти и
програми, с които спомага за развитието на развитието на местната
демокрация и за повишаване на гражданското участие в местното
самоуправление.
ФРМС има 5-членен Управителен съвет.
ФРМС работи в областите:
Обучения
Гражданско участие в местното самоуправление
Добро управление
По-добро административно обслужване
Иновационни практики
ФРМС бе част от европейската мрежа на местните власти за обмяна на
опит LOGIN от създаването й през 1999 г. до закриването й в края на 2011 г.
ФРМС е член основател на Български дарителски форум.
ФРМС е част от Инициативата “Кметове и общини за максимални ползи за
ромското включване от структурните фондове на Европейския съюз"
(MERI).
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Управителен съвет
Лъчезар Росенов, председател на Управителния съвет на ФРМС, кмет на
Община град Добрич (1995 - 2003 г.), общински съветник ОбС – Добрич
(2003 – 2007)
Дени Каменов, заместник председател на УС на ФРМС, кмет на Община
Видин (1991 - 1995 г.)
Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС (1995 – 2007), кмет
Община Златоград (1991 – 1995)
Румен Драганов, мениджър в сферата на туризма
Здравко Сечков, изпълнителен директор, ФРМС
Екип
Здравко Сечков, изпълнителен директор
Гергана Ставрева, експерт
Александър Михайлов, експерт
Росица Райчева, експерт
Демир Деянов, експерт
Елвира Колева, счетоводител
Организацията работи с мрежа експерти от цялата страна, които се
присъединяват към екипа на ФРМС при изпълнение на проекти, свързани
със сферата на тяхната експертиза.
За контакти
гр. София – 1784, ж.к. "Младост 1"
ул. "Йерусалим" бл. 51, Бизнес-сграда, офис 2
тел.: 02 976 89 89, факс: 02 976 89 30
е-поща: flgr@flgr.bg
www.flgr.bg

4

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ И КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ
През годините ФРМС разви ефективни и разпознаваеми комуникационни
канали за връзка с потребители и партньори:
www.flgr.bg – сайт на организацията;
wp.flgr.bg – блог на ФРМС;
e-Седмичник – електронен информационен бюлетин.
Информационните ресурси са достъпни и непрекъснато се обогатяват.

>> В Онлайн библиотека за 2013 г. бяха публикувани в електронен вид 66
нови издания на български език и 12 – на английски, от които най-голям
интерес предизвикаха:
Анализ на социалното предприемачество в България, 632 сваляния
Интеграция на ромската общност в България и Румъния, 384
сваляния
Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и
причини, 317 сваляния
Младежкото доброволчество в България, 304 сваляния
Гъвкавите форми на заетост и конкурентоспособността
българските предприятия, 266 сваляния

на

Училище за всички, Модул за обучение на педагогически екипи за
управление и финансиране на дейности в мултиетническа среда, 236
сваляния
Практическо помагало за механизми за стимулиране на участието на
младежи в обществения живот на местно ниво, 197 сваляния
Европейски опит и практики за междуобщинско сътрудничество.
Резултати от проучване ролята на сдруженията на общините в
България за насърчаване на междуобщинското сътрудничество, 194
сваляния
Гражданите и администрацията – от двете страни на закона, 188
сваляния
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What works for Roma inclusion in the EU. Policies and model approaches,
176 сваляния
Сборник с добри практики за включване на гражданите в решенията и
политиките на местно ниво, 173 сваляния
Развитие на гражданското общество в България: тенденции и
рискове, 145 сваляния
Education and integration of children and students from different ethnic
groups and socially disadvantaged backgrounds, 134 сваляния
Наръчник за местни власти по прилагането на Закона за народните
читалища и Закона за обществените библиотеки, 125 сваляния
Наръчник за многообразието в медиите, 125 сваляния
Път към знание и позитивна промяна, 121 сваляния
Границите на приобщаването? Изследване на мнението на хора от
ромски и неромски произход в шест държави-членки на Европейския
съюз, 119 сваляния
Варианти за икономическа политика. Предимства и недостатъци, 114
сваляния
Работа на местната администрация и възприятия за корупция:
мнението на бизнеса, 114 сваляния

>> Онлайн база иновационни практики
Вече 15-та година ФРМС последователно насърчава, събира, публикува и
широко разпространява новаторски практики, които стимулират
находчивостта и обмяната на опит в българското местно самоуправление
чрез своя проект "Иновационни практики в България". Стартирал през
септември 1998 г., проектът създаде устойчив модел за събиране и
разпространяване на иновационни практики в областта на местното
самоуправление. От 2001 г. ФРМС удостоява общини и организации с
Награда за иновация в различни тематични сфери на местното
самоуправление, а в периода 2002 – 2009 година - с Годишна национална
награда "Община новатор".
Онлайн базата данни с добри практики през 2013 г. бе обогатена с 42 нови
практики.
Общият брой добри практики, събирани и разпространявани от 1998 г.
насам, достигна 1295.
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>> e-Седмичник през 2013 г. излезе в 48 броя (всяка
сряда) и представи:
632 възможности за финансиране и конкурси;
134 възможности за обучения и стажове.
Абонатите на седмичника на ФРМС нараснаха от 13 700
в края на 2012 г. на 14 727 в края на 2013 г.
ФРМС предоставя възможността на абонатите да
публикуват свои анонси, и все по-често общини, НПО, и
др. изпращат новини за свои инициативи за публикация.

Абонати на е-Седмичник
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Отзиви на абонати за е-Седмичника:
Вашият Е-седмичник е един от най-надеждните
"първоизточници" на информация за програми, конкурси,
състезания за нас и хората от Смолян. Подборът на новини е
добър и най-важното - "пресен".
Антоанета Николова, Европа директно Смолян,
декември 2013
От Читалище "Младост 2003" гр. Самоков нямаме думи да
изразим колко полезно е, това че получаваме електронния
седмичник! Чрез него информираме много млади хора да
участват в конкурси и др. Лесно откриваме информация за
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16000

проекти, обучения и инициативи, в които участваме - и те ни
отварят врати за нови.
Читалище "Младост 2003" гр. Самоков,
април 2013

ОБУЧЕНИЯ
Центърът за професионално обучение към Фондацията за реформа в
местното самоуправление е създаден през февруари 2003 г. с цел
институционализиране на обучението, предлагано от ФРМС.
Дистанционно обучение
През 2013 г. екипът на ФРМС проведе два интернет-базирани обучителни
курса като част от Програма като част от Програма MERI:
Интеграция на ромите в България в областта на образованието - в
курса сe включиха 149 участници, от които завършиха успешно 102.
Интеграция на ромите в областта на жилищните условия - в курса сe
включиха 57 участници, от които завършиха успешно 39.
Участници в курсовете бяха експерти от общински и областни
администрации, преставители на НПО, училища, висши учебни заведения и
др. от цялата страна.
Ето какво ни пишат участниците в курсовете:
Изключително съм благодарна, че ми дадохте възможност да
се включа и в двата курса, които предлагахте. За мен бяха
много полезни. Научих нови неща, някои не много лесни за
научаване и доста трудни за прилагане. Надявам се, че с това
ще мога само да бъда полезна на Община Банско в помощ на
ромското включване.
Мая Стоицева, Главен експерт "Социални дейности" Община Банско
Бих искала да Ви поздравя относно предоставения безплатен
дистанционен курс „Интеграция на ромите в България в
областта на образованието”. След като преминах всички теми,
установих, че ми беше изключително полезен. Курсът ме
накара да се замисля върху много от проблемите, които касаят
малцинствата в България и по специално - интеграцията на
ромите в областта на образованието.
Хабибе Расим, съдебен деловодител, Районен съд - град
Разград
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Мислех си, че материалът ще бъде "сух", но се оказа, че беше
много актуален и синтезиран. Смея да твърдя, че по време на
курса придобих нови знания, които ще ми бъдат от полза в
работата.
С удоволствие ще взема участие в следващ ваш дистанционен
курс.
Нурел Талиб Сами, младши експерт „Международни програми
и проекти”, Община Алфатар, обл. Силистра
Бих искала да изкажа удовлетворението си от курса.
Считам, че материалът, поместен в шестте теми, е много
интересен и приятен.
Радвам се, че бях част от Вас!
Светла Стефанова, инспектор "Жилищна политика и
наеми", Община Етрополе

MERI БЪЛГАРИЯ
Mрежа за местна ефективна ромска интеграция
Инициативата Кметове и общини за максимални ползи за ромското
включване от структурните фондове на Европейския съюз (MERI) има за
цел да насърчава социалното включване и интеграцията на ромите чрез
споделяне на най-добрите практики и обучение в европейските страни,
както и чрез извеждане на преден план на постиженията на местно ниво.
Партньори на MERI България са Институт Отворено общество, София, и
Национално сдружение на общините, организацията на европейските
градове Eurocities.
Демонстрация на
продуктите на
социални
предприятия в един
от градовете
партньори по
програмата - Гент

В рамките на инициативата бе осъществена обмяна на опит между
български общини и европейски градове с голям брой имигранти от тези
общини, обучителни пътувания, обучения.
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Отговорност на ФРМС бе информационното осигуряване на проекта,
създаването и поддържането на активна фейсбук-страница и провеждането
на две дистанционни онлайн обучения (виж по-горе).
Успешно завършилите получиха сертификати.

КОМПЮТРИ ЗА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МАЛКИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
През 2013 г. ФРМС се включи с логистична подкрепа в инициативата на
Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие и посолството на
Швейцария в София за предоставяне на компютърна и офис техника на
организации и институции от малки населени места в страната. Именно
кметства, читалища и др. често нямат възможност да обновят работните си
станции, макар работата им да има ключово значение за населените места.
В отговор на заявени нужди на 41 български организации и институции бяха
предоставени над 230 компютърни конфигурации и лаптопи. Сред
бенефициентите са: 2 общински администрации, 6 кметства, 11 местни
НПО, 11 читалища, 4 училища, 3 детски градини, 2 специализирани
институции, 1 болница, 1 музей.

Изготвяне на областна стратегия за туризма – област Хасково
През 2013 г. ФРМС събра данни за туристическите ресурси на територията
на Област Хасково и изготви областна стратегия за туризма по поръчка на
областна администрация – Хасково във връзка с реализацията на проект
„Съвместни туристически инициативи, насочени към наследството”,
финансиран по ОП ЕТС „България – Гърция 2007 – 2013”.
Резултатите от работата на Фондацията послужиха за развитие на
регионално ниво и имаха за цел да обединят и насърчат постигнатите
връзки в областта на културно-историческото наследство, природните и
туристическите обекти, да използват нови атрактивни форми на
комуникация и промотиране на тези продукти, да насърчат алтернативни
форми на културния туризъм.
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ПАРТНЬОРСТВА
>> За поредна година ФРМС бе партньор на Виа Експо в провеждането на:
Форум за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ),
който представя най-добрите световни практики в Югоизточна
Европа

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници за Югоизточна Европа
Конференция и Изложба "Управление на отпадъците и рециклиране"
>> Човек на годината
„Човек на годината“ е годишна награда за принос
към правата на човека и правозащитността.
Наградата e инициирана от Български хелзинкски
комитет през 2008 г. и от първото до последното
засега връчване на наградата ФРМС е медиен
партньор на БХК.
>> През ноември 2013 г. ФРМС заедно с още над 240 граждански
организации в България подписа отворено писмо, адресирано до главния
прокурор, министъра на вътрешните работи, политическите партии,
медиите, президента, премиера и омбудсмана. В него организациите
изразиха силно притеснение и възмущение от нарастващата тенденция
фашизоидни и нацистки формирования да диктуват обществения ред в
страната и настояха за адекватни и законови мерки.
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
През 2013 г. членовете на екипа на ФРМС взеха участие в:
Оценки на изпълнение на стратегически документи 2007 - 2014 и
разработване на стратегически документи 2014 - 2020 по поръчка на
общински и областни администрации;
Обучения, проучвания и анализи, възложени от МИГ в България;
Информационно осигуряване на Националната селска мрежа (уеб- и
фейсбук-страница, издания), провеждане на обучения, разработване
на аналитични доклади.
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Фондация за реформа в местното самоуправление
гр. София – 1784, ж.к. "Младост 1"
ул. "Йерусалим" бл. 51, Бизнес-сграда, офис 2
тел.: 02 976 89 89, факс: 02 976 89 30
е-поща: flgr@flgr.bg
www.flgr.bg
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