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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 20 години Фондацията успешно се утвърди на национално ниво. До днес тя
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 - ФРМС е провела над 800 обучителни семинара с над 15 000
участници по теми, актуални за местното развитие.



Гражданско участие в местното самоуправление – ФРМС работи 6
години по програма "Обществен Форум" в над 30 общини от цялата страна с
цел да консолидира гражданското участие и да мобилизира ресурсите за
развитие на общините за подкрепа на плуралистична визия и многоизмерна
стратегия за местно развитие.



Добро управление и почтеност - ФРМС 4 години работи върху ревизия и
усъвършенстване на работата на местните администрации и ръководства
по отношение на вътрешните административни процедури и правила, въз
основа на препоръки от страна на гражданите и местния бизнес и при
спазване принципите на добро управление.



По-добро административно обслужване – ФРМС реализира програма за
подобряване на услугите за гражданите чрез създаване на общински
центрове за услуги и информация на граждани, както и на интегрирани
административни услуги на регионално ниво. ФРМС предостави техническа
помощ на общините за изграждане и експлоатация на центровете, обучение
на персонала, подготовка на информационни брошури, ИТ консултации,
като общо е подкрепила над 100 общини (2001 - 2010).



Местно икономическо развитие – ФРМС в продължение на 10 години
(1998 – 2008) подпомага българските общини в процеса на формулиране на
политики и прилагането им; подготовка на общинските дългосрочни
стратегически икономически планови документи, маркетингови материали,
работа в мрежа и осигуряване на международна експертиза за българските
общини.



Иновационни практики – от 1998 г. ФРМС събира и разпространява добри
практики на български и европейски общини и техните социо-икономическо
партньори; онлайн базата данни съдържа над 1200 практики.
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Финансиране на проекти - ФРМС в сътрудничество с ЕкоОбщност в
успешно администрира Фонда за подкрепа на НПО в рамките на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (20082011, 2,06 млн. евро).

ФРМС чрез обучителни пътувания и обмяна на опит оказа подкрепа за развитието
на местната демокрация в Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Сърбия и
Черна гора, Грузия, Косово, Румъния, Област Калининград, Казахстан.
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 бе част от Инициативата “Кметове и общини за максимални ползи за
ромското включване от структурните фондове на Европейския съюз (MERI) 2013 2014.
ФРМС е член основател на Български дарителски форум.

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
Яни Димитров, експерт
Росица Райчева, експерт
Демир Деянов, експерт
Елвира Колева, счетоводител
Организацията работи с мрежа от над 30 експерти от цялата страна, които се
присъединяват към екипа на ФРМС при изпълнение на проекти, свързани със
сферата на тяхната експертиза.
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ВРЪЗКИ С ПОТРЕБИТЕЛИ 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 онлайн и непрекъснато се обогатяват.
Сайт на ФРМС www.flgr.bg
В сайта на ФРМС можете да намерите:
>> Е-Седмичник
E-Седмичник през 2014 г. излезе в 49 броя и представи:
636 възможности за финансиране и конкурси;
370 възможности за обучения и стажове.
Абонатите на седмичника на ФРМС нараснаха от 14 7000 в края на 2013 г. на 15
900 в края на 2014 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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>> Онлайн библиотека
В Онлайн библиотека за 2014 г. бяха публикувани в електронен вид 64 нови
издания на български и английски език, от които най-голям интерес предизвикаха:
Национален план за изпълнение на
младежта, 2014 – 2020 г. – 672 сваляния

европейската гаранция за

State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2014 – 578 сваляния
Когато в класа ми има дете със СОП – 431 сваляния
Методология за усъвършенстване на работните процеси за
предоставяне на административни услуги и Наръчник за прилагането й
– 391 сваляния
Знанието е защита! - Какво трябва да знаете, за да работите успешно в
Германия? – 315 сваляния
Наръчник за учителя: Младите хора между реалното и виртуалното –
292 сваляния
Практическо ръководство за разработване и управление на проекти по
програма „Европа за гражданите” – 271 сваляния
Education for Roma: the potential of inclusive, curriculum-based innovation to
improve learning outcomes – 261 сваляния
Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за
децата? – 246 сваляния
Медии и демокрация: Свобода, плурализъм, право – 242 сваляния
ИПИ: Преглед на напредъка на България по стратегията Европа 2020:
заетост – 163 сваляния
София – град на мъдростта – 153 сваляния
Доклад относно проблемите пред неправителствените организации в
България – 137 сваляния
Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. – 137
сваляния
Анализ на социалното предприемачество в България – 124 сваляния
Наръчник за родители на петокласници – 114 сваляния
Набиране на средства от музеите в България (2013 ) – 111 сваляния
Редовен икономически доклад за ЕС11 (EU11 RER) – 106 сваляния
Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в училище,
родители!“ – 98 сваляния
Корупцията продължава да спъва икономическата свобода, потвърди
доклад – 95 сваляния
Преглед на добри практики с интервенции за ромско включване – 93
сваляния
Индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки – 92
сваляния
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>> Онлайн база иновационни практики
Вече 16-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 2014 г. бе обогатена с 47 нови
практики.
Общият брой добри практики, събирани и разпространявани от 1998 г. насам,
достигна 1342 практики.

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 2014 г. екипът на ФРМС проведе 4 интернет-базирани обучителни курса като
част от Програма MERI:
Борба с бедността на местно равнище
Курсът се състои от 5 теми и тестове към тях. От 48 записани успешно бе
завършен от 35 участници.
Интеграция на ромите в България в областта на образованието
Курсът се състои от 5 теми и тестове към тях. От 67 записани успешно бе
завършен от 57 участници.
Гражданско участие в местното самоуправление. Развитие
партньорство с ромски НПО и активизиране на местната общност

на

Курсът се състои от 3 теми и тестове към тях. От 56 записани успешно бе
завършен от 43 участници.
Планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на цялостни интеграционни
политики
Курсът се състои от 2 теми и тестове към тях. От 98 записани успешно бе
завършен от 72 участници, двамина от тях завършиха с максималния бал и в
двата теста.
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Участници в курсовете бяха общински експерти, представители на общински
институции, читалища, академични среди от цялата страна.
Успешно завършилите курсовете получиха сертификати от ФРМС.

MERI БЪЛГАРИЯ 2014
Mрежа за местна ефективна ромска интеграция

ФРМС участва в реализацията на MERI България 2014. 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.
Успешната през 2013 г. програма MERI България бе продължена и през 2014 г. 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, издаване на информационни материали и провеждане на
тематични информационни събития.
Задача на ФРМС в рамките на проекта бе информационното осигуряване на
дейностите в рамките на програмата чрез активна страница във фейсбук
https://www.facebook.com/MeriBulgaria, онлайн библиотека и постоянна рубрика
в електронния седмичник, както и провеждането на поредица от дистанционни
онлайн курсове (виж по-горе).

КОМПЮТРИ ЗА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МАЛКИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
През 2014 г., както и през 2013 г., ФРМС се включи с логистична подкрепа в
инициативата на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие и

8

посолството на Швейцария в София за предоставяне на компютърна и офис
техника на организации и институции от малки населени места в страната.
В отговор на заявени нужди 268 компютърни конфигурации, лаптопи, принтери и
сървъри бяха предоставени на общини, НПО, читалища, детски градини,
академични институции, болници.

НАСЪРЧАВАНЕ ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И
ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО
РАЗВИТИЕ
През ноември 2014 г. ФРМС съвместно с
Регионална асоциация за развитие и
иновации – Мизия започна работа по проект
„Насърчаване гражданското участие във
формирането и прилагането на политики
за регионално и местно развитие”.
Включването на гражданската енергия във
формирането и реализацията на политиката
за регионално и местно развитие (ПРМР) е
ключова за повишаването качеството на
живот,
намаляването
на
бедността,
социалното включване и достъпа до основни
услуги.
Цел на проекта е осигуряване на ефикасно
участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и
прилагане на ПРМР.
Специфична цел на проекта е подобряване гражданския капацитет и създаване на
работещи форми за реално участие на гражданите и техните организации в
процеса.
Планира се постигането на повече знанията и умения у гражданите, създаване на
подходяща законодателна и институционална рамка за гражданско участие и
осигуряване на подкрепа на всички нива.
Основните продукти от проекта ще бъдат анализ на пречките пред гражданското
участие в регионалната и местна политика, изготвяне на препоръки за
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законодателни и институционални промени, създаване и тестване на механизъм
за гражданско участие в ПРМР, тематични обучения, подкрепяща обществена
кампания.
Целеви групи на проекта са вземащите решения по регионалното и местно
развитие на централно, регионално, областно и общинско ниво, служителите в
публичната администрация и граждански организации.

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
www.humanoftheyear.org
„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.

>> Общини, обществени организации, НПО публикуват на своите
уебстраници и в своите издания информация от секция "Възможности за
финансиране и обучения на е-Седмичника на ФРМС.
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
През 2014 г. членовете на екипа на ФРМС взеха участие в:
Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Регионален план
за развитие за периода 2007 – 2013 на Североизточен район и
свързаните дейности. Оценката бе извършена по поръчка на МРРБ;
Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и
териториалните единици в Република България по поръчка на МРРБ;
Разработване на стратегически документи за местно развитие,
инструменти за наблюдение и контрол на стратегически документи на
общинско ниво и тяхното консултиране за периода 2014-2020 за няколко
общини в страната.
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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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