ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2017

ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
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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 на местно и регионално ниво, да действа като посредник и да
изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.
ФРМС е създадена през май 1995 г.
ФРМС има 5-членен Управителен съвет.
Цели на ФРМС:
Краткосрочни цели: Инвестиции в социалния капитал на местно и
регионално ниво, увеличаване на капацитета на граждани и
неправителствени организации да участват ефективно в процеса на
вземане на решения, регионално и местно управление, основано на
12-те принципа на добро управление.
Средносрочни цели: Eфективно местно и регионално развитие,
основано на партньорство, демократични ценности, социално
приобщаване и просперитет.
Дългосрочни цели: Изграждане на жизнени динамични общности със
силно участие в местното самоуправление, с висок стандарт на
живот, устойчиво развитие и конкурентна местна икономика.
Приоритетни области на работа на ФРМС:
Обучения;
Гражданско участие на местно и регионално ниво;
Добро управление и почтеност;
Иновационни практики;
Повишаване капацитета на НПО-сектора;
Стратегическо планиране.
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, Киргизстан.
ФРМС бе част от европейската мрежа на местните власти за обмяна на опит
LOGIN от създаването ѝ през 1999 г. до закриването ѝ 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.

3

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
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)
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 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:

онлайн

>> Сайт на ФРМС
www.flgr.bg

Сайтът се ползва активно, в него се публикуват новини и се актуализират бази
данни.
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>> Е-Седмичник

През 2017 г. Седмичникът та ФРМС излезе в 49 броя и представи на абонатите
си информация относно:
755 възможности за финансиране и конкурси;
389 възможности за обучения и стажове.
ФРМС предоставя възможност на абонатите си да публикуват безплатно
анонси за свои инициативи и все по-често НПО, общини, читалища, училища и
др. изпращат за публикация свои новини.
Абонатите на седмичника на ФРМС нараснаха от 17 230 в края на 2016 г. на
17 740 в края на 2017 г.
Абонати на е-Седмичник
2001 - 2017 г.
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Отзиви за е-Седмичник:
Поздравявам Ви за чудесния бюлетин! От години го използваме като
потребители на информацията, която е поместена в него.
Сдружение „Активно общество", 2017
Поздравления за всеотдайната работа, благодарение на която е-седмичникът е
реалност!
Радост Николаева, Art Director, Арт Хоризонти, 2017
Електронният седмичник на фондацията, който получаваме от години, ни е
много полезен.
Национален ученически екопарламент, 2017
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Чета редовно с интерес Вашия електронен седмичник и искрено се
въсхищавам на всеотдайната Ви работа да го направите толкова пълен и
полезен!
Юлия Иванова, ABLE | We Build Leaders, 2017

>> Онлайн библиотека
Онлайн библиотеката за 2017 г. предостави достъп до 69 нови
издания в електронен вид на български и английски език.

Най-голям интерес предизвикват издания по темите: Гражданско образование;
Евроинтеграция; Икономическо развитие; Социални дейности.
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>> Онлайн база иновационни практики
Вече
20-та
година
ФРМС
последователно
насърчава,
събира,
публикува
и
широко
разпространява
новаторски
практики,
които
стимулират находчивостта и обмяната на опит чрез
своя проект "Иновационни практики в България".
Стартирал през септември 1998 г., проектът създаде
устойчив модел за събиране и разпространяване на
иновационни практики на български НПО и общини.
От 2001 г. ФРМС започна да 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 „Иновационни практики“ на страницата на ФРМС през
2017-а бе обогатена със 79 нови практики. Всяка седмица ФРМС в еСедмичника си популяризира "Най-добра практика на седмицата".
Общият брой добри практики, събирани и разпространявани от 1998 г. насам,
достигна 1624 практики.

Програма за добри практики в местното самоуправление
в България 2016 / 2017

През октомври 2016 г. ФРМС започна реализацията на Програма за добри
практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017, насочена към
идентифициране, постигане на публично признание и разпространение на найдобри практики между общините в България.
Програмата е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното
самоуправление към Съвета на Европа и в България се реализира с
подкрепата на Съвета на Европа, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Националното сдружение на общините в Република
България.
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Програмата за най-добри практики в местното самоуправление в България
прилага системен подход, съгласно който се избират най-добрите практики,
реализирани от общини в България през последните 18 месеца, по
предварително идентифицирани теми.
В първото издание на Програмата за най-добри практики в България бяха
избрани три тематични области:
I. Общинска подкрепа за граждански инициативи
II. Нови технологии и решения в управлението
III. Социални иновации и партньорства
Критериите при оценка на практиките бяха:
1. Релевантност и въздействие
2. Публичност и прозрачност
3. Иновативност
4. Устойчивост
В конкурса участваха 29 практики от 19 общини и 1 районна администрация,
като две от практиките участваха в по две категории.
Във всяка категория за награждаване бяха номинирани 4 практики, награди
получиха две от тях.
На 23 май 2017 г. в гр. София се състоя официалната церемония по
награждаване на най-добрите практики, участвали в първото издание на
Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 /
2017.
>> в Тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи“
Първо място зае практиката на община Тунджа "С Тунджа в сърцето –
общинска подкрепа за граждански инициативи".
С второ място бе отличена практиката на община Добрич "Заедно да
осъществим мечтите на децата".
>> в Тематична област 2 „Нови технологии и решения в управлението“
Първо място спечели практиката на община Троян "Комплексно
административно обслужване на населението, използването на Regix- регистри
за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски
наместничества".
Второ място бе присъдено на практиката на община Пловдив "Подпомагане на
общински училища за внедряване на нови образователни технологии и
дигитализация на учебния процес".
>> в Тематична област 3 „Социални иновации и партньорства“ бяха:
С първо място бе отличена практиката на община Велико Търново "С грижа за
възрастните хора".
Второ място бе присъдено на практиката на община Свищов – „Кризисен
център към кметство Овча могила”.
Кметовете на общините номинанти бяха поздравени и наградите бяха връчени
от г-жа Мартина Тодорова, началник отдел „Стратегии и планове за регионално
развитие и териториална координация” към/в Главна дирекция „Стратегическо
планиране на регионалното развитие и административно-териториално
устройство”, МРРБ, г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ,
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г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика,
г-жа Юта Гуцкоу, ръководител на Отдела за добро управление към Центъра за
експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа, гн Лъчезар Росенов, председател на УС на ФРМС.
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ОБМЯНА НА ОПИТ
ФРМС чрез обучителни пътувания оказа подкрепа за развитието на местната
демокрация в други страни чрез организиране и провеждане на обучителни
пътувания за предаване на българския опит:
>> В периода септември - октомври 2017 г. бе организирано и проведено
обучително пътуване в България на представители на централната власт,
общини и неправителствени организации от Киргизстан на тема „Изучаване на
българския опит и добрите практики в сферата на комуналните и
рекреационните услуги, предоставяни на общинско ниво“, в рамките на проект
„Повишаване качеството на услугите в публичния сектор”, финансиран
Швейцарската агенция за развитие на сътрудничеството (ШАРС);
>> В периода октомври 2017 г. - февруари 2018 г. бяха реализирани
подготвителни дейности по организиране на обучително пътуване в България
на представители на централната власт, общини и неправителствени
организации от Казахстан на тема „Изучаване на българския опит и добрите
практики в областта на местното самоуправление и механизмите за участие на
гражданите и НПО в този процес“ в рамките на проект „Стимулиране участието
на заинтересованите страни на местно ниво в Източен и Централен Казахстан”,
финансиран със средства от ЕС.

ПРОГРАМА РЕ-СТАРТ: КОМПЮТРИ ЗА ИНСТИТУЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

През 2017 г. за пета поредна година ФРМС се включи с логистична подкрепа в
инициативата на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие и
посолството на Швейцария в София Програма Ре-Старт, фаза 11, за
предоставяне на компютърна и офис техника на организации и институции от
малки населени места в страната.
В отговор на заявени нужди 68 работни станции, преносими компютри,
принтери и сървъри бяха предоставени на:
общински администрации - 5;
неправителствени организации - 3;
общински център за рехабилитация - 1;
регионална библиотека - 1.
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ПАРТНЬОРСТВА
ФРМС и през 2017 г. продължи партньорството си с УНСС, вкл.
предоставяне на възможност за стаж на студенти.
За поредна година ФРМС бе медиен партньор на Виа Експо в
провеждането на специализирани конференции и изложения:



6-а Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа;



14-а Конференция за енергийна ефективност и възобновяема
енергия за Югоизточна Европа;



9-а Конференция за управление на отпадъци и рециклиране.
Човек на годината 2017

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 издание на наградата ФРМС е
подкрепяща организация на инициативата.
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 - Евродеск, Национална мрежа на децата, Perspektivi.info
(информационен сайт за новини и възможности в сферата на
образованието),
Асоциация
ВИА
СИВИК,
Национална
информационна система за младежта, Център “Образование за
демокрация” и “Европа Директно - Пловдив”, КЛУБ НА НСО Търговище,
Областен
информационен център
Разград,
LocalFood.bg - бизнес мрежа за местни храни и др.
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

През 2017 г. екипът на ФРМС взе участие в:
Подготовка на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на
общински планове за развитие (ОПР) за периода 2014-2020 г.,
Извършване на междинна оценка за реализация на общински
планове за развитие (ОПР) за периода 2014-2020 г.
Изготвяне на Стратегия за ВОМР на МИГ и популяризиране процеса
на разработване на Стратегията.
Проучване и анализ на територията на МИГ;
Провеждане на обучения и информационни срещи за местни лидери,
земеделски стопани, потенциални кандидати и представители на
уязвими общности в рамките на МИГ и СВОМР;
Оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционални
програми за промоция на европейски селскостопански продукти в
страни от ЕС и в трети страни и изготвяне на препоръки.
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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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