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ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

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.
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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

ФРМС продължава да развива своите ефективни и разпознаваеми онлайн
комуникационни канали за връзка с потребители и партньори:

>> 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 2018 г. Седмичникът та ФРМС излезе в 51 броя и представи на
абонатите си информация относно:
•

822 възможности за финансиране и конкурси;

•

377 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 17 740 в края на 2017 г.
на 18 050 в края на 2018 г.

Отзиви за е-Седмичник:
Като редовен читател на Вашия Електронен седмичник Ви поздравявам
за чудесната работа!
Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE), март 2019
Ние следим с интерес изданията на Електронния седмичник и Ви
благодарим, че Ви има!
Екип на Фондация ПОдЛЕЗНО, март 2019
Благодаря Ви, че толкова години получавам Вашия бюлетин и ползвам
информацията!
Наталия Николова, април 2019
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>> Онлайн библиотека
Онлайн библиотеката e разположена на блога на ФРМС
“Municeps”, там също така се публикуват новини, изпратени от
партньорски организации от цялата страна.
Онлайн библиотеката през 2018 г. предостави достъп до 78 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
През 2018 г. проектът на ФРМС “Иновационни практики” навърши 20
години.
ФРМС последователно насърчава, събира, публикува и широко
разпространява новаторски практики, които стимулират находчивостта и
обмяната на опит. Проектът създаде устойчив модел за събиране и
разпространяване на иновационни практики на български НПО, общини и
области. 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 2018 г. бе
обогатена със 78 нови практики. Всяка
седмица
ФРМС
в
е-Седмичника
си
популяризира
"Най-добра
практика
на
седмицата".
Общият брой добри практики, събирани и
разпространявани от 1998 г. насам, достигна 1705, на български и
английски.
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ПРОГРАМА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
В БЪЛГАРИЯ 2016 / 2017 /2018

Наградата за победителите в надпреварата за добри практики в местното
самоуправление в България 2016/2017 бе, освен признанието на
колегите в цялата страна, обучително пътуване в Съвета на Европа в
Страсбург. То се реализира от 3 до 6 юни 2018 г. Визитата бе част от
Програмата и бе финансирана от Съвета на Европа.
В първото издание на Програмата в България общините се конкурираха с
добри практики в три тематични области.
В Тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи“
бяха отличени практиките на общините Тунджа и Добрич.
В Тематична област 2 „Нови технологии и решения в управлението“ с
първите две места бяха наградени практиките на обшините Троян и
Пловдив.
В Тематична област 3 „Социални иновации и партньорства“ отличени
бяха практиките на общините Велико Търново и Свищов.
Представителите
на
наградените
общини
пътуваха до седалището на
Съвета
на
Европа
в
Страсбург и имаха поредица
от успешни, информативни
и интересни срещи с редица
представители на различни
институции в рамките на
Съвета на Европа:
- с г-жа Юта Гуцков,
Директор на отдел „Добро
управление“ и г-жа Силвия
Иванова, Център за експертиза в местното самоуправление;
- с г-н Димитри Марченков, Конгрес на местните и регионалните власти
в Европа;
- с г-жа Франческа Лионети, Програма „Интеркултурни градове“;
- с г-н Емил Вълев, заместник постоянен представител на България в
Съвета на Европа;
- с г-н Иван Николчев, Отдел „Гражданско общество“;
- със съдия Йонко Грозев, съдия в Европейския съд за правата на
човека.
Участниците в учебното пътуване го оцениха като високоефективно и
полезно за бъдещата им работа.
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ОБМЯНА НА ОПИТ
ФРМС чрез обучителни пътувания продължи да оказва подкрепа за
развитието на местната демокрация в други страни чрез организиране и
провеждане на обучителни пътувания за предаване на българския опит:
В периода октомври 2017 г. - февруари 2018 г. ФРМС подготви и
реализира 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“ като партньор по проект „Стимулиране
участието на заинтересованите страни на местно ниво в Източен и
Централен Казахстан”, финансиран със средства от ЕС, с бенефициент
(водещ партньор) Асоциация за развитие на гражданското общество
(АРГО), гр. Алмати, Република Казахстан.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ “ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МОДЕЛА
НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

В изпълнение на договор, възложен от Администрацията на Министерски
съвет, с предмет: „Определяне на услуги на принципа „Епизоди от
живота“ и „Бизнес събития“, по проект BG05SFOP001-1.001-0002
„Трансформация на модела на административно обслужване“,
финансиран
от
Оперативна
програма
„Добро
управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в
периода 06.11.2017 г. - 04.04.2018 г. екипът на ФРМС:
>> Анализира състоянието и съществуващите практики в България и в
страни-членки на Европейския съюз (ЕС) при предоставяне на услуги на
принципа „Епизоди от живота” и „Бизнес събития”, като подготви:
•

„Анализ на актуалното състояние в България по отношение на
взаимодействието
и
интеграцията
между
отделните
административни структури при предоставяне на административни
услуги”; и

•

„Анализ на съществуващите практики в държави – членки на ЕС
при предоставяне на услуги на принципа „Епизоди от живота” и
„Бизнес събития”;

>> Подготви доклад „Идентифициране на нормативни пречки и
несъответствия за предоставяне на услуги от типа „Епизоди от живота” и
„Бизнес събития” и изготвяне на концепция за нормативни промени“;
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>> Извърши определяне на услуги от типа „Епизоди от живота” и
„Бизнес събития”, като:
•

подготви доклад „Определяне на услуги от типа „Епизоди от
живота“ и „Бизнес събития“;

•

създаде Каталог с приоритетни административни услуги от типа
„Епизоди от живота” и „Бизнес събития”.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Екипът на ФРМС през 2018 г. взе участие в:
•

Организиране и провеждане на поредица обучения по темата
“Управление на проекти”; както и поредица информационни
срещи и обучения за нуждите на МИГ;

•

В рамките на възложена от Съвета на Европа поръчка:
организация, логистична подкрепа, подготовка на материали и
изготвяне и представяне на анализ за прилагането на Етикет за
иновации и добро управление на национален форум;

•

Изготвяне на годишни и междинни доклади за наблюдение на
изпълнението на общински планове за развитие; изготвяне на
годишни доклади за оценка на уместността, ефективността,
съгласувателността и допълняемостта на промоционални
програми на български продукти в страни от ЕС и в трети страни,
както и препоръки за текуща оптимизация на действията по
програмите; разработване на модул за дистанционно обучение и
провеждане на обучение на експерти за работа с него;
провеждане на информационна кампания и обучения на местни
лидери на МИГ; разработване на стратегически документи на
МИРГ; подготовка на аналитичен доклад за устойчивото
управление на културно-историческото наследство и творческите
индустрии, свързани с него, по поречието на Дунав – първи етап.
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ПАРТНЬОРСТВА

>> За поредна година ФРМС бе медиен партньор на Виа Експо в
провеждането на тематични конференции и изложения Енергийна
Ефективност и Възобновяема Енергия (EE & ВЕ), Save the Planet и
Smart Cities (27-29 март 2018, София).

>> ФРМС бе медиен партньор на 20-я юбилеен ден на Географските
информационни системи (ГИС), който се проведе на 14 ноември 2018 г.
>> Човек на годината 2018
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 й издание 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 - Национална мрежа
на децата, Perspektivi.info (информационен сайт за новини и
възможности в сферата на образованието), Национална информационна
система за младежта, КЛУБ НА НСО - Търговище, и др.
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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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