ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ
София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, БЦ «Андромеда», офис 13
тел./факс 02 987 33 05; 0889 777 994; www.ftr-bg.org; e-mail: office@ftr-bg.org

РЕШЕНИЕ № 1
НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 23/01.06.2016 г.
на УПРАВИТЕЛЯ НА „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ“

Днес, 26.06.2016 г., в гр. София на заседание на членовете на комисията,
назначена със Заповед 23/01.06.2016 г. на управителя на „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ
РЕГЛАМЕНТИ“, се взеха следните решения:
1. Комисията утвърждава следното класиране на кандидатите в конкурса за приза
на „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ“ в 4 категории за 2015 г.:
Категория “Най-прозрачна областна администрация”:


Първо място: Областна администрация Благоевград – 44,50 точки;



Второ място: Областна администрация Шумен – 42,00 точки;



Трето място: Областна администрация Монтана – 41,50 точки.

Категория “Най-прозрачна общинска администрация”:


Първо място: Общинска администрация Добричка – 46,50 точки;



Второ място: Общинска администрация Бургас – 44,00 точки;



Трето място: Общинска администрация Троян – 43,00 точки.

Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и
гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на
администрацията”:


Първо място: Областна администрация Смолян - "Изкуството в подкрепа на
живота" - 15 гласа;



Второ място: Областна администрация Бургас - "Надежда и домове за децата" - 4
гласа;



Трето място: Областна администрация Сливен - "Областен координационен
механизъм по деинституционализация" - 3 гласа.
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Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация
и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на
администрацията”:


Първо място: Общинска администрация Троян - "Комплексно административно
обслужване в община Троян и изграждане на VPN връзка" - 8 гласа;



Второ място: Столична община - "Отворените данни на град София" - 6 гласа;



Трето място: Общинска администрация Варна – с три практики: "Туризъм",
"Младежки дейности", "Социални дейности" – по 1 глас;



Общинска администрация Мизия – "Нови възможности за грижа" – 1 глас;



Общинска администрация Русе – "Русенските Дракончета" – 1 глас.

Сравнявайки резултатите на участниците от всички предходни издания на
конкурса, комисията взе решение да бъдат връчени две поощрителни награди за найголям напредък в представянето си в конкурса, съответно:



Най-просперираща областна администрация – Областна администрация
на Софийска област и
Най-просперираща общинска администрация – Община Павликени

за повишаване степента на прозрачност в действията на администрацията!
2. Комисията ще утвърди промените в Регламент 2016 на конкурса в срок до
30.11.2016 г.
Председател:
Иван Аспарухов
Членове:
Евгени Чачев
Арх. Белин Моллов
Даниела Кисьова
Д-р Красимир Мирев
Минко Акимов
Емил Евлогиев
26.06.2016 г.
София
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