ДЕЙНОСТИ
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
за 2004 г.
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Закупуване на оборудване;
Прекарване на интернет;
Участие на Цветан Дафов в предавания на радио Нова Европа
като изпълнителен директор, първото предаване съвместно с изп.
д-р НСРОБ Гинка Чавдарова, председателя на комисията по
местно самоуправление в 39 НС и представител на Агенцията за
реформа в местното самоуправление “Децентрализацията в
общините”, аз представих становището на асоциацията по този
въпрос; второто участие на тема “Бездомните кучета”, изразих
становището си като бивш кмет и опита на община Шумен като
член на асоциацията в решаването на този прпоблем; третото
предаване беше във връзка с кризисната ситуация причинена от
наводненията. Там изразих становището на кметовете членуващи
в АБГР и предложих пакет от мерки, които трябва да се вземет
според кметовете за да се подобри синхрона между институциите,
промени в съществуващото законодателство, приемането на
поднормативни документи към закона за кризите, за да се подобри
работата на общинските администрация при взимане на
превантивни мерки и съответно разширяване на правомощията на
кметовете, за да могат по-лесно да се справят с кризисните
ситуации;
Общо събрание в Шумен 13-14 май 2005г. Цветан Дафов
представи програма за работа в АБГР и предложение за комисии,
които се прилагат в отчета;
Участие на срещата в парламента инициарана от ОДС във връзка
с кризисната ситуация причинена от наводненията, приложение:
отчет;
Участие като консултант по проекти съгласно проект на ФАР към
МТСП за севроизточен планови регион за фирма “Плантабул”
ООД- гр. Шумен и “Раз-гарден” ООД- гр. Разград; При одобрение
на проектите и след подписване на договрите, което се оачква в
нач. на септмври АБГР ще получи по 1000 евро на проект;
Беше конструиран екип от сътрудник, експерт и счетоводител;
Приемане на новите членове след общите събрания;
Лично предадох пакета с документи за приемане в АБГР на кмета
на Пловдив и Карлово;
Имахме готовност да направим съвместен проект с община
Шумен, но получихме отказа на общината поради взето преди
това решение на общински съвет за самостоятелно участие;
Създаден е контакт чрез фондация за развитие на местните
общности за реализацията между член на асоциацията община
Девня на тема “Разделя боклука си”, но не получихме съдействие
от кмета на общината г-н Димитров;
Изпратени са писма до НПО с предмет на дейност подобен на
нашия за съществуването на нашата асоциация с желание от
наша страна за работа;

-

В процес е изготвянето на брошура с информация за фондовете и
сумите, които се отпускат за реализация на различни проекти до
членовете на нашата асоциация;

