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- 16-17 юни- Членът на Управителният съвет на Асоциацията Иван Колчаков 

представи мисията и целите на новосъздаденото сдружение на участници в 

организация от Европейският парламент форум Новите европейски градове и 

региони в Брюксел, както и на ръководствата на Европейската народна партия. 

- 15 юли – Членовете на Управителният съвет на Асоциацията Найден 

Зеленогорски, председател и кмет на Плевен, Антоанета Георгиева- Заместик 

председател и кмет на Перник, Румен Рашев кмет на Велико Търново и Иван 

Чомаков, кмет на Пловдив присъстваха на работен обяд в столичният хотел 

„Кемпински-Зографски” организиран по инициатива на председателя на Съюза на 

демократичните сили Надежда Михайлова. Те запознаха посланиците на 17 

европейски държави , САЩ и Европейската мисия с проблемите на 

децентрализацията на местната власт и със съдебните атаки срещу демократично 

избрани кметове. 

- 31 юли- На среща с интелектуалци АБГР подкрепи идеята на СДС за създаване на 

Фонд „Култура” в общините. Ще бъде използван опитът на кмета на Шумен 

Веселин Златев, където фонд „Култура” действа по предишният му мандати дава 

много добри резултати. Идеята е в духа на европейските прериотети , фондовете да 

осъществяват консултативният процес между общините и гражданското 

общество.Гражданските бордове за култура ще работят с експертни съвети, ще 

бъдат отворени към всички изкуства и ще имат цел да предлагат приоритетите и 

фокусните събития, който да станат част от качеството на живота на града, от 

физиономията на града.Кметът на Плевен Найден Зеленогорски, Председател на 

Управителният съвет на АБГР, представи дейността на фонд „Читалища”,създаден 

в Плевен, първи по рода си в страната.Този фонд е реализация на идеята за 

обществена организация по примера на Европейските и американските общности 

организации и фондове за развитие. Фондът е сдружение на Читалищата, 

неправителствени организации, местна власт и граждани. Проектът е подкрепен и 

от Организацията на обединените нации, както и от програми на Европейският 

съюз. Основните цели на фонда са институционално укрепване на читалищата  

като местни общностни центрове с културни, просветни, информационни, 

социални и граждански функции. 

- 4-август – Асоциацията на Българските градове и региони оповести идеята за 

създаването в общините на граждански центрове за защита на частната 

собственост и сигурността на хората. Основна функция на центровете ще бъде да 

приемат сигнали от гражданите и да осъществяват контрол върху работата на 

МВР.Очаква се такива центрове да заработят до края на годината в общините 

Плевен, Шумен, Русе и др. 

- 25-26 септември- В Хисаря се проведе семинар, организиран от Асоциацията на 

българските градове и региони с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер” на 

тема: „Перспективи на местното самоуправление и регионалната политика в 

България”. Доц. Милена Стефанова, секретар на АБГР представи 

христиандемократическите  ценности в местното и регионално управление. 

Найден Зеленогорски, председател на АБГР представи виждания за перспективите 

на АБГР. През втория ден изказванията и дискусиите бяха  по темата „Модел и 

принципи на регионалната политика и местното самоуправление в програмата на 



дясноцентриските политически сили”. Ергин Емин, зам. предедател на СДС и член 

на УС на АБГР представи проектът за програма на СДС в областта на местното 

самоуправление. Мирослав Семов, председател на комисията по регионално 

развитие към СДС представи проектът за програмата на СДС в областта на 

регионалната политика. В семинара участваха членовете на Управителният и 

Контролен съвет на АБГР, кметове на общини, градове и региони и депутати. По 

предложение на  Ергин Емин и Иван Колчаков, членове  на УС на АБГР, бе взето 

решение асоциацията  да стане съучредител на Институт за местно и регионално 

развитие.  

- 14-15 октомври – Председателян на УС Найден Зеленогорски и зам председателят 

Антоанета Георгиева представиха мисията , целите и работата на АБГР на среща 

на Европейската народна партия в Атина. 

- 19 февруари 2005 г. – в гр.София се проведе общо събрание на „АБГР”  при 

следният дневен ред:  Отчет за Управителният и Контролен съвет за дейността на 

сдружението през 2004 г.; Финансов отчет и приемане на ФЛ и ЮЛ 

- 13-14 май 2005 г . – в гр. Шумен се проведе общо събрание на АБГР и кръгла маса 

на тема: „ За силна местна власт: Българските общини – равностойни партньори на 

европейските градове” 

 


