
 1 

Дейности на Асоциация на българските градове 

и региони за 2011г. 
 

 

- Продължаващо ползотворно сътрудничество с фондация “Конрад Аденауер” по 

изграждането на силно местно самоуправление в България 

 

 - Експерти от АБГР взеха участие в поредица форуми,организирани във връзка с 

Унгарското шестмесечно председателство на ЕС 

 

- Предвид дългогодишното сътрудничество между АБГР и посолството на Австрия в 

България г-н Ергин Емин взе участие в конференция на тема “Значението на 

корпоративната социална отговорност в икономиката на държавата и гражданското 

общество”, организирана Австрийския бизнес кръг(АБС) и посолството на Австрия. В 

проявата официални гости бяха премиерът Бойко Борисов и канцлерът на Австрия – Вернер 

Файман 

 

- На 25.01.2011г.  АБГР активно участва и в различните съвместни прояви на Коалиция  за 

устойчиво развитие: Кръгла маса “Състояние на усвояването на средство от европейските 

фондове в Р.България”; 

 

- На 22.02.2011г . експерти на АБГР и ИМРР участваха активно с въпроси на кръглата маса 

в НС на тема: “Фискалната дисциплина – гаранция за икономическата стабилност на 

Европа”. Дискусията бе организирана от евродепутата г-жа Надежда Нейнски. Специален 

лектор г-н Ален Ламасур – председател на бюджетната комисия в ЕП, който сподели, че “.. 

овладяването на бюджетните дефицити се оказа най-същественият индикатор за справяне с 

икономическата криза и осигуряването на стабилност и устойчивост на европейските 

икономики” 
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- Изпълнителният директор на АБГР, заедно с експерти на организацията, участва на 

26.02.2011г. на провелата се в Българска Стопанска Камара среща с японски фирми във 

връзка с реализацията на Проект за фотоволтаичен електрогенераторен комплекс “Две 

Могили”, инициирана от БСК и община Две Могили. 

 

 - Делегация от АБГР вече 4 години присъства  на традиционните тържества  

“Кюстендилска пролет”  по покана на г-н Петър Паунов, организирани от Община 

Кюстендил. 

 

- УС и КС на АБГР организираха ,съвместно с фондация Конрад Аденауер, на 25 и 26 март 

2011г. Национална среща на членовете на асоциацията на тема: “Екологията и 

инфраструктурата- приоритет на общинското развитие”. Домакини бяха община Луковит. 

На срещата присъстваха господата Андреас фон Белов и д-р Марко Арнд, съответно старият 

и новият изп. директор на фондация “Конрад Аденауер”. На форума бяха представени 

приоритетите пред МОСВ и европейските програми в МРРБ от експерти на съответните 

ведомства. 

 

- На 07 април 2011г. столичен район “Триадица” и АБГР бяха домакини на 45-членна 

делегация от район “Нилюфер” на община Бурса, Р.Турция. Посещението бе част от 

взаимен обмен между двата района и АБГР, стартирал преди две години.В делегацията 

участваха кмета на района г-н Мустафа Бозбей, заместниците му, кметове и общински 

съветници. 

 

- АБГР сключи споразумение за сътрудничество с Асоциацията на Румънските градове. То е 

дългосрочно и бе договорено при посещението на тържествата на община Плевен на 15 май 

от изп. директор Александру Петровици и Андерй Станика- експерт на организацията. 

 

- Експерти от АБГР участваха в най-новата инициатива на Българския икономически 

форум” Изложение Европа за нас” 13-15 май. Събитието бе организирано от Българският 

икономически форум и ЕК у нас и министъра по управление на средствата от ЕС Томислав 

Дончев. Целта на форума бе запознаване с възможностите на 7-те оперативни програми на 

европейските фондове в България. 
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- Експерти от АБГР участваха в обучителните модули на проект „София- град на 

многообразието” на Столична община и Асоциация за развитие на София,с финансовата 

подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирн от 

ЕС. 

 

- Експерти на АБГР и ИМРР г-н Красимор Кръстев и Александър Трифонов участваха 

активно в общественото обсъждане на Проекта за Закон за публично-частно партньорство, 

организирано от МС на 18.05.2011г. 

 

- На 26 май АБГР взе активно участие и на кръгла маса, организирана от Бъларското 

училище за политика и коалиция за климата на тема “ Промените в климата и значението им 

за институциите и гражданите на България”. Специална презентация на форума направи 

еврокомисар г-жа Кристалина Георгиева. 

 

- На 07.06.2011г АБГР организира съвместно с Центъра за социални практики и 

Лабораторията за публични политики конференция на тема ”Европейският град през 21 век: 

къде сме ние?“ в рамките на дискусионен клуб „България в 21-ви век” на Нов Бълграски 

Университет. 

 

- На 08.06.2011г.  АБГР бе партньор на Асоциация „Интегро” и община Каварна при 

организацията и реализацията на Национална кръгла маса: “Участието на местните власти и 

местното партньорство- условия за ефективното изпълнение на полтиката за интеграция на 

ромите”. Дискусията се проведе под патронажа на Н. Пр. Юдит Ланг, Посланик на Р 

Унгария под надслов “Благодарим ти, кмете!” 

 

 

 

- От 2- 4 юни 2011г. АБГР беше съорганизатор съвместно с Департамент ”Науки за Земята и 

околната среда” – НБУ и ИМРР на третата годишна международна научна конференция” 

Екологизация 2011г”. 
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- АБГР спечели и изпълни за шеста поредна година проект “Летен лагер на деца от София и 

Истанбул, почиващи на разменни начала в Бейоглу- Турция и София- България”. Проектът е 

одобрен от Постоянната комисия за ДМСТ, към СОС, в изпълнение на програма” Спортни, 

младежки и детски дейности”. 

 

- Ръководството на АБГР бе партньор на втората конференция по проект “Преподаване на 

Холкоста и подпомагане на новите поколения да се научат да живеят заедно”, осъществен 

от Институт “Разум” и Divers Association, Румъния на 27-29 юни 2011г. 

 На нея български и румънски експерти представиха и обсъдиха декларациите, свързани с 

образованието по темата за Холкоста. 

 

- УС на АБГР  се присъедини към Инициативния комитет  на неправителствени 

организации от сраната за “Жилищна политика – насочена към младите семейства.” 

 

- Отправена бе декларация до Народното събрание със 17 конкретни предложения за 

промени в законодателството с възможности за подпомагане на младите семейства , 

живеещи в общините на България. 

 

- АБГР организира двудневен семинар – обучение с подкрепата на фондация “Конрад 

Аденауер” на тема “ Междуетнически отношения в Р България - разбирателство, 

сътрудничество и интеркултурен диалог”. 

 

- Служители на АБГР участваха в дискусиите и обсъжданията на фокус- групите по проект: 

„Повишаване на почтеността чрез застъпниество: противодействие на корупцията при 

обществени поръчки” на Transparency International- Bulgaria.  

 

 - От есента на миналата година АБГР, съвместно с Технологичен център – София издава 

списание “Градове и региони”. Медията е наследник на излизалото през 2004-2005 г. 

списание “Градове и Региони”. АБГР и Технологичрен център – София възобновиха 

издаването на списанието , като двумесечник, като освен него, през месец излиза 

електронен информационен бюлетин. Третият брой и бюлетините са в ръцете ви. Да му 

пожелаем успех! 
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- Експерти от АБГР представиха на 16-17 септември доклад “ София- град на 

многообразието” на двудневна конференция на тема “ Градът мислен и без/с/мислен – 

Европейски практики и тяхното място в Града”. Конференцията бе етап от проекта “Моят 

малък красив европейски проект” иницииран от Надежда Нейнски. 

 

- На 13 септември на АБГР гостува италианска делегация от представители на браншови 

организации, асоциации и обществени компании. Гостите от провинция Асколи Пичено 

бяха посрещнати в офиса на организацията от членове на УС и КС. 

 

- На 22.11.2011г. експерти на АБГР участваха в конференция, организирана от Британското 

посолство в София на тема : „Зелени обществени поръчки и енергийна ефективност на 

сгради”.  

 

- В  края на миналата година УС на АБГР обсъди възможността за откриване на собствен 

офис – представителство на организацията в Брюксел. Офисът вече е факт и тук в залата е г-

н Петър Терзийски, определен за представител на АБГР в Брюксел. 

 

- През 2011г. АБГР сключи следните Рамкови договори за съвместна дейност: 

 

1. 23 февруари – „МС Прайм Студио”; 

2. 12 март – „Военно издателство; 

3. 20 април – „Областно районно мюфтийство – Пловдив”; 

4. 26 май –  Сдружение „Изкуство днес”; 

5. 16 юни – „Лог – Сиберия” 

6. 20 юни – Агенция БГ Нес 

7. 30 юни – „Куандо Десарольо Емпресалиал”, Испания 

8. 01 ноември – „Технологичен център София” 

9. 15 декември – „Бизнес БГ Груп корект” 

 


