ДЕЙНОСТИ
на
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
за 2013 г.


Продължи ползотворното сътрудничество между Асоциацията и Фондация „Конрад
Аденауер“ в общите усилия за изграждането на модерно местно и регионално
самоуправление в България.



На 4 февруари изпълнителният директор на АБГР участва на форум „Дългосрочно
инвестиране в чиста енергия в България“, организиран от Българското училище за
политика, Британското посолство, Университета – Кембридж.



На 22 февруари представители на ръководството на Асоциацията участваха на
Кръгла маса по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода
2014-2020 г., организирана от офиса на евродепутата Ивайло Калфин –
съдокладчик на ЕП по многогодишната финансова рамка. За периода 2014-2020 г
ЕС е предвидил за политиката на сближаване 325 149 млрд евро. Целта на
политиката на сближаване (Кохезионната политика) е да помага на по-бедните
държави и региони е съюза.



Председателят на Управителния съвет на Асоциацията – Найден Зеленогорски,
заедно с част от УС на организацията участваха на 10та официална церемония по
връчване на наградите „Човек на XXI век”, организирана от програма „Произведено
в България“. Кметът на Свищов и зам-председател на УС на АБГР – Станислав
Благов, бе награден с приза „Човек на XXI век в общината“. Наградата е оценка за
целогодишната работа, постижения и усилия за адаптация на българските общини
към европейските стандарти на работа.



АБГР стана партньор на „Виа Експо“ в организиране на Еко-форум за югоизточна
Европа, проведен на 29-31 май 2013 г. Форумът включваше Конгрес и Изложба за
енергийната ефективност и възобновяемата енергия; Изложба за „интелигентни“
сгради и Конференция и Изложба за управление на отпадъци, рециклиране и
екология.



Продължи сътрудничеството между АБГР и МАГ – Международна Асоциация на
Градовете – Москва, по подписаното от 2012 г. Споразумение между двете
организации.
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На 26 и 27 април в Каварна, Асоциацията проведе обучителен семинар на
тема:“Конфликтът на интереси в дейността на местното самоуправление и
общинските администрации – правна характеристика и система за превенция“.
Партньор на АБГР беше АБЧО – Асоциацията на българските черноморски
общини. Събитието се проведе със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“.



Изпълнителният директор на АБГР – Ергин Емин, участва по покана на
Вицепрезидента на Стопанската камара на Австрия – Рихард Шенц и Търговския
съветник при Австрийското посолство – Михаел Ангерер, на прием – по повод
форума

на

австрийските

фирми

„Транспортна

техника

и

транспортна

инфраструктура“.


На 07 юни, експерти от АБГР участваха на Кръгла маса: „Принусът на
магистърските

програми

в

департамент

„Природни

науки“

за

бизнеса“,

организиран от департамент „Природни науки“ към Нов Български Университет.


На 02 юли – ръководството на АБГР взе участие в организирания Национален
информационен семинар, под патронажа на председателя на ДКЕВР – Евгения
Харитонова, на тема:“Либерализация на енергийния пазар в България-подготовка
за прехода и миниминизиране на рисковете“. Семинарът представи на бизнеса и
администрациите актуалното състояние на процеса на освобождаване от
регулиране на пазара на електроенергия и природен газ.



На 31 май в Монтана, АБГР организира и проведе Ixто си общо събрание и
Конференция за конфликтът на интереси. Дневният ред на събитието включваше –
Отчет на УС за дейността през 2012 г.; финансов отчет; приемане на програмаконцепция. Събитието продължи с провеждане на конференция.



На 28 май експерти от организацията взеха участие във форум на Европейската
комисия на тема:“Визи за свят, който харесваш: Изграждане на нисковъглеродно
общество в България“. На събитието участваха президентът на Р.България – Росен
Плевнелиев и Комисарят по действията в областта на климата – Кони Хедегер.



На 14 юни експерти от АБГР участваха във втората част на дискусия, организирана
от Институт за икономика и международни отношения, на тема:“ЕС-фондовете –
партньорство за растеж? Споразумение за партньорство България-Европейски съюз
2014-2020“.



От 14 до 21 юни в град Варна се състоя Международен семинар, организиран от
МАГ – Международна асоциация на градовете – Москва и Асоциация на
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българските градове и региони, на тема:“Привличане на инвестиции в развитието
на градската инфраструктура – международен опит“. Съвместният форум се
превърна в традиционен по това време на годината за двете организации, вече с
участници от Сърбия, Гърция, Македония и Украйна.


От 9ти до 11 юли в Националният дворец на културата, изпълнителният директор
на АБГР Ергин Емин и експерти на организацията взеха участие в 41то пленарно
заседание на Генералната асамблея на Парламентарната асамблея на черноморското
икономическо сътрудничество (ПАЧИС). Домакин на събитието бе Народното
събрание на Р. България.



Специалисти на АБГР взеха участие на проведения от GLOBUL и сп. „Мениджър“
форум:“Зеленият потенциал на България. Технологии и иновации.“ Екофорумът
включи три основни дискусионни панела за обсъждане на зелените политики и
иновациите в областта на нисковъглеродната икономика.



На 28-29 юни в град Кюстендил АБГР организира и проведе третият, съвместен с
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, съвместен
обучителен семинар. Този път дискусията бе за представителите на общините в ЮЗ
регион.



Юристи на АБГР подготвиха специална покана до президента на МАГ – г-н
Тасмагамбетов и изпълнителния й директор г-н Селиванов за участие в
учредяването на Международна федерация на Черноморските градове и региони.
Замислена е като организация за сътрудничество и взаимопомощ между страните
от Черноморския и близките към него региони с дейност, насочена към развитието
на местното самоуправление в градовете и изпълнение на регионалните политики.



На 22 юли АБГР беше поканена за партньор от Европейската комисия, във връзка с
подпомагане на кампанията: „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“.
Кампанията има за цел да изгради общество с ниска въглеродна интензивност, като
покаже, че зеленото и безвредно за климата бъдеше е необходимо, осъществимо и
от полза.



На 25.09 информирахме всички общини чрез нарочна брошура: „Време за бюджети
- време за ПЧП“, в помощ на стартиралата подготовка на общинските бюджети и на
държавния бюджет.



На 03 октомври експерти от АБГР взеха участие в работата на Областния
информационен център – София, на тема: „Научени уроци от разработване на
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проектни предложения по оперативните програми на ЕС - фондовете


На 04 и 05 октомври в град Видин, АБГР, със съдействието на фондация „Конрад
Аденауер“, организира и проведе първия обучителен семинар от поредица такива,
на тема: „Закон за обществените поръчки. Практика по прилагане. Нарушения.
Казуси.“ Партньори по обучението бяха Асоциация на дунавските общини „Дунав“



На 10 октомври Ергин Емин – изп. директор на АБГР, взе участие във форума на
БТПП, съвместно с посолството на Р. Унгария, на тема: „Представяне на новите
възможности за финансиране на българските вносители“. Представено бе и новото
споразумение на Ексимбанк – Унгария и Българската банка за развитие.
Приветствия поднесоха г-н Красин Димитров, зам.-министър на Икономиката и
енергетиката на Р. България и Н.Пр. г-н Андраш Клейн, посланик на Р. Унгария в
България.



На 10 октомври експерти на АБГР участваха на представянето на програма
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, известна като „Норвежката
програма“



На 11 октомври ръководството на АБГР участва на 3та дискусия, организирана от
Институт за икономика и международни отношения и Фондация „Солидарно
общество“, на тема: „ЕС - фондовете – национално ефективни? Споразумение за
партньорство България – ЕК 2014-2020 г.“



На 22 ноември специалисти по кредитирането и съфинансирането, членове на
АБГР, взеха дейно участие при провеждането на дискусия на тема: „Инструменти
за финансиране на градското развитие“. На форума бяха разгледани и застъпени
европейските инструменти в подкрепа на градовете, опитът на Гърция,
възможностите за финансов мениджмънт за градско развитие в България.



Ергин Емин – изп.директор АБГР, участва в годишното издание на Български
икономически форум, които този път се съсредоточи изключително върху
генераторите на растеж и доходи на българската икономика.



На 28 ноември ръководството на АБГР – УС и КС участваха на Национален форум
„Равни възможности за реализация и развитие, организирано от Национално
сдружение на работодателите на хората с увреждания“. Целта на форума бе да се
повиши интереса на работодателите като се обсъди заетостта като ключов елемент
за социалното включване и икономическата независимост на хората с увреждания в
активна трудова възраст.
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На 26 ноември АБГР участва със своите юристи в дискусия на КПУКИ относно
изменението и допълнението на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси. Целта бе представители на правоприлагащи органи,
неправителствени организации и представители на научни среди да представят и
обсъдят своята визия за реални проблеми и механизмите за усъвършенстване на
действащата правна рамка на конфликта на интереси в България.



На 29 и 30 ноември в Дряново, АБГР организира и проведе вторият съвместен
обучителен семинар за Северен-Централен район, на тема: „Закон за обществените
поръчки. Практика по прилагане. Нарушения. Казуси.“



На 4 и 5 декември представители на АБГР посетиха Европейския парламент по
покана на Надежда Нейнски – евродепутат и председател на Съюза за малки и
средни предприятия.



АБГР в партньорство с издателски консорциум „Кота“, организираха на 11
декември представянето на книгата на Александър Трифонов – експерт в АБГР и
ИМРР „Коментар върху Закона за публично-частно партньорство и правилника за
неговото прилагане в Р. България“



Експертите на АБГР взеха участие в 4та, заключителна дискусия на Институт за
икономика и международни отношения на тема: „Управление на еврофондовете –
към ефективни решения. Споразумение за партньорство България – Европейска
комисия“ 2014 – 2020 г.

София

Изготвил:

19.05.2014 г.

Ергин Емин – изп.директор
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