Отечетен доклад за дейността на АБГР през 2007г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ,
ДРАГИ ГОСТИ!
По силата на нашия Устав трябва да ви запозная с отчета за работата през изминалата година на
АБГР, председател на чиито Управителен съвет имам честта да съм аз. С ваше разрешение,
обаче, искам да спра вниманието ви върху някои аспекти на обществено-политическата 2007.
Смятам, че на този фон по-обективно и по-добре ще оценим дейността на Асоциацията - как тя
се е справяла с потребностите на членовете й или къде не е била достатъчно активна.
2007 година бе напрегната, а в някои отношения и направо тежка година. Няма да правя пълен
преглед - би ни отнело много време - но според мен, заслужава да се спрем на четири момента
от нея и съответно, от очакваната дискусия после да извлечем някои ценни поуки:
Първо - подготовката, провеждането и резултатите от местните избори през месец октомври.
Второ - състоянието на център - дясното пространство и мястото ни, на нас като общинари,
между него и централната власт.
Трето - бюджет 2008 и то в частта му която засяга местното самоуправление.
Четвърто - оперативните програми на ЕС - подготовката ни да ги използваме и първите ни
стъпки на този терен.
Изборите. Рекапитулацията след местните избори показва:
47 кметове на общини, подкрепени и издигнати от СДС и коалция. От тях от избраните на
първи тур са 39 и 8 са спечелили на втори. Асоциацията на българските градове и региони ще
разчита на 123 кметове, 36 от СДС, 73 от ГЕРБ и 12 от други десни и независими; както и на 29
районни кметове от които 23 ГЕРБ и 6 десни; плюс 230 десни селски кметове 57 селски
кметове в смесените райони.
Дясно-центристкото пространство.
Резултатите от изборите са в пряка зависимост от вътрешната кондиция на дясното
политическо пространство, от жизнеността на партиите, от тяхната способност да убеждават,
да привличат електорат. У нас за съжаление нито едното, нито другото вече от години, не се
случва, особено в навечерието на предизборни битки.
Бюджет 2008.
Държавният бюджет за 2008 година е рестриктивен по отношение на общините
В него не могат да намерят място идеите за децентрализация, с приемането на този
държавен бюджет, развитието се връща с няколко крачки назад. Решението общинските
съвети и кметовете да могат само да увеличават данъците е контрапродуктивно и по
този начин не могат да се привличат инвеститори. Няма ясен механизъм, който да
помага на общините да финансират големи проекти. Субсидията за капиталовите
разходи е недостатъчна. Единствените възможности за придобиване на средства са
структурни фондове, приватизация и други. Трябва да се вдигне летвата и на лимита от
средства, който може да използва всяка община
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Оперативните програми.
Многогодишната надежда, възможността страната да се въздигне - икономически, социално;
хората да усетят действително ползите от демократизирането на обществото е тук. Може да се
каже, че прословутите "европейски пари", които трябва да ни помогнат са тук. Но!
Институционалната и организационната инфраструктура на страните не дава достатъчно
гаранции за оптималното оползотворяване на средствата от обществените фондове на ЕС,
предвидени за България. По редица причини у нас се стигна до прекомерно усложняване,
дублиране и бюрократизиране на този механизъм. Бъркотията около предприсъединителните
фондове, на която бяхме свидетели през последните 4–5 години , очевидно ще продължи още
толкова и по отношение реализацията на оперативните програми и усвояването на средствата
от общностните фондове. Не може да се очаква нищо по-добро при явния отказ да се наложат
достатъчно високи и строги индивидуални критерии за подбор и оценка на държавните
служители, разпределящи европейски фондове. Трябва да се има предвид, че обективната
обстановка в ЕС в момента също не е от най-благоприятните за пълноценното и ефективно
използване на общностните фондове от една новоприета страна-членка като България.
Очевидна е умората от разширяването, финансовата рамка на Общността за 2007-2013 г. е
твърде компромисна и свръхнапрегната. Някои от основните структурни политики и теми за
обслужване на Съюза са в началото на сложни реформи. По много от въпросите, които си
поставяме днес у нас, в Брюксел все още няма ясни и окончателни отговори.
Или остава в сила древната народна поговорка: Помогни си сам, за да ти помогне и Господ.
Силно се надявам, че така постъпваме и така ще постъпваме.
Нека проверим собствената си практика, използвайки извършеното от Асоциацията на
българските градове и региони през изминалата година, започвайки в обратен ред на
изброените от мен четири пункта.
Но преди това искам да изкажа специалната си благодарност за изключителната помощ, която
ни е предоставяна от Фондация "Конрад Аденауер", USAID и неговият правоприемник, на
Европейската мисия у нас и ръководството на Европейската народна партия, на форума към ЕС
в Брюксел "Новите европейски градове и региони", на БАН, на Софийския университет, на
Икономическия институт в София, на Нов български университет, на Тракийския университет в
Стара Загора, Пловдивския селскостопански университет и на множество неправителстни
организации у нас. Без тяхната материална и интелектуална помощ, признавам, Асоциацията не
би извършила и десета от стореното.


Изготвен е проект на тема:
Проект „БГ Нет Консулт” – „Надграждане на капацитета на партньорската мрежа на
АБГР, НСМСБ, към БТПП за сътрудничество с администрацията при прилагането на
местни и национални политики”



Три обучителни семинара на тема: "Финансиране на общински проекти от
еврофондовете. Методи и практически модели", проведени в гр. Априлци,
Асеновград, и в Кремиковци, база на Министерство на труда и социалната политика.



Съвместно с „ТСМ-консулт” ООД, участвахме в реализирането на проект
«Животновъдството като средство за препитание за създаване на регламентиран
пазар за животни в подкрепа на селскостопанското и икономическото развитие на
община Омуртаг и съседните две общини- Антоново и Върбица".



Програма за обучение в начина на работа на ЕС (политики и проектни
инструменти) за представители на НПО и местната власт в Югозападен планов
регион” е спечелен проект по PHARE и ще се осъществява през тази година.
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Изработени са два идейни проекта по ФАР темите на които са:
"Програма за обмен на умения и най-добри практики за регионално и местно
управление между Югозападен регион на България и европейските региони" и
"Подготовка на информационна и популяризаторска кампания на ЮЗР сред
европейските региони с цел привличане на инвестиции"



Асоциацията на българските градове и региони е асоцииран партньор на
Националното сдружение на малкия и среден бизнес и Центъра за икономическо
развитие по проект: "Предоставяне на практически знания на МСП и НПО относно
националните стратегически програмни документи за европейските фондове".



Съвместен проект с Фондация реформа в местното самоуправление със
съдействието на Институт за местно и регионално развитие на тема: “Устойчиво
развитие на селските райони в България. Национална мрежа. Общностни програми.”



Проект, осъществен съвместно със Сдружение за Пловдив, Институт за
демокрация и стабилност в Югоизточна Европа и със съдействието на Национално
сдружение на малкия и среден бизнес; Институт за местно и регионално развитие;
Съюз за стопанска инициатива- съвет на браншовите организации и Асоциация на
частните агенции по заетостта: Конференция на тема "Българските общини и малкият
и среден бизнес в тях пред прага на ЕС"



Втора поредна година АБГР реализира проект “Летен лагер на деца от София и
Истанбул, почиващи на разменни начала в Кефкен – Турция и Сатовча – България “.
Одобрен от ПК за ДМСТ в изпълнение на програма “Спортни, младежки и детски
дейности”, утвъдена с решение №14/2007г. по протокол №10 на СОС



Проекти за развитие на общинската инфраструктура, финансирани от
Социалноинвестиционния фонд (СИФ). Процедурата се обявява за инфраструктурни
проекти, които подобряват социалните услуги и създават различни видове заетост.



Съдействие, логистична подкрепа и организиране на Втората международна
конференция на тема: "Европейският град- градоустройство и архитектура, сигурност
и финанси", заедно с Националната асоциация на общинските служители в България
и Международната асоциация за устойчиво развитие на средиземноморския
регион.,проведена в началото на октомври София.



Продължихме по инициативата на АБГР за учредяване на Национален
гаранционен фонд "Солидарност"- за съфинансиране на проекти на малките общини
в България и микро, малки и средни предприятия в тези общини. Основа на
начинанието ще бъде Софийският гаранционен фонд за малки и средни предприятия
към СОС.



Серия от обучителни семинари за членовете на Асоциацията, във връзка с новите
политики в местното самоуправление.



Отзовахме се и на покана за участие в първата схема за безвъзмездна помощ в
областта на публично-частното партньорство, която се осъществява в България по
национална Програма ФАР



Предоставихме и продължаваме да предоставяме помощ на общините за
преработката на общинските планове за развитие.
И т. н. И, тук се замислям. Списъкът може да се продължи още твърде много. В ерата на
Интернет това е просто демоде, нещо по-лошо губене на време. Всеки може да влезе в
страницата АБГР и да намери цялата тази информация и то много по-подробно. Явно отчетите
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трябва да протичат по друг начин. Да идваме тук с въпросите, които ни вълнуват и на които
заедно да търсим отговори. Да поставяме задачи на Асоциацията. Да мислим как можем да
укрепваме потенциала й, да увеличаваме влиянието й, да разширяваме кръга на съмишлениците
ни.
Но съвсем накратко, в духа на отживялата традицията, ще завърша с изброяването.
Лобирането за дясно-центристки бюджет, поне за общинското равнище. Публикации в
средствата за масова информация. Лобиране в парламента, в министерствата в различни
обществено-политически организации.
В политическите процеси на "дясното" - натиск отдолу нагоре - от местните към централните
партийни центрове с оглед по-бързо вземане на общи решения и отправяне на общи послания
към хората.
В предизборната кампания - образователни и подготвителни семинари на десетки теми
свързани с изборите, включително до непосредствено, на място, присъствие на наши експерти
повече от месец, при това безвъзмездно.
И още - представяне на всички оперативни програми на ЕС в лекции с по петдесетина
участника от всеки планово-икиномически район, семинари по публично-частно партньорство,
бизнес - проекти за малки и средни предприятия, за общинско планиране.
И още - декларации на АБГР в подкрепа на учителството и реформата на образователната
система; за протеста на таксиметровите шофьори и създаване на общински органи за сигурност;
срещу посегателствата върху длъжностни лица от общините.
Преди да приключа бих искал все пак да припомня едни думи произнесени пред вас на подобен
форум:
Тук съм длъжен да отправя една критика, по-скоро самокритика. Ние, членовете на
Асоциацията, проявяваме слаба активност към собствената си организация, не се възползваме
широко от това, което тя може да прави за нас. Да не забравяме - обединението прави силата.
Аз не си спомням някой кмет или съветник да се е обърнал към Управителния съвет и да каже:
Дайте да се съберем, да разгледаме този и този въпрос, да намерим решение, защото той е
важен за общината, за региона, за страната. Още повече, че на наше разположение е и
Института за местно и регионално развитие, с доказани компетентни експерти в различни
области на местното самоуправление, с ефективно реализирани проекти. Защо? Чакаме някой
друг да ни дефинира проблемите, да открие начин за преодоляването им и да ги поднесе на
табличка със синя панделка. Няма да стане! Казано е: "Чукайте и ще ви се отвори, искайте и ще
ви се даде."
Благодаря за вниманието!
Найден Зеленогорски
/Председател на УС на АБГР/

28.03.2008г. - София
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