
Д Е Й Н О С Т И  

на Асоциация на българските градове и региони 

за 2016 г. 

• Продължи се структурното изграждане на АБГР – регистрация на регионалните 
координатори в Русе и Благоевград, като клонове на организацията  във връзка с 
проектите по трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция и Македония. 

• Партньорството с фондация „Конрад Аденауер“ и през 2016 г, допринесе за 
налагането на ценностната система в политиката в подкрепа на градските власти и 
администрацията, с цел повишаване на ефективността на управлението в градовете в 
интерес на гражданите и в съответствие с европейските стандарти. 

• От експерти на Асоциацията бяха изработени различни становища, в помощ на 
местните власти, поискали такива – Златица, Мирково, Мизия, Поморие, Две Могили, 
Тутракан и др. 

• Членове на АБГР, индивидуални лица, взеха участие в обученията на Центъра за 
научни изследвания и обучение по „Е – управление“ към СФ на ТУ – София, с теми: 
иновативни методи в административно-управленските процеси; моделиране на 
административно-управленски процеси; системи за оценяване и подобряване 
качеството на административното обслужване. 

• На 02 февруари ръководството на АБГР взе уастие в Кръгла маса, организирана от 
Института за пазарна икономика, на тема: „Социален и икономически поглед към 
регионалното развитие в България 

• На 22 февруари членове на УС и КС на Асоциацията взеха участие в работна среща с 
конференция, организирана от фондация „Конрад Аденауер“. Форумът бе на тема: 
„България като партньор в ЕС и НАТО – актуални предизвикателства и перспективи. 
В рамките на тази изява си казахме „довиждане“ и „до нови срещи“ с ръководителя на  
бюрото на фондация „Конрад Аденауер“, София – д-р Марко Арндт и приветствахме с 
„добре дошъл“ неговия приемник – Торстен Гайслер. 

• На 22 – 23 март експерти на организацията участваха в двудневна международна 
конференция на тема: „От отпадъци към енергия – технологии, проекти, нови 
възможности за общините и бизнеса“. Събитието се проведе под патронажа на кмета 
на София – г-жа Йорданка Фандъкова. Целта на форума бе да запознае представители 
на общини и бизнеса в тях с новите възможности и множеството ефекти от 
енергийното оползотворяване на различните типове отпадъци и биомаса, което 
енергийното законодателсво стимулира. 

• На 7 април АБГР подготви и представи проект по „Интеррег Балкани“ на тема 
„Туризъм на една ръка разстояние“. Партньори по проекта са Централно обединение 
на общините в Гърция, Албански център за поддържащо развитие, Университет 
„Св.Св.Кирил и Методий“ в Скопие, Център за развитие на югозападен планов регион 
– Македония и Институт за туризъм – Скопие. 

• От 22 до 24 април в Троян се проведе семинар-обучение на професионалните 
озеленители в България. Гости на събитието бяха председателя на УС – Найден 
Зеленогорски и членове на АБГР от Северозападен район. 

• От 10 до 20 май АБГР организира група за официално посещение в община Бурса, 
Р.Турция. Посещението бе по покана на кмета на голяма община Бурса – Реджеп 
Алтепе. В реализацията на проекта взеха участие районни кметове от София, кметове 
на обюини и общински съветници от страната. 



• На 3 юни АБГР проведе редовно общо събрание на членовете си. Г-н Найден 
Зеленогорски бе преизбран за п-л на УС. Беше избран и нов Управителен и Контролен 
съвет. За председател на КС бе избран кметът на Тутракан – Димитър Стефанов. 
Местата си като изпълнителен директор и секретар на УС, запазиха – съответно Ергин 
Емин и доц. Милена Стефанова. 

Общото събрание на АБГР продължи с двудневна конференция на тема „Местните власти и 
регионалното развитие“. Вечерта на първия ден бяха раздадени и вторите годишни награди и 
грамоти на организацията - за 2016 г. 

• На 15 и 16 юли в гр. Котел, АБГР започна изпълнението на проект от пет обучителни 
семинара, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Рискове и заплахи 
за критичната инфраструктура в общините на Р. България. Целта е подпомагане на 
местните власти в написването и прилагането на общинските стратегии и мерки за 
сигурност и противодействие на тероризма. 

• Вторият семинар „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура“ се проведе на 22-
23 юли в община Долна Баня. 

• На 18 юли АБГР, съвместно със Съюза на икономистите в България и община 
Монтана, реализираха конференция по проект на тема: „Развитие на изоставащите 
региони. Финансово-икономически инструменти и добри практики“ 

• На 1 и 2 септемврив Разлог, АБГР организира и проведе конференция на тема: 
„Развитие на изоставащите региони в България. Финансово-икономически 
инструменти. Този проект е част от партньорството между АБГР и фондация „конрад 
Аденауер“ и има за цел да акцентира на започналия дебат за регионите за планиране в 
страната. 

• На 4 октомври изп.директор Ергин Емин взе участие с доклад, на организираната от 
Съюза на икономистите в България, Техническият университет в Габрово и АБГР – 
кръгла маса „Икономически и социални фактори и инструменти за ускоряване на 
растежа и преодоляване на диспропорциите в регион Централна-Северна България“, с 
фокус област Габрово. 

• От 10 до 12 октомври, представителят на АБГР в европейските институции в Брюксел 
– Петър Терзийски, взе участие в работата на 119та пленарна сесия на Комитета на 
регионите. Тогава официално бе открита 14та европейска седмица на регионите и 
градовете „Регионите и градовете за устойчив и приобщаващ растеж“, на която 
встъпителни изказвания направиха Рамон Луис Валкарсел Сисо – зам.-п-л на ЕП, 
Корина Крецу – еврокомисар по регионална политика и Марко Маркула – п-л на 
Комитета на регионите. 

• На 22 ноември в София, АБГР със съдействието на бюрото на правителството на 
Виена в България и „Виеназюд“ АД, осъществи кръгла маса по проект: „Интегриран 
подход за устойчиво социално развитие, чрез създаване на достъпен общински и 
държавен жилищен фонд в България“. Целта на проекта е да се интегрира иновативен 
подход в българската жилищна политика, следвайки западноевропейския модел, с 
помощта на международно и местно финансиране. 

• От 11 до 14 декември беше сформирана делегация  на Асоциация на българските 
градове и региони /АБГР/ за посещение в Турция, по покана на г-н Селяхтин 
Кюлджю, председател на УС на Централния съюз на земеделските кредитни 
кооперация на Р. Турция /ТТКК/ Целта на посещението бе развитието на търговските 
и културни отношения чрез използване влиянието на неправителствения сектор. В 
делегацията бяха поканени и членове на ръководствата на Национално сдружения на 
малкия и среден бизнес /НСМСБ/ и на Гражданско сдружение ЕВЕТ. 


