ДЕЙНОСТИ
на Асоциация на българските градове и региони
за 2017 г.
•

И през 2017 г. продължи активното партньорство между Асоциация на българските
градове и региони и фондация „Конрад Аденауер“, при реализирането на съвместни
проекти, с цел укрепване и засилване на дейностите по отношение на регионалната
политика, местната власт и местното самоуправление в България.

•

На 14.02. ръководството на АБГР участва активно във всички прояви на дните на
Виена в София. Деловата част от събитията бе поставена официално със срещата на
столичния кмет Йорданка Фандъкова с председателя на Общинския съвет на Виена
Томас Райндл. След нея стана ясно, че ще се учим от австрийците как да строим
общински жилища заедно с бизнеса и ще ползваме опита им в публично частното
партньорство и при изграждането на спортни зали и площадки. Екология, опазване на
околната среда, подобряване качеството на въздуха, на градския транспорт –
множество от мерките сме заимствали от Виена, но е било необходимо време те да се
осъществят, припомни Фандъкова при откриването на дните.

•

На 21.02 в Американски център на Столична библиотека се проведе обучителен
семинар на АБГР, като чат от проекта на тема: „Рискове и заплахи за критичната
инфраструктура в общините на Р. България“, който се реализира със съдействието
на фондация „Конрад Аденауер“. В своето „нарочно“ приветствие към участниците,
кметът на София – г-жа Фандъкова, наблегна на това, че „в съвременната реалност
и състоянието на средата за сигурност, Столична община полага постоянни и
целенасочени усилия за постигане на високо ниво на сигурност на нейните граждани
и гости. В словото си към участниците във форума, г-н Торстен Гайслер – директор
на фондация „Конрад Аденауер“ - София, подчерта че „Управлението на риска е
непрекъснат, систематичен метод за целенасочен подход към рискове. Този процес
никога не е завършен, и винаги започва отначало. Първо трябва да се
идентифицират рисковете.

•

На 22 февруари – представители на АБГР от районните администрации в София,
участваха в официалното предствяне на новото специализирано издание на
Дипломатическия институт - “The Communication Strategy for the Accession to the
European Union”, което е част от поредицата „Външнополитически изследвания” и
е реализирано с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел”. Събитието се проведе в Дома
на Европа в София. Изданието е на английски език и представлява проучване на
комуникационната стратегия за присъединяване към ЕС на 6 държави – три държавичленки (България, Унгария, Хърватска) и три държави в процес на присъединяване
(Черна Гора, Сърбия, Р. Македония)

•

АБГР стана член на инициативния комитет и съорганизатор на идеята на община
Хасково, за осъществяване на Международен младежки поход, посветен на 140годишнината от Шипченската епопея и включваш преходи с каяци по реките Струма и
Арда и наземни преходи през няколко общини.

•

На 25 и 26 април в София се проведе най-голямото събитие в сферата на високите
технологии в България – WEBIT FESTIVAL. През тези дни столицата ни се превърна
и в столица на Европа по отношение на високите технологии. Представители на
Асоциация на българските градове и региони присъстваха на фестивала, наред с
множество представители на местната власт. Те взеха активно участие в различните
инициативи по време на събитието, както и на тематичната конференция „Умни
градове”.

•

На 31 май във Френския институт се проведе вторият семинар, част от конкурса
„ЕКООБЩИНА“ на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от
събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване”, проект в
който АБГР взема активно участие. Официални гости на откриването бяха
представители на посолството на Франция и Министерството на околната среда и
водите.

•

На 16.06.2017 г. по покана на инициативният комитет за пътна безопасност, АБГР се
присъедини към усилията за насърчаване и подпомагане на дейността на
институциите в страната, по отношение на пътната безопасност. За представител на
Асоциацията бе избран г-н Евтим Евтимов – координатор на АБГР.

•

На 16-ти и 17-ти юни се проведе националната среща на Асоциация на българските
градове и регионин на която се проведе и конференция, част от проект на тема :
„Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините и регионите на Р.
България“. На съпровождаща я церемония се раздадоха третите Национални
годишни награди на Асоциацията. Събитието се състоя в „Пирин голф & Кънтри
клуб“ край Разлог. Участие взеха областни управители, заместник-областни
управители, кметове на общини, заместник-кметове, председатели на общински
съвети, общински съветници, членове, партньори и съмишленици на АБГР от цялата
страна. Форумът и церемонията са част от сътрудничеството между АБГР и
фондация „Конрад Аденауер“, което продължава вече 13 години.

•

На 24 и 25 юни Ергин Емин, изпълнителен дитектор на АБГР и Евтим Евтимов,
координатор на асоциацията, присъстваха на организираното от община Котел второ
издание фестивала „Живият огън на традициите“. Темата на фестивала тази
година бе свързана с етническия модел в община Котел. В четири импровизирани села
в парк "Изворите" в града бяха представени традициите на българи, каракачани,
турци и роми, тяхната обредност, традиции и кухня. Отворен бе и Базар на
занаятите с демонстрации, работилници на майстори от килимарските школи в
Чипровци и Котел.

•

На 29 юни изпълнителният директор на АБГР - Ергин Емин, участва с доклад на
проведената в Нов български университет /НБУ/ международна конференция
„Качество на европейската интеграция на България – 10 години след
присъединяването“. Организатор на форума бе Лабораторията за публични
политики, с ръководител доц.д-р Антоний Гълъбов. При официалното откриване
приветствия поднесоха г-н Торстен Гайслер – директор бюро София, фондация
„Конрад Аденауер“, г-н Кирил Аврамов – зам.ректор НБУ, Н. Пр. Ерик Льобедел,
посолство на Р. Франция и г-жа Лиляна Павлова – министър на българското
председателство на съвета на ЕС.

•

На 29 юни Министърът на околната среда Нено Димов откри VІІІ Национален зелен
форум 2017 – Екоиновации и градска среда, на който присъстваха и представители
на АБГР, неправителствени организации, бизнеса и институциите. Toй подчерта, че
ще се бори да не влизат в България автомобили с двигатели, които замърсяват и са без
катализатори. За целта ще се вземат мерки да не могат да минават първа регистрация в
КАТ.

•

По покана на Асоциация на българските градове и региони на 16 и 17 август, на
посещение в София бяха г-н Селяхтин Кюлджю – п-л на УС и г-н Айхан Караяма –
генерален директор на Централния съюз на земеделските кредитни кооперации на Р.
Турция, във връзка със сътрудничеството, което АБГР поддържа от де години.
Организирана бе среща с ръководството на Министерство на земеделието, хтаните и
горите, в лицето на г-н Цветан Димитров – зам.-министър и неговият екип. Въпросите

върху които се акцентира по време на срещата бяха: -осигуряване на финансова
подкрепа за животновъдството в България; -реализация и пилотни проекти в
българските селски общини; -удовлетворяване на нарасналите нужди на Р.Турция от
животни, отгледани в България, чрез предоставяне на косвена подкрепа на
производителите ни; -предприемане на нужните административни мерки за износ на
животни от България към Турция и започване на търговия с животни; -намиране на
решения за пазарната реализация на продуктите на българските производители; възможен внос в България на семена, торове и химикали на селското стопанство.
•

Ръководството на АБГР участва на конференция, организирана от фондация „Конрад
Аденауер“, по повод на „10 години България в ЕС“. Тя се състоя на 11 септември в
София. Събитието бе открито от г-н Торстен Гайслер, р-л на фондацията.и г-н Йорк
Шуграф, вр.и.д. Посланик на ФРГ в България. Презентациите бяха на г-жа Лиляна
Павлова – министър на българското председателство на Съвета на ЕС и д-р Оле
Шрьодер – депутат в германския Бундестаг и парламентарен държавен секретар във
федералното министерство на вътрешните работи.

•

Представители на АБГР участваха на 20 септември, на откриване на изложбата
„Петрикиевска живопис“, организирана по инициатива на посолството на Украйна в
България и Държавния културен институт към МвнР. Експозицият а предст ави

т ворби на Валент ина Панко – майст ор в т ози т радиционен за Украйна ст ил. От
края на 2013 г. Пет рикиевскат а ж ивопис е част от репрезент ат ивния списък на
немат ериалнот о култ урно наследст во на ЮНЕСКО.
•

По покана на г-жа Лиляна Павлова, ръководството и експерти на Асоциацията
участваха на 21.09. на първото публично обсъждане на приоритетите на Българското
председателство на Съвета на ЕС. Събитието събра представители на граждански
организации от страната, които обсъдиха и представиха предложения относно
приоритетите в проекто-програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

•

На 27 септември, изпълнителният директор на Асоциация на българските градове и
региони – Ергин Емин, присъства в баварската столица Мюнхен на церемонията по
връчване на най-високото отличие на Съюза на данъкоплатците в Бавария, на
председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

•

На 29 и 30 септември АБГР организира семинар в партньорство с община Тутракан и
със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Нови моменти в
материята на конфликта на интереси в местното самоуправление и общинските
администрации“. На него взеха участие представители на местната власт – кметове,
заместник-кметове, секретари на общини, кметове на кметства и общински съветници
от областите Силистра, Разград и Русе.

•

На 19 октомври, Ергин Емин – изп.директор на АБГР и д-р Георги Петров –
регионален координатор, бяха участници на третата работна среща на областните
управители на Р. България по линия на Инициатива за сутрудничество между страните
на ЦИЕ и Китай в град Пловдив. Инициативата за сътрудничество между Китай и
страните от централна и източна Европа 16+1 (Албания, Босна и Херцеговина,
България, Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Черна гора, Полша,
Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Македония) е важен механизъм за
стимулиране на търговско-икономическите връзки и диалога във всички области на
сътрудничество.

•

На 15 октомври ръководството на АБГР участва в дискусията, организирана от
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. За пета
поредна година се организира традиционна среща - дискусия на всички органи,
прилагащи Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Форумът бе на тема: „Превенцията на конфликта на интереси предизвикателства, форми и резултати“ и се проведе в „София Хотел Балкан“.
Форумът се утвърди като полезна инициатива, на която участват народни
представители, съдии от Върховния административен съд, представители на
органите на съда, прокуратурата, Инспекторати на министерства,
неправителствени организации и научните среди.
•

Ръководството на АБГР бе гост на XIX конференция с международно участие на
Общинска мрежа за енергийна ефективност „Еко Енергия“. Събитието се проведе на
26 и 27 октомври 2017 в град Бургас. Над 70 участници от цялата страна в сферата
на енергийната ефективност, устойчивото, регионално и местно развитие,
дискутираха темата на Националната програма за енергийна ефективност, с цел
взаимодействие и постигане на високи резултати, партньорства и обмен на
практики. Приложението на „Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС), намира пълна подкрепа от
местните администрации, които са най-добрите изпълнители на енергийните
политики. За да бъдат те още по-успешни, е необходимо да бъдат подкрепени целево
от държавата, а защо не – и от бизнеса, и от неправителствения сектор.

•

Представители на УС на АБГР участваха на проведения на 14 и 15 ноември - в София,
форум на търговския отдел на Австрийското посолство, с тема „Водна
инфраструктура“. 12 водещи австрийски фирми от този сектор се представиха пред
публика от 70 български ВиК дружества, инженерингови бюра, строителни фирми и
преставители на общините от страната.

•

На 27 ноември на работно посещение в България бе г-н Ахмет Факъбаба – министър
на храните, земеделието и животновъдството на Турция. Изпълнителният директор на
АБГР – Ергин Емин, участва на организирания, специално за случая, българо-турски
агро-бизнес форум в София, в който се включиха над 600 български и турски
участници.

