ДЕЙНОСТИ
на
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
за 2014 г.


Продължи институционалното укрепване на АБГР, най-вече чрез сътрудничество с
неправителствените организации в страната и чужбина..



Разработиха се и реализираха проекти с дългогодишния ни партньор Фондация „Конрад
Аденауер“



И през 2014 година АБГР съдейства на малките общини в България при подготовката на
проектните им предложения при отворените покани за набирането им по ОПАК,
Приоритетна ос „Управление на човешките ресурси“, подприоритет – 2.2 „Компетентна
и ефективна държавна администрация“



На 24.01.2014 г. Изпълнителният директор Ергин Емин, координаторът за София – Евтим
Евтимов и организационния секретар Димитър Баръмов присъстваха в Дипломатическия
институт към министъра на външните работи, на откриването на изложба под
мотото:“Морето сближава всичко далечно“. Тя се вписа напълно с разбирането на АБГР
за работата и целите на организацията за черноморско икономическо сътрудничество,
поради ротационното представителство на България на ОЧИС.



На 28 април ръководството на АБГР участва на конференция на тема:“Просперитет =
Наука + Младеж“, организирана от Атлантическия клуб и Пан Европа – България, с
подкрепата на Европейската комисия.



На 28 и 29 март в Бургас, АБГР, със съдействието на Асоциацията на черноморските
общини и подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“, организира и проведе III
обучителен семинар на тема: „Закон за обществените поръчки. Практика по прилагане.
Казуси“. Преди форума се проведе и годишното Общо събрание на организацията,
където беше приет отчета за дейността и концепцията за развитие на Сдружението през
2014 г.



На 5 април АБГР подписа споразумение за сътрудничество с Руския национален комитет
за черноморско икономическо сътрудничество. По него двете сдружения с нестопанска
цел ще си сътрудничат, в съответствие с действащите закони, на основата на
партньорство.



На 25 април в гр. Свищов, изпълнителният директор на АБГР – Ергин Емин, беше
модератор

на

международната

конференция:“Регионалното

1

сътрудничество

на

дунавските общини: ключов фактор за икономическия ръст и устойчиво развитие на
местните икономики. Регионални програми за финансиране в помощ на предприемачите.
Организатор на събитието бе г-жа Надежда Нейнски – депутат в Европейския парламент
и президент на Съюза за малки и средни предприятия към ЕНП. В дискусията участие
взеха Волфганг Щрайтенберг, съветник в ЕК и генерален директор „Регионални и
градски политики“, бившият вицепрезидент на Австрия и настоящ председател на
Института за дунавския регион и централна Европа – г-н Ерхард Бузек, кметове и
представители на дунавските общини от Румъния, Сърбия и България, както и
представители на бизнес-организации от България, Австрия, Германия и Унгария.
Форумът бе открит със специално видеообръщение на еврокомисаря по регионална
политика Йоханес Хан.


На 22 май АБГР се присъедини към Хартата за многостепенно управление в Европа.
Чрез нея АБГР се обявява за „Европа на многостепенното управление“. Хартата е
изготвена от Комитета на регионите на ЕС и има за цел да свърже регионите и градовете
в цяла Европа, като в същото време насърчи многостранното партньорство с други
обществени действащи лица, като социалните партньори, университетите, НПО и
представителите на организации на гражданското общество.



На 14 май АБГР, съвместно с Германското дружество за международно сътрудничество
/GIZ/ и участието на Европейската инвестиционна банка /EIB/, организира и проведе
конференция на тема:“Европа и местното развитие – насърчаване на устойчивото градско
развитие чрез програмите на ЕС. Събитието се осъществи с подкрепата на Фондация
„Конрад Аденауер“.



На 28 май Асоциация на българските градове и региони се присъедини към мрежата на
общините в Европа, в които е концентрирано минното производство. По препоръка на
Съвета на Европа те полагат усилия за създаване на Път на минното наследство, подобно
на маршрута на индустриалното наследство – Network of European Coal Mining Museums.



На 17 юни членове на ръководството и експерти от офиса на Асоциацията бяха на
обсъждане на Актуалните промени в Закона за обществени поръчки. Обсъдиха се
измененията и допълненията в общите правила за възлагане, за изготвяне на
обявленията, за разглеждане на офертите и за сключване на договорите.



На 27 юни представители на АБГР се присъединиха към проекта на Дипломатическия
институт към министъра на външните работи, посветен на българо - британските
отношения, като първата част бе кръгла маса на тема: „България – Великобритания (BG –
GB) – огледалният образ. Целта на проекта е чрез поредица от публични събития и
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форуми да се спомогне за това, обществата от двете страни да се опознаят по-добре с
оглед на по-успешното си сътрудничество, особено в контекста на съпредседателството
на България и Великобритания на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Второто
събитие от проекта бе: „Денят на свободния дух“, с участието на легендарния музикант
Кен Хенсли – автора на британската песен „Джулай Морнинг“


АБГР спечели и реализира проект „Музикалните паркове на София“, към Столична
община, в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата. Той
се реализира с помощта на студенти от НМА „Панчо Владигеров“, носители на призове
от различни музикални конкурси.



В края на юни с нарочен формуляр АБГР идентифицира проекти на общини, подготвени,
но нефинансирани или проекти, които са в готовност за финансиране и съфинансиране.
Формулярите са предоставени на ръководствата на ЕИБ и GIZ.



На 10 юли ръководството на АБГР бе част от Петия национален форум на сп.
„Мениджър“ и „Глобул“ в обновения столичен „Радисън-Блу Гранд хотел“, на тема
„Зелената реиндустриализация“. Мотото на форума: стратегическата цел на Европа, а и
на България за реиндустриализацията на икономиката в

следващите години

задължително трябва да е подчинена на принципите за устойчиво, зелено развитие;


На 17 и 18 септември АБГР, със съдействието на Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ и подкрепата на фондация „Конрад
Аденауер“, организираха за общините от област София IV обучителен семинар от
проекта: „Конфликтът на интереси в дейността на местното самоуправление и
общинските администрации. Правна характеристика и система за превенция“



От 3 до 7 ноември, изпълнителният директор на АБГР Ергин Емин беше част от
българската делегация, водена от г-жа Надежда Нейнски, на посещение в Тайван, по
покана на зам.министъра на външните работи г-жа Vanesa Shih.



На 10 октомври АБГР, със съдействието на комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ и
подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, проведе IV-ия си обучителен семинар по
проект: „Закон за обществените поръчки. Практика по прилагане. Нарушения. Казуси.“
за представителите на местното самоуправление от София – град: кметове на райони,
общински съветници от СОС и административни служители. Със специална презентация
участие взе и Калин Славов от Асоцоация „Прозрачност без граници“.



На 24 ноември изпълнителният директор на АБГР Ергин Емин участва с доклад на
международна конференция на трема: „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално
насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура“.
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Мащабният форум се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов.
Събитието бе организирано от фондация „Конрад Аденауер, Федерацията на научнотехническите съюзи, Съюза на икономистите в България /СИБ/, СА „Д.А.Ценов“,
Правителство на провинция Баденвюртенберг – Германия, Асоциация на дунавските
общини „Дунав“ и Националния клъстър интелигентни, транспортни и енергийни
системи /НКИТЕС/ - България.
На форума АБГР кандидатства и стана член на Дунавската асоциация на градовете и
регионите – Виена. Подписа се меморандум за партньорство между АБГР и
Националния клъстър интелигентни, транспортни и енергийни системи.


На 1 декември ръководството на АБГР взе участие на провела се в София Кръгла маса на
тема: „Регионалното развитие в България – подходи за анализ и ключови въпроси“.
Представиха се резултатите по изследването на ИПИ /Институт за пазарна икономика/, за
степените на развитие на областите в България „Регионални профили: показатели за
развитие 2014, показващо основните тенденции в социално-икономическото развитие на
отделните области в страната.



На 2 декември АБГР взе участие в конференцията „Управлението на многостепенна
Европа“, проведена в Комитета на регионите в Брюксел, чрез своето представителство в
европейската столица. На събитието се акцентира върху два основни въпроса:
-политиката на сближаване на ЕС и нейната връзка със стратегия „Европа 2020“;
-ролята на градовете и регионите за комуникацията в Европа и гражданското
общество.



Експерти на АБГР участваха на 3 декември, по покана на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, на дискусия: „Актуални въпроси и
проблеми по прилагането на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“.



На 12 декември представители на Асоциацията участваха на конференция на тема:
„Споразумението

за партньорство

–

възможности

и

предизвикателства“.

Бяга

дискутирани и следните въпроси:
-Процесът на одобрение на оперативните програми;
-Изпълнение на предварителните условия, заложени в споразумението;
-Националната нормативна рамка за европейските структурни и инвестиционни
фондове.


На 12 и 13 декември АБГР организира, със съдействието на фондация „Конрад
Аденауер“, семинар на тема: „Глобализацията. Съвременни предизвикателства пред
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градовете“.
София

Изготвил: ................................................

12.03.2015 г.

Ергин Емин – изп.директор АБГР
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