
УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА, 
 
 
Позволете преди всичко да ви приветствам на поредното Общо събрание на 
Асоциацията на българските градове и региони. Ще ми се да ви обещая, че 
този форум няма да е скучен и безинтересен, както десетки "мероприятия" 
на които ни се налага да присъстваме, а с ваша помощ, ще превърнем 
срещата в полезен и интересен обмен на идеи и мнения. 
 
На крачка пред прага на Европа можем да констатираме, че образно казано, 
цената на общините, на регионите рязко се вдига. От пето колело в 
раздрънканата каруца на държавата, благодарение на съвременните и 
модерни виждания на Европейския съюз за комплексно развитие на 
държавата, с детайлно отчитане на всички интереси, ни сме на път да 
заемем подобаващото ни се място. С удовлетворение мога да заявя, че 
общинските управи, които всеки ден са с проблемите на хората, до техните 
несгоди и болки, с радостите им печелим доверие, издигаме авторитета на 
местната власт, стига да сме на мястото си и избирателите да усещат 
нашата подкрепа. 
 
Още при създаването на асоциацията, като една от основните й цели, си 
поставихме тъкмо такава цел. Сега искам накратко да ви запозная какво 
сме извършили за отчетния период в това направление, а и по другите 
функции залегнали в устава ни. 
 
Хронологично изписани, различните начинания на асциацията се 
разпрострат на пет страници. За да спестя време си позволих да ги 
групирам и условно да ги разделя на 4 раздела. 
 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО - КООРДИНИРАЩА ДЕЙНОСТ 
 
На вас най-добре са известни трудностите при изграждането на нещо ново. 
В отчетния период асоциацията се намираше в своя организационен стадий 
- проведени са десетки, ако не и стотици срещи с юридически и физически 
лица с оглед привличането на нови членове. Лично аз смятам, че все още 
сме далеч от потенциала, който имаме в тази насока, но си давам сметка и 
за множествата метаморфози претърпяни от дясното политическо 
пространство, респективно от кметовете и общинските съвети. Но така или 
иначе положихме доста усилия да пропагандираме нейното присъствие в 
общественото пространство, да стане позната. Открихме официален офис 
на асоциацията в София на ул. "Витошка" № 16 ет. 6, модерно обзаведен 
със съвременна техника. Сигурно мнозина от вас вече го познават. 
Пуснахме в интернет пространството наш собствен сайт с адрес www. 
abgr.org., който набира инерция и изглежда твърде прилично не само като 
визия, но и като съдържание. Като значителен успех отчитам създаването 
на Института по местно и регионално развитие, където асоциацията се 



явява инициатор и основен спонсор. Чрез него установихме връзки със 
учени и специалисти по въпросите на местното самоуправление предимно 
от ВУЗ-овете - Софийския университет, Икономическия институт в София, 
Новия български университет, БАН, Тракийския университет в Стара Загора, 
Пловдивския селскостопански университет, някои НПО -та Европейския 
институт, Агенция "Стратегма" и т.н. На ниво асоциация имаме контакти с 
посланиците на 17-те основни членки на Европейския съюз, САЩ и 
Европейската мисия у нас, с ръководството на Европейската народна 
партия, с форума към ЕС "Новите европейски градове и региони" в 
Брюксел. Имаме ползотворно сътрудничество с фондация "Конрад 
Аденауер" с USAID, с фондация "Демократична алтернатива". Надявам се 
да оцените това като значим обществен и интелектуален капитал, който е 
добра заявка за възможнистите за напред. 
 
Координационната ни дейност се изразява в съгласуване на позициите на 
общините - членки на асоциацията по изключително важни за местното 
самоуправление въпроси и на общи действия. На първо място искам да 
спомена декларациата ни за промените в Конституцията. Необходимостта 
тя да включва и темите за общините и тяхното финансиране, за 
конструирането на второ ниво на управление и неговата изборност за от 
жизнено значение за развитието на страната като цяло. За съжаление 
парламентарното мнозинство подцени това, но в най-скоро време ще 
трябва да внесе четвърта поправка в Основния закон на държавата. 
Излязохме със становища по въпросите на проектозакона за обществените 
поръчки, за нарушенията в Националната стратегия за развитие на 
тютюнопроизводството, за безотговорното поведение на правителството 
към кризата с боклука в София, за измененията в ЗМСМА, за закона за 
държавно - общественото осигуряване 2006 г. и пр. 
 
ІІ. РАБОТА  ПО ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗАДАЧИ  НА  МЕСТНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
Това направление от гледна точка на практиката е може би най-важното за 
нашите членове. Като организатори или съорганизатори или просто като 
участници с доклади, представители на асоциацията и на института на 
различни конференции, събрания и семинари представяха и отстояваха 
становищата ни по приоритетите на местното самоуправление. Примерно - 
дясноцентристкият проект в местното самоуправление, за силна местна 
власт - Българските общини равностойни партньори на европейските 
градове, финансовата децентрализация: следващи стъпки, разширяване на 
собствените приходи на общините, новата политика на Европейския съюз за 
развитие на земеделието и селските райони и ангажиментите на Р. 
България, алтернативния селски туризъм, перспективи за подпомагане на 
земеделието след финализирането на програма САПАРД и националното 
съфинансиране на земеделските проекти, реакция на местните власти при 
бедствия и аварии, участие в разработката на проекта "Зорко око", 



общинските граждански центрове за защита на частната собственост и 
обществения контрол над работата на МВР, 
полагане на основите на фондовете "Култура" и "Читалища". Само 
наименованията на темите съм сигурен, че будят интерес, но като слабост 
трябва да отчета, че съдържанието им все още си остава в тесен кръг от 
хора, не сме намерили подходящата форма и начин да го 
разпространяваме до всеки от вас, а фактически така намаляваме 
съществено ефективността от работата си. 
 
ІІІ. КОНСУЛТАТИВНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАЧИНАНИЯ 
 
Тази сфера от дейността на асоциацията предстои да се разширява, 
особено в първите години от реалното ни членство в Европейския съюз. 
Даваме си сметка, че без образоването ни, без знания за тактиките и 
методите в утвърдените членки ще обречем общините си да бъдат на 
опашката в общото развитие. Успяхме да получим информация за 
секторните модели на децентрализацията в областта на образованието, 
социалната и регионалната политика, взехме участие във форума 
"Природните бедствия през лятото на 2005 в общините - поуки и изводи", а 
заедно с фондация "Конрад Аденауер" решихме до средата на тази година 
да проведем 3 обучителни курса за членовете на асоциацията по всички 
аспекти на публично - частните партньорства в България. 
 
ІV. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА МЕСТНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
  
Тематиката за инструментариума на самоуправлението съвсем 
целенасочено я отделих малко изкуствено от останалите, защо съм убеден, 
че това е бъдещето. Нашите познания за социалните и икономическите 
лостове за управление на общности са твърде бегли, получени несистемно, 
спорадично. Ние не сме завършили, примерно Еколь Нормал във Франция, 
а вече сме на възраст, която не предполага това. По тази причина остава 
самообразованието и да разчитаме да ни покнят някъде където да видим 
нещо ново. 
 
Ето, в асоциацията сме подхванали тема, важна, стойностна, която никъде 
не разработва - за общинските пенсионни фондове, които да отговарят на 
директивата на ЕС за професионални пенсионни фондове. 
Или разсъждаваме върху създаването на общински агенции по заетостта по 
подобие на агенциите за приватизация, така че да сме в състояние да 
кандидатстваме по проекти и програми от социалния фонд на Европа. 
Съвместно с Института за местно и регионално развитие сформирахме 
екипи, които да се занимават с разработването на общински планове за 
развитие, със схемите за безвъзмездна помощ в областта на публично-
частното партньорство, с програмите на социално-инвестиционния фонд. 
Тази възможност я поразгласихме, екипите са от елитни специалисти, но тук 



мога да ви кажа, че пък вие не проявихте необходимия интерес. В крайна 
сметка губят общините, губи асоциацията. 
 
 
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  
 
Не смятам за необходимо да се разпростирам повече върху отчета. Ако ви 
интересуват подробности, можете да се запознаете в офиса в София. Но ми 
разрешете да очертая с наколко думи основните направления на работа 
през следващата отчетна година. 
 
Естествено е да продължим дейността си във вече докладваните сфери, но 
като я задълбочим, като я уплътним и я разширим. Трябва да увеличим 
динамиката в работата си и да обърнем внимание и на най-малките 
сигнали, които идват от Европейския съюз. Ще бъде непростимо да 
изпускаме всяка възможност където се очертава да получим някаква помощ 
- било финансова, било ноу хау. Ето защо: първо, трябва да изготвим 
реална база данни за членовете на АБГР и второ, да уточним състава и 
задачите на комисиите към АБГР и те да заработят на пълни обороти. 
Необходимо да се засили сътрудничеството с неправителствения сектор в 
страната и да се обърнем с лице към евентуални партньори навсякъде в 
чужбина, а те, те са огромно количество и с невероятни способности. 
Считам, че от полза ще бъде и за общините и за асоциацията ако вземе 
присърце работата с професионални, нека да ги наречем с купешките думи, 
имиджмейкъри и специалисти по пъблик рилешънс. Тази неща ние ги 
подценяваме, но напразно. 
Структурата на асоциацията позволява спокойно да се заемаме с проекти в 
областите на: 

 инфраструктурата 

 икономиката на общините 

 икномическите сдружения в общините 

 земеделието 

 селските райони 

 екологията 

 културата 

 младежките дейности и спорта 

 малцинствената проблематика  
 
Сътрудничество с новосъздадения “Институт за местно и регионално 
развитие” 
-     Консултации с общините за разработване на проекти 

 -    Създаване на екипи съвместно с ИМРР за изготвяне и реализация на 
проекти в областта на публично-частното партньорство; по социално-
инвестиционният фонд; по разработването и приемането на общинските 
планове на развитие;по рехабилитацията и компенсирането на щетите след 



наводненията от 2005 г., а и 2006 г. 
-    Изготвяне на пакет документи във връзка с фискалната децентрализация 
на общините и предоставянето му на членовете на „АБГР”. 
 -   Участие в обучителни програми в партньорство с други асоциации и 
сдружения на общини. 
 
Ако имате други конкретни предложения ще се радваме да ги чуем още в 
момента или да ги изпратите по електронната поща в най-скоро време. 
 
Лично аз се ангажирам до края на отчетния период, ако разбира се Общото 
събрание ми гласува пълномощия, да осъществя следните три идеи под 
шефството на АБГР: 
1. Общонацинален конкурс за най-добър общински служител. 
Номинацията ще се осъществява върху теорията и практиката на местното 
управление в разделите: 

 история, правно и организационно осигуряване 

 управление, икономика и финанси 

 общинско стопанство и инфраструктура 

 градостроителство, архитектура и земеползване 

 социално развитие 

 информационно развитие 
 
2. Изложба - демонстрация - конференция 
Посветена на съвременните методи и технологии за управление на 
територии и предприятия като на нея ще бъдат представени от цялата 
страна органи на териториалното управление, информационни и 
консултантски компании, производители на средства за осигуряване 
управлението на организации, служби за социални проблеми, научни 
институти и ВУЗ занимаващи се проблематиката на управлението на 
територии. 
 
3. Конкурс за най-добре изработен и подържан сайт с тема "Местно 

самоуправление" 
В него ще участват сайтове на общини /области/ и организации 
специализирани по въпросите на местното самоуправление. 
 
Мисля, че това няма да попречи на останалата ми работа, а очаквам и 
последователи. 
 
Благодаря за вниманието! 
 
 
Найден Зеленогорски,  
Председател на Асоциацията на българските градове и региони 
 
 


