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       Асоциация на българските градове и региони                      
                       гр. София, бул. Витоша 18, ет. 6, тел.: 02 980 32 11,e-mail: abgr@mail.bg; www.abgr.org  

 

XII Общо събрание и  Конференция: 

„Местните власти и регионалното развитие” 

 

                            на 03 и 04 юни 2016 г. в комплекс „Пирин голф”, край гр.Разлог.  

 

                                          П Р О Г Р А М А 

                                                              03 юни /петък/ 

 

12:30 – 14:30      Настаняване в хотела и регистрация на участниците 

15:00 – 15:30      Откриване на ХII Общо събрание на АБГР. Приветствия. 

 

15:30 – 16:30     Работа по дневен ред: 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2015г. 

2. Финансов отчет за дейността на сдружението през 2015 г. 

3. Приемане програма – концепция за дейността на сдружението през 2016  г. 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността през 2015 г. 

5. Освобождаване и приемане на нови членове в АБГР и нейните органи. 

6. Разни   

                           

16:30 – 17:00      Кафе пауза 

 

                       I панел - Модератор: Милена Стефанова- СУ, Секретар на АБГР  

17:00 – 17:45    „Оценка на капацитета на местните власти за участие 

                           в регионалното планиране и развитие“ 

  доц. д-р Антоний Гълъбов, Лаборатория за публични политики, НБУ 

 

17:45 – 18:15    Дискусия 

 

18:15 – 19:00   "Опитът на общините – успешни практики и предизвикателства пред 

                            регионалното развитие"  

                             арх. Белин Моллов, международен консултант по местно самоуправление 

                                и регионално развитие 

19:00 – 19:30    Дискусия 

 

20:00                 Официална вечеря и връчване на годишните награди на АБГР 

 

04 юни /събота/ 

 

8:00 – 10:00      Закуска 

 

                        II панел - Модератор: Ергин Емин- Изпълнителен директор на АБГР 

10:00 – 10:30  „ЗОП – нови моменти: Предварителен контрол от АОП. 

                          Критерии за подбор и възлагане“ 

    Валентин Панчев,  Нац. сдружение на експертите по обществените поръчки   
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10:30 – 11:00  „Финансови корекции по европроектите – способи за защита по съдебен ред“ 

                          адв. Евгени Чечев,  Институт за местно и регионално развитие 

 

11:00 – 11:45  Дискусия. Закриване. 
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