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ДЕЙНОСТИ на АБГР – 2012 

 

            Разбира се, тук е и мястото да благодарим за ползотворното сътрудничество през 

годините между АБГР и Фондация „Конрад Аденауер“ по усилията за изграждането на 

местно и регионално самоуправление в България. 

 На 27 и 28 април 2012 г., заедно с изявените експерти от Институт за местно и 

регионално развитие – проф. Михаил Константинов, доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. 

Милена Стефанова, Владимир Шопов и Пламен Даракчиев анализирахме на нарочен 

семинар „Реформата: накъде след местни избори 2011 г.“. Специален гост на форума 

беше г-н Паул Берлаге, кмет на Дренщайнфурт, Северен Рейн, Вестфалия, окръг 

Варендорф. 

 На 8 май 2012 г.,  съвместно с „Персонал консулт- г. Попов“ и списание „Човешки 

ресурси“ организирахме семинар за областните и общинските администрации на тема 

„Управление на риска“. Основен лектор на семинара бе водещият български експерт 

по проблема- проф. д-р Нако Стефанов. 

 АБГР за 7-ми пореден път съдейства за реализацията на проект „Летен младежки 

обмен София-Истанбул“ на разменни начала, който се превърна в добра практика в 

историята на взаимоотношенията между Р. Турция и Р. България 

 На 05.06.2012 г. експерти на АБГР, заедно с изпълнителния директор Ергин Емин 

участваха на международна конференция на тема:“Използване на средствата от ЕС: 

национални приоритети. Опитът на Полша.“. Събитието бе организирано от 

посолството на Р. Полша и министърът по управление на средствата от ЕС в Р. 

България – Томислав Дончев. 

 Отговорихме положително на поканата на ESPAC- инициативата и Институт Формула 

Европа по проекта за членство на АБГР в европейското общество за икономическо 

развитие, което се предвижда да действа като орган за сертифициране за европейските 

сертифициращи специалисти по икономическо развитие. 

 За четвърта поредна година АБГР е съорганизатор на международната научна 

конференция „Екологизация – 2012“, провеждаща се в Департамент „Науки за земята 

и околната среда“ към Нов български университет. 

 На 07.06.2012 г., съвместно с Институт за местно и регионално сътрудничество 

излязохме със становище и конкретни предложения по промените в ЗИД на Закона за 

водите с цел ускорение на реформата във водния сектор. 

 На 17.06.2012 г., заедно с общинското ръководство на община Костинброд, 

подпомогнахме организирането на експозицията на изложбата на открито на младия 

художник Димитрий Свиленов, на площада в с. Царичина. 

 Делегация от членове на АБГР участва по покана на кмета на община Тутракан – 

Димитър Стефанов на нарочно организирано светлинно шоу „Огненият Дунав“. 

Събитието се състоя на 04 август 2012 г. Участваха около 30 хиляди гости от страната 

и чужбина. 

 На 27 септември 2012 г. Подписахме споразумение за взаимно сътрудничество с 

Международната Асамблея на Столиците и Големите градове /МАГ/. 

 АБГР беше съорганизатор на международен семинар – среща на кметове (без 

вратовръзки) Русия – България на тема: „Развитието на социалната сфера в градовете 

чрез привличане на инвестиции: практически решения“. Събитието се проведе на 27 и 

28 септември 2012 г. в х-л „Голден лайн“, Златни пясъци, Варна. 

 На 01.10.2012 г., чрез адвоката си Валентин Атанасов, АБГР се присъедини и стана 

част от създадения Консултативен съвет по публично-частно партньорство /ПЧП/ за 
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развитие на София. 

 По молба на администрацията на Народното събрание на Р. България, Дирекция 

„Международни връзки и протокол“, експерти на АБГР и Институт за местно и 

региоално развитие /ИМРР/ подготвиха и представиха аналитичен материал: 

„Градовете в държавите- членки на ПАЧИС-проблеми на икономическото, 

екологичното, културното и социалното развитие“, във връзка с 40-та Генерална 

асамблея на Парламентарната асамблея на черноморското икономическо 

сътрудничество /ПАЧИС/. 

 На 15 и 16 октомври 2012 г. Експерти на АБГР участваха на международния форум, 

посветен на 20-годишнината от създаването на Единния пазар и 10-годишнината на 

Европейския ден на предприемача в България. Събитието се организира от 

Европейската комисия, Министерството на икономиката и СУ „Св. Климент 

охридски“. 

 От 11 до 14. 10.2012 г. изпълнителният директор на АБГР - Ергин Емин и 

организационният секретар Димитър Баръмов участваха в конференция, посветена на 

20-годишнината от създаването на Асоциацията на миньорските градове на Донбас“ в 

гр. Донецк, Украйна. 

 На 05.10.2012 г. По покана на първото в България Ловно-рибарско сдружение „Руй“, 

гр. Трън, представители на АБГР участваха на тържественото честване на 120-

годишнината от създаването му. 

 На 15 ноември 2012 г. Експерти от АБГР и Институт за местно и регионално развитие 

взеха участие в организираната в Народното събрание от фондация „Конрад 

Аденауер“ и Министерство на вътрешните работи конференция на тема: 

„Парламентарен контрол върху специалните служби“. 

 На 17 и 18 ноември 2012 г. изпълнителният директор на АБГР – Ергин Емин участва с 

доклад-анализ: „Предложени модели за промяна на модела на местното 

самоуправление в Р. България“, на организираната от сдружение „Демократично 

действие“ и фондация „Конрад Аденауер“ работна среща в гр. Ловеч, на тема: 

„Прилагане на реалната децентрализация в местната власт – ресурс, правомощия и 

финансова обезпеченост“. 

 На 23 и 24 ноември 2012 г. АБГР, съвместно с Асоциация на дунавските общини 

„Дунав“ и със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, организира кръгла маса 

– семинар в гр. Свищов, на тема: „Финансиране на местната власт. Новият планов 

период 2014 – 2020 и предизвикателствата за дунавските общини“. 

 На 11 декември 2012 г. АБГР беше в основата на организираната от НБУ, Френския 

институт и фондация „Конрад Аденауер“ в София международна конференция: 

„Европейската интеграция на България: равносметка и перспективи“. 

 На 15 и 16.12.2012 г. АБГР организира семинар – кръгла маса: „Устойчиво развитие на 

градската среда. Публично-частните партньорста – инструмент зареализиране“. 

Събитието се осъществи с изключителното съдействие на фондация „Конрад 

Аденауер“. 

 Представителите на АБГР Валентин Атанасов и Евтим Евтимов бяха гости на 19 и 20 

декември 2012 г. на IV международен форум „Мегаполисът: XXI век. Градът и 

децата.“, проведен в Москва, с основна тема: „Социални аспекти за планиране на 

териториално развитие на градовете и регионите“. Организатори на събитието бяха 

Международната асамблея на големите градове и столиците на страните от ОНД 

/МАГ/ и правителството на Москва. 
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                                                                        Изготвил: Ергин Емин,  

                                                                                          изп. директор на АБГР 


