
Д Е Й Н О С Т И  
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ /АБГР/ за 2015 г. 

 
1. През цялата година се разработиха и реализираха съвместни проекти с Фондация „Конрад 
Аденауер“ - партньор на Асоциация на българските градвое и региони 
 
2. Продължи и институционалното укрепване на АБГР, най-вече в сътрудничество с 
неправителствени организации в страната и чужбина 
 
3. Членове на ръководството на организацията, съвместно с „Прозрачност без граници“- 
България, проведоха серия от семинарни дискусии по очертаването на проблемите и 
насоките за усъвършенстване на нормативната рамка, политиките и практиката по отношение 
на прозрачността, почтеността и развнопоставеността на влиянието върху процесите на 
вземане на решения в България. В резултат на четирите дискусии, проведени през годината 
бе публикуван „индекс на местната система за почтеност в страната“. Ще съдействаме той да 
е ежегоден. 
 
4. Вече четвърта година АБГР е активен партньор на изложенията и конференциите за 
югоизточна Европа по управлението на отпадъци и рециклиране, енергийна ефективност и 
възобновяема енергия, интелигентните градове и контрола по бедствия и аварии. Наши 
експерти участват с лекции по темите на конференциите, които се провеждат ежегодно през 
месец март. 
 
5. АБГР подписа Рамково споразумение за сътрудничество с „Национален фирмен и 
административен указател – Бизнес-справочник – България“, за съвместна дейност при 
реализацията на изданието. В резултат на това споразумение се раздадоха и първите годишни 
награди на организацията в комплекс „Пирин голф“, Разлог. 
 
6. Подготви се споразумение и сме пред реализацията му, с „АМО-ЦИБС“ за създаване на 
Център за продажба outlet, remarketing, outbox – like new компютърна техника – компютри, 
монитори, лаптопи, принтери и компоненти; сервиз, настройки и изкупуване, както и 
консултации. Той ще работи изключително в интерес на общините и регионите - на 
училищата и университетите в тях – при специални условия- бонуси и отстъпки. 
 
7. На 13 март в Стара Загора се подписа и Рамково споразумение за сътрудничество с 
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – КПУКИ. Целта е 
установяването на трайно сътрудничество и координация между КПУКИ и АБГР за 
повишаване на капацитета на информираността на органите на местното самоуправление и 
местната администрация, при прилагане на Закона за конфликт на интереси. Реализираха се 
шест съвместни обучителни семинари на местно и регионално ниво. 
 
8. От две години АБГР е колективен член на Деловия съвет на Комитета за черноморско 
икономическо сътрудничество към Руската федерация, след подписване на споразумение за 
участие. Предстои подписване на споразумение за членство на Комитета в Асоциация на 
българските градове и региони. Реализирани бяха три съвместни проекта в София, Несебър и 
Москва. 
 
9. От 4 години АБГР има постоянно представителство в Брюксел, което осъществява 
връзките ни с европейските институции – Комитет на регионите, Европарламент и 
Европейска комисия. Участва в организирането на семинари и в подготовката и 
разпространението на материали. Дава консултации на общините. 
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10. Експерти на АБГР участваха в работата на международната конференция „Социалните 
предприемачи като двигател за образователна промяна“. Събитието бе организирано от 
Информационното бюро на Европейския парламент в България и Европейската комисия. 
 
11. Ръководството на АБГР участва в дискусията, организирана от Българското училище за 
политика „Димитър Паница“ за възможните модели за конституиране и функциониране на 
консултативните органи/съвети в България. Изборът на модели е стремеж да се преодолеят 
слабите страни в съществуващите български практики. 
 
12. На 4 и 5 юни изпълнителният директор на АБГР взе участие с доклад на инициирания от 
катедрата „Регионално развитие“, при Аграрен университет Пловдив, научен форум 
„Регионите в растеж на България: проблеми и иновативни подходи в обучението на 
специалисти. Домакин на форума бе Община Смолян. Докладът на Ергин Емин бе на тема: 
Българският модел за местно самоуправление: традиция, развитие и актуални въпроси“. 
 
13. Експерти на АБГР участваха с презентации на международния симпозиум „Общинска 
телематика – настояще и бъдеще“, който се проведе в Габрово на 10-11 септември. Форумът е 
следствие на подписаното споразумение с Националния клъстър за интелигентни, 
транспортни и енергийни системи – НКИТЕС. 
 
14. АБГР, съвместно със Съюза на икономистите в България и със съдействието на фондация 
„Конрад Аденауер“, реализира проект на тема: „Интелигентният град: икономически, 
екологични и социални измерения“. В него бяха заложени организирането и провеждането на 
пет кръгли маси в градовете: Пловдив, Монтана, Ловеч, Петрич и Свищов. В дискусиите 
участваха представители на общинските администрации, общинските съвети, бизнес-
средите, архитекти и общественици от съответните населени места. 
 
15. Експерти на АБГР участваха активно в конференцията, организирана през ноември 2015, 
от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и фондация „Конрад 
Аденауер“. Акцентът на форума „падна“ върху социално-икономическите фактори, които 
определят принадлежността към средната класа – образование на родителите, което корелира 
образование на децата. Това, само по себе си, определя както количеството на бъдещите 
доходи на младия човек, така и вида на трудовата му заетост. 
 
16. В края на годината Асоциацията даде начало на нов проект: „Управление на държавната 
собственост чрез публично-частно партньорство“. Обучителните семинари по него ще са 
четири в различни региони на страната. Проектът е подкрепен от фондация „Конрад 
Аденауер“. 
 
17. През декември- ръководството на АБГР участва в работата на конференцията по повод 
закриването на Европейската година за развитие – 2015 в България, организирана от 
Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Р.България. Европейската 
година за развитие предостави възможност за повишаване осведомеността на европейските 
граждани, относно успехите и предимствата на политиката за развитие на ЕС, която е една от 
ключовите области във външните отношения на Съюза. Тя насърчи интереса и прякото 
участие на гражданите и поощри по-активното сътрудничество и чувството за съвместна 
отговорност и солидарност, в условията на един все по-взаимозависим свят. 
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