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• И през 2018 г. продължи активното партньорство между Асоциация на българските 

градове и региони и фондация „Конрад Аденауер“, при реализирането на съвместни 

проекти, с цел укрепване и засилване на дейностите по отношение на регионалната 

политика, местната власт и местното самоуправление в България. 

• На 18 януари - Изп. директор и експерти на АБГР участваха на кръглата маса, 

организирана от Института за пазарна икономика (ИПИ) на тема: "Икономическите 

центрове в България". Изследването на института е единствено по рода ги и бе 

представено и обсъдено с представители на изпълнителната и законодателната власт, 

бизнеса, академичните среди, гражданските организации и медиите. 

• На 16 февруари , изпълнителният директор на Асоциация на българските градове и 

региони и председател на Гражданско сдружение ЕВЕТ – Ергин Енин,  участва в 

работна закуска под надслов „Едно ново начало за Европа“, организиран от фондация 

„Конрад Аденауер“. Лектори на събитието бяха министърът за българското 

председателство на ЕС Лиляна Павлова и Дейвид МакАлистер, депутат в Европейския 

парламент, председател на комисията по външни работи на ЕС. 

• На 22 февруари ръководството и експерти на АБГР взеха участие на провелата се в НДК 

международна дискусия, на тема: „Всички пътища водят към Европа? Перспективи за 

федерален съюз“, организирана от Групата "Спинели", Европейското движение, Съюза 

на европейските федералисти и Бюрото за връзка на Европейския парламент в България. 

Събитието бе открито от вицепрезидента на България Илияна Йотова. Своите виждания 

по темата споделиха заместник-министърът за Българското председателство на Съвета 

на ЕС 2018 Моника Панайотова, заместник-министърът на външните работи Георг 

Георгиев, членовете на Европейския парламент Андрей Ковачев, Ева Мейдел, Елмар 

Брок, председателят на групата „Спинели“ Андрю Дъф, бившият евродепутат и бивш 

вицепремиер на България Ивайло Калфин. 

• На 20 март, ръководството на АБГР, заедно с регионалните координатори взе участие в 

специалното издание на инициативата „Infrastructure Bulgaria Awards-2018” - награди за 

принос в развитието на инфраструктурата на България – 2018 г. Инициативата 

"Infrastructure Bulgaria Awards 2018" е под егидата на Министерството за Българското 

председателство на Съвета на Еропейския съюз 2018 и в партньорство с 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на 

околната среда и водите и Министерството на енергетиката. Патрон на иницативата е 

Лиляна Павлова, министър за българското председателство на Совете на ЕС 2018. 

Официален гост на събитието бе Искра Михайлова – председател на регионалната 

комисия на Европейския парламент. На церемонията присъстваха и посланиците на 

Албания, на Сърбия, Гърция, Украйна. 

 

 



• На 17 април експерти на АБГР участваха в първият семинар, част от конкурса 

ЕКООБЩИНА на тема „Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и 

устойчиво управление на отпадъчните води“, който се проведе във Френския институт. 

Официален гост бе Николай Кънчев, заместхик-министър на околната среда и водите. 

На семинара присъстваха над 40 представители на местната власт, експерти и 

партньори на инициативата. Н.Пр. Ерик Льобедел, посламик на Франция в България, 

приветства присъстващите на форума. В изказването си той за пореден път благодари 

на партньорите на инициативата и на предствителите на общините, които са превърнали 

ЕКООБЩИНА в традиция. 

• На 17 април изп. директор на АБГР взе участие на форум, организиран от Българската 

банка за развитие на тема: „Инфраструктура за растеж“. Събитието се проведе в София, 

като част от програмата на  Българското председателство на Съвета на ЕС. Акцент по 

време на форума бяха стратегическите инвестиции в инфраструктурата  на България и 

Балканите, като водещ фактор за икономически растеж и просперитет. ББР Форумът 

събра шефовете на банки за развитие от държавите от Западните Балкани с 

предствители на европейските институции. Сред тях бяха председателят на УС на 

Европейския фонд за стратегически инвестиции Герасимос Томас, който реализира 

т.нар. План Юнкер, Марсел Рой – генсек на Европейската асоциация на търговските 

банки, Естел Гьотер – ръководител в Инвестционния план за Европа, Лоран Зилберберг, 

президент на Европейската асоциация на дългосрочните инвеститори. 

• На 25 април ръководството и експерти на АБГР, участваха на организираната от МРРБ 

кръгла маса за публично обсъждане на трите варианта за ново райониране на страната. 

Целта на обществените обсъждания бе да се достигне до окончателен вариант, който да 

бъде поставен в основата на бъдещото регионално планиране, статистическо отчитане 

и регионално развитие. 

• На 26-27 април изп. директор на АБГР участва в специализираната конференция 

„Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските 

общини“ – част от официалния календар на Българското председателство на Съвета на 

ЕС, проведена от община Габрово и ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“. 

• На 15 май изпълнителният директор на АБГР – Егрин Емин и експертът към 

асоциацията – Белин Моллов, взеха участие в дискусията, организирана от  Антоний 

Гълъбов в НБУ, на тема: „Регионално развитие и трансгранично сътрудничество – 

европейската перспектива за страните от Западните Балкани“. Дискусията бе 

структурирана в три тематични направления. Първият панел направи преглед на 

актуалното състояние на дебата за европейската перспектива на страните от Западните 

Балкани. Втората тематична дискусия бе организирана около представянето на 

резултати от различни изследвания, посветени на регионалното развитие и 

трансграничното сътрудничество. Фокусът на третия дискусионен панел бе върху 

съчетаването на съчетаването на експертизата и опита на страните-членки при 

разработването на реализтична и насърчаваща перспектива за интеграция на страните 

от Западните Балкани, в контекста на приоритетите на българското председателство на 

Съвета на ЕС. 

• На 11 и 12 май  - регионалните координатори на АБГР и кметове на общини от 

Североизточна България, участваха в международната кинференция „Innoware Pre-



Summit 2018” в гр. Варна. Събитието бе организирано от Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средни предприятия в партньорство с Български бизнес 

форум. Конференцията бе като сесия за разработване на визията за дигитална 

трансформация на региона. Участниците бяха приветствани от г-жа Мария Габриел, 

еврокомисар по цифровата икономика и общество. 

• На 18 май, директорът на българското бюро на фондация „Конрад Аденауер” Торстен 

Гейслер изнесе лекция в Монтана за това, каква е германската държавна системата  за 

действия и организиране на защита на хората при големи бедствия и аварии, и 

катастрофи. Той говори като експерт и бивш  заместник кмет по сигурността на  град 

Любек, Северна Германия, който е и пристанище на Балтийско море. Презентацията си 

Гайслер направи пред на кметове и експерти в сферата на гражданската защита и 

сигурността на конференция, организирана в сътрудничество с Aсоциация на 

българските градове и региони, чийто изпълнителен директор Ергин Емин бе и основен 

и модератор. Конференцията е включена в събитията,  организирани по региони във 

връзка с българското европредседателство. 

• На 9 юни АБГР проведе „Национална среща 2018“ под мотото: „Бъдещето на 

Кохезионната политика на ЕС и участието на България в нея“. Конференцията се 

проведе в унисон с Българското председателство на Съвета на ЕС, като отзвук на 

тематичната Конференция на високо ниво в София. На нея присъстваха Областни 

управители, техни заместници, секретари на общини, председатели на общински 

съвети, членове на АБГР и партньори. 

• На 19 юни ръководството и експерти на АБГР участваха в деветия национален зелен 

форум на тема: „Кръговата икономика. Споделена цел, споделена отговорност“. 

Кръговата икономика е напълно нова концепция на живот, която трябва да възприемем. 

Тя ще бъде подчинена на нов модел на т.нар. йерархия на отпадъците, съобщи 

министърът на околната среда и водите Нено Димов, който откри форума на сп. 

"Мениджър" и ЕКОПАК България в столичния Сити Март Арт Център. 

• На 25 юни ръководството и членове на Асоциация на българските градове и региони 

взеха участие на десетият юбилеен Webit.Festival Europe - който се проведе в зала Арена 

Армеец   и бе част от Европейската седмица на цифровите технологии и иновациите, 

както и водещото събитие на българското председателство на Съвета на ЕС по 

въпросите на цифровите технологии. Събитието се проведе под мотото „Преоткриване 

бъдещето на Европа“. Форумът бе под патронажа на министър-председателя на 

България Бойко Борисов, комисаря по цифрова икономика и общество на Европейската 

комисия Мария Габриел и кмета на София Й. Фандъкова. 

• Изпълнителният директор на АБГР – Ергин Емин участва в 4-та среща на местните 

лидери от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай „16+1“, която се 

състоя на 7-8 юли в НДК  - София. Срещата се проведе под мотото „Глобално мислене, 

действия на местната власт“. Участие в него взеха и около 250 представители от 

китайска страна, в това число представители на 20 китайски провинции, както и на 

китайския бизнес. 

• На 27 и 28 юли АБГР организира със съдействието на фондация „Конрад 

Аденауер“ конференция в гр. Бяла, област Русе на тема: „Сигурност. Рискове за 



критичната инфраструктура в общините и регионите на Р. България“. Сред 

дискутираните теми по време на форума бяха киберсигурността, защитата на личните 

данни, оцеляването в извънредни ситуации, както и ролята на общинските планове при 

превенцията и противодействието на терористични атаки и осъществяването на 

правилна координация на местно, областно и национално ниво. 

• На 19 и 20 септември предствители на АБГР участваха в организираната от МРРБ 

международна практическа конференция – уъркшоп на тема; „Възможности и 

переспективи за развитие на публично-частното партньорство. В събитието се 

включиха представители на  Business Advisory Board (BAB) към Икономическата 

комисия за Европа на ООН, представители на изпълнителната и на местната власт, 

неправителствени и браншови организации. 

• На 27 септември експерти от АБГР участваха първия форум „Знание“ на сп. 

„Мениджър“ в НДК. Мотото бе „Образование в свят на трансформации“. Форумът беше 

открит от Ева Майдел, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, която започна с някои от основните 

въпроси към гостите от първия панел, като: 

Какво е нужно на модерния директор и какъв е той днес? 

Как си взаимодействат бизнеса и училищата? 

Как в образователните институции се измерват резултатите, освен резултатите по 

програма PISA, която събира и обработва информация по значими за образователната 

политика въпроси?  

• На 24 октомври  експерти на АБГР  взеха участие в организираният от Българският 

съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците Форум 

„Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“. Основната цел на събитието беше 

да събере представители на всички заинтересовани страни, които имат роля в процеса 

на интеграция на бежанци – включително международни организации, държавни 

органи и публични институции, органи на местно управление, НПО и на частния сектор. 

• На 09 и 10 ноември Асоциация на българските градове и региони организира, със 

съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, конференция в град Варна, на тема: 

„Сигурност. Рискове за критичната инфраструктура в общините и регионите на Р. 

България“. В приветствието си към присъстващите зам.-областният управител на 

Варна  – Илиян Карагьозов, наблегна на значението на подобни събития, даващи 

възможност експерти от общинската, държавната администрация и академичните среди 

да обменят знания и опит в  сферата на сигурността. Заместник-кмета на Варна – г-н 

Пейчо Пейчев, акцентира в приветствието си на значимостта на АБГР при 

организирането на такива събития в цялата страна и благодари за избора на 

домакинството на град Варна. 

• На 11 ноември, изпълнителния директор на АБГР участва в дискусия на тема 

"Подобряване на практиката за провеждане на обществени консултации и засилване 

на взаимодействието между администрацията и гражданското общество", 

организирана от Агенция Стратегма по проект на Министерски съвет за изграждане 

на механизми и умения за взаимодействие между администрацията и гражданското 

общество. 

 



• На 14 ноември ръководството на АБГР участва в отбелязването на ГИС Ден (Ден на 

Географската инфорнационна система). Тази година той бе посветен на  LBS – Location 

Based Services. Това са геоинформационни услуги, които стават все по-достъпни и все 

по-широко разпространени в световен мащаб, а гиганти като Google и Microsoft правят 

всяка точка от света все по-достижима и познаваема. 

• Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), в лицето на изпълнителният 

директор Ергин Емин, е партньор на фондация „Европейски инсттитут“, по проект: 

„Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и 

модели“. Цели на проекта: Да се развие и подобри координационния механизъм сред 

компетентните органи, в областта на интеграцията – на централно, регионално и местно 

ниво в Р. България, както и да се създаде и развие капацитет сред отговорните 

институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на 

международната закрила и граждани на трети страни. 

• Изп. директор на АБГР г-н Ергин Емин взе участие в организираната от Асоциацията 

на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) XIII Национална конференция 

„Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, 

биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, която се състоя на 4 

декември 2018 г.,София Хотел Балкан, София. Целта на конференцията бе да насочи 

вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към 

актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, 

интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление 

и  чист въздух, както и интелигентните региони, оползотворяващи био-отпадъци за 

производство на биогорива, биоенергия и биопродукти. 

• На 11-12 декември, с двудневна заключителна конференция община Лесичово отбеляза 

края на проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно 

самоуправление“.  Проекта се реализира с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 

година, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.Приветствие към 

участниците в конференцията поднесоха главният секретар на МТСП Ангел Петров и 

кметът на община Лесичово Серьожа Лазаров. От името на областния управител г-н 

Стефан Мирев поздрав към участниците отправи  главният секретар на Областна 

администрация Светлан Карталов.Участие в конференцията взеха и представителите на 

АБГР г-н Ергин Емин и г-н Евтим Евтимов. 

• На 17 и 18 декември 2018 г. експерти от асоциацията бяха част от информационна сесия 

на тема "Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие", Събитието бе 

организирано от Върховен комисариат на ООН за бежанците и се проведе в Хотел 

"Премиер", Велико Търново. 

 


