Заключителна конференция за мандат 2015 - 2019
27 - 29 юни 2019 г., к.к. Боровец

ПРОГРАМА
27 юни 2019 г. (четвъртък)
след 11.30 ч. Пристигане, настаняване и регистрация на
участниците (в хотелите по настаняване)
12.30 – 13.30 ч.

Обяд (в хотелите по настаняване)
13.30 ч. – 17.00 ч.

I ПАНЕЛ
ОБЩИНСКИ МАНДАТ 2015 – 2019: РАВНОСМЕТКА И ПОГЛЕД НАПРЕД

Паралелни дискусионни форуми
Форум

Място

 Гласът на кметовете

Зала „Захари Зограф
хотел „Рила“

 Равносметката на общинските

Зала „България“
Хотел „Самоков“

 Експертизата на секретарите и

зала „Боровец и Мусала”
Хотел „Рила“

съвети

експертите

17.30 ч. - 19.00 ч.
II ПАНЕЛ
ОБЩИНСКО ЕКСПО 2019

Зала „Рила“, хотел „Рила“

 Общинско ЕКСПО 2019 – откриване, разглеждане на изложбените
площи

20.00 ч. Вечеря (в хотелите по настаняване)
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28 юни 2019 г. (петък)
9.30 – 12.30 ч.
III ПАНЕЛ
Пленарна сесия
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 – ПОТРЕБНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ
Зала „Рила“, хотел „Рила“

Водещ: Димитър Николов, член на УС на НСОРБ и кмет на община
Бургас
Политиката на сближаване след 2020 г.- общински и национални
приоритети и потребности.
09.30 - 10.30 ч.
Теми за дебат:

 Българските общини в ЕС - (равно)сметката 12 години по-късно;
 Общинската визия за европейския и националния принос за

иновативното, умното, интегрираното и устойчивото местно
развитие;
Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана

 Европейски и национални приоритети за периода 2021-2027 г.–
рамка за програмиране на европейското и националното
финансиране

Томислав Дончев, зам. министър- председател на Р България
Дискусия
Общинските Европрограми след 2020 г.- визия, цели, приоритети,
обхват и финансиране.
10.30 - 12.30 ч.
Теми за дебат:

 ОП за развитие на регионите: стратегия и подходи за
-

всеобхватно, интегрирано и устойчиво местно развитие:
график за подготовката на програмата;
визия, цели и приоритети за развитието на програмата;
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-

териториален обхват, типове инвестиции и индикативен бюджет.
Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и
благоустройството;
 Общата селскостопанска политика: принос за развитието на
местните общности и селските райони:
- график за подготовката на плана;
- визия, цели и приоритети за развитието на селските райони;
- териториален обхват, типове инвестиции и индикативен бюджет
за селските райони.
Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите;

 ОПОС след 2020 г.: подкрепа за по-зелени инвестиции и кръгова
-

икономика::
график за подготовката на програмата;
визия, цели и приоритети за развитието на програмата;
териториален обхват, типове инвестиции и индикативен бюджет.

Нено Димов, министър на околната среда и водите
Дискусия и заключения

12.30 – 14.30 ч.

Обяд (в хотелите по настаняване)
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15.00 ч. – 18.00 ч.
IV ПАНЕЛ
Пленарна сесия
С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Зала „Рила“, хотел „Рила"

 Община БГ 2030 – успехи, уроци, поглед напред: къде искаме да

бъдем след 10 години? – Даниел Панов - председател на УС на
НСОРБ и кмет на община Велико Търново
 Общини и държава – партньори в настоящето и бъдещето на
България
- Бойко Борисов – министър- председател на Р България
- Томислав Дончев – зам.-министър – председател на Р
България
- Владислав Горанов – министър на финансите
- Красимир Вълчев – министър на образованието и науката
- Бисер Петков – министър на труда и социалната политика
- Кирил Ананиев – министър на здравеопазването
 Послание към общинските съветници и кметовете от мандат 2019
– 2023
- Донка Михайлова – зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет
на община Троян
- Иво Димов – зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на
община Димитровград
- Хасан Азис – зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на
община Кърджали
20.00 ч.

Официална вечеря (ресторант, хотел „Самоков“)
29 юни 2019 г. (събота)
9.00 – 12.00 ч.
СЪПЪТСТВАЩО СЪБИТИЕ
Посещения на Цари Мали
град или Царска Бистрица
Тръгване от паркинга на
хотел „Самоков“
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