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

Програма

 Гласът на кметовете

Зала „Захари Зограф”
Хотел „Рила“

стр. 5

Зала „България“
Хотел „Самоков“

стр. 6

 Равносметката на

общинските съвети

 Експертизата на
секретарите и
експертите

зала „Боровец и Мусала
стр. 7
хотел „Рила“

17.30 ч. - 19.00 ч.
II ПАНЕЛ
ОБЩИНСКО ЕКСПО 2019 – КОКТЕЙЛ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ

Зала „Рила“, хотел „Рила“

 Общинско ЕКСПО’ 2019 – откриване, разглеждане на изложбените
площи

Подробна информация: стр. 8 - 10
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“

ПРОГРАМА
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 - 10.50 ч.

 Българските общини в ЕС - (равно)сметката 12 години по-късно.
Общинска визия за програмен период 2021-2027;

Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана

 Европейски и национални приоритети за периода 2021-2027 –
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.
10.50 - 12.30 ч.

 Оперативна програма за развитие на регионите и програми за

трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027
график за подготовката на програмите;
визия, цели и приоритети на програмите;
териториален обхват, типове инвестиции и индикативен бюджет.
Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и
благоустройството;

-
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 Стратегически план за развитие на земеделието и селските

райони за периода 2021-2027:
-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;

 Оперативна програма за околна среда за периода 2021-2027:
-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
Обща снимка на участниците
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"
Водещ: Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
Приветствие от кмета-домакин, Владимир Георгиев, член на УС на
НСОРБ и кмет на община Самоков
 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 (очаква се
-

потвърждение)

Владислав Горанов – министър на финансите (очаква се
потвърждение)

Бисер Петков – министър на труда и социалната политика
Кирил Ананиев – министър на здравеопазването (очаква се
потвърждение)

-

Боил Банов – министър на културата
Деница Сачева – зам.-министър на образованието и науката

 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.
Подробности на стр. 11
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Дискусионен форум: ГЛАСЪТ НА КМЕТОВЕТЕ
27.06.2019 г., зала "Захари Зограф", хотел "Рила"

ПРОГРАМА
13.30 – 13.40 ч.

Откриване и встъпителни думи

Даниел Панов – председател на УС на НСОРБ, кмет на община
Велико Търново
Панел 1:
СИЛАТА НА МЪДРОСТТА И ОПТИМИЗМА НА МЛАДОСТТА В
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ
13.40 - 15.00 ч.
Структурирана дискусия с участието на кметове с дългогодишен опит
и кметове, които приключват първия си мандат
Модератор: Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ
(1997 – 2017)
- Дилян Млъзев, кмет на община Елена
- Ивайло Симеонов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин
- Радослав Ревански, член на КС на НСОРБ, кмет на община Белица
- Цветанка Йотина, кмет на община Мирково
15.00 – 15.30 ч.
Кафе-пауза
Панел 2:
РАВНОСМЕТКАТА ОТ МАНДАТ 2015-2019
15.30 - 17.00 ч.
Свободна дискусия и обобщаване на изводи и поуки
Модератор: Иво Димов – зам.-председател на УС на НСОРБ, кмет
на община Димитровград
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Дискусионен форум: РАВНОСМЕТКАТА НА
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ
27.06.2019 г., зала "България", хотел "Самоков"

ПРОГРАМА
13:30- 13.40 ч. Откриване и встъпителни думи
Александър Горчев, кмет на община Велики Преслав, член на УС на НСОРБ
Водещ: Красимира Германова, председател на УС на НАПОС, член на КС на
НСОРБ и председател на ОбС Созопол
13.40-15.00 ч. Теми за дебат:
 Законодателни инициативи в подкрепа на местното самоуправление –
44-то Народно събрание
Емил Христов, зам.-председател на Народното събрание
Искрен Веселинов, председател на Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление
 Дейността на общинските съвети в подкрепа на местното
икономическо развитие – нормативна уредба, стратегии и програми.
Акцент върху конкретни решения и постигнати резултати
Гергана Кръстева, председател на ОбС Димитровград
Надежда Радославова, председател на ОбС Разград
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30-17.00 ч. Теми за дебат:

 Как да осигурим гражданското участие при формирането на местните
политики – необходимо ли е и защо?
Мария Димитрова, председател на ОбС Силистра
Даниел Костадинов, председател на ОбС Горна Оряховица

 Доброто взаимодействие между общинския съвет, кмета и
администрацията – залог за устойчиво местно развитие
Метин Сали, председател на ОбС Крумовград
Мария Стойчева, председател на ОбС Тетевен

 Нашият опит и поуки в подкрепа на бъдещите общински съвети:
Представяне на и дискусия по проект за Общинско послание от мандат
2015 - 2019
Водещ дискусията: Илиян Маринов, председател на ОбС Стражица
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Дискусионен форум: ЕКСПЕРТИЗАТА НА
СЕКРЕТАРИТЕ И ЕКСПЕРТИТЕ
27.06.2019 г., зала Боровец и Мусала, хотел "Рила"

ПРОГРАМА
13:30- 14.00 ч. Откриване и встъпителни думи
д-р Емил Кабаиванов –член на УС на НСОРБ и кмет на община Карлово
София Янчева - Председател на УС на НАСО РБ и секретар на община
Благоевград,
д-р Снежана Димитрова, зам.-председател на Професионално обединение на
държавните служители, преподавател в ЮЗУ и СУ
Модератор: София Янчева - Председател на УС на НАСОРБ и секретар на
община Благоевград
14.00-15.00 ч. Теми за дебат:

 Какво постигнахме и какво да направим, за да сме полезна и

ефективна администрация? Две мнения в една посока – модерна
общинска администрация
Кремена Събева – секретар на община Карнобат
Красимир Божанов – Директор „Модернизация на администрацията“, МС
 Мащабна промяна в административното обслужване чрез промени в
законодателството. Какво предвиждат измененията и допълненията в
законите, по които основно работят общините?
Валя Радева – Секретар на община Сливен
Красимир Божанов – Директор „Модернизация на администрацията“, МС
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.00-17.00 ч. Иновативната администрация в услуга на гражданите: добри
общински практики
Столична община – „Умен град – Аспект административна ефективност
Община Родопи – „Иновативна телекомуникационна услуга“
Община Враца – „Интерактивен продукт „От иновации към промяна в
управление на човешките ресурси“

 От научените уроци за следващия мандат: Представяне на проект
за Общинско послание от мандат 2015 – 2019
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СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНСКО ЕКСПО`2109
Организатор: „НСОРБ-Актив“ ЕООД
27 юни 2019 г., хотел „Рила“, 17.30-19.30
Откриване на ОБЩИНСКО ЕКСПО`2019
Приветствие от Спонсорите на коктейла
Представяне на участниците в Изложението

КОКТЕЙЛ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
организиран с подкрепата на:

С участието на група „Мистик“

Щандовете са разположени във фоайето, а откритите изложбени пред
централния вход на хотел „Рила“.
Участниците и гостите могат да се запознаят и разгледат продуктите и
услугите на Изложителите и през трите дни на Заключителната конференция
за мандат 2015-2019 г.
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ИЗЛОЖИТЕЛИ ЗАКРИТИ ПЛОЩИ:
„ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД - Лидер в проектирането, изграждането, интегрирането и
поддръжката на системи за сигурност и управление.
„КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП“ ООД - Заснемане, ТВ реклама и излъчване на събития
"САМЕЛ-90" АД - Производство на светодиодни (LED) осветителни тела и системи за
тяхното управление. Производство на радиосмутителни и бронирани бойни машини и
автомобили.
„ГУДРАЙВ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД - GOODRIVE GLOBAL BULGARIA - официални
представители на MOBILEYE и OrCam за България
„ДЕНИ ЛАЙТИНГ“ ЕООД - Търговия с иновативни осветителни тела. LIGHTEX професионално LED осветление
ОБЩИНА ГАБРОВО/ОМЕЕ „ЕКО ЕНЕРГИЯ“ - Местна администрация. Общинска мрежа
за енергийна ефективност.
A1 - Водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България
HUAWEI - Водещ световен доставчик на инфраструктура за информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) и интелигентни устройства. С интегрирани решения
в четири ключови области – телекомуникационни мрежи, информационни технологии,
интелигентни устройства и услуги в облак.
„БУЛАВТО“ АД - Официален вносител на товарни автомобили Ford Truck за България
ДЗЗД „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ“ - Фондът обединява опита и експертизата на
Фонд ФЛАГ, ОББ и Българска консултантска организация.
„ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД - Всичко за пътната безопасност
„СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД - Българска компания, която внедрява широка гама
високотехнологични инфраструктурни и телекомуникационни решения.
ИЗЛОЖИТЕЛИ ОТКРИТИ ПЛОЩИ:
„ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД - техника за почистване и поддръжка на градското
пространство, сметосъбиране и сметоизвозване, рециклиране и обработка на
отпадъци
„ЕВРОМАРКЕТ ГРУП“ АД - Пътно-строителна, земекопна, товарачна, почистваща и
комунална техника и консумативи
„АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ“ ООД - Продажба на специализирани автомобили за
сметосъбиране, метене, миене; оборудване за зимно поддържане на пътища; автобуси,
вишки.
„БМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД - Продажба на специализирани автомобили за сметосъбиране,
метене, миене; оборудване за зимно поддържане на пътища; подземни контейнери,
съдове за разделно събиране на отпадъци.
„КУБОТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - Продажба и сервиз на специализирана комунална техника
и трактори
„БУЛАВТО“ АД - 25-годишен опит в автомобилния бранш
„СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД - Малка строителна механизация Weber MT, Официален
представител на Hyundai (строителна техника и мотокари, телескопични товарачи
Kramer, колесни багери-товарачи MST)
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УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКО ЕКСПО`2109
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Важно! Очакваме Вашите послания към следващия мандат 2019-2023 на
местните власти върху специално поставените за тази цел табла. Можете да
се включите и в нашия конкурс „Най-оригинално послание към следващия
мандат на местните власти 2019-2023“, като попълните приложените към
материалите бланки за конкурса и ги поставите в обозначените за това
кутии. Таблата и кутиитe ще откриете пред залите, в които се провеждат
форумите на НСОРБ ( хотел Рила: зала „Рила“, „Захари Зограф“ и „Боровец
и Мусала“, хотел Самоков: зала „България“). Победителят от конкурса ще
бъде обявен на официалната вечеря на НСОРБ, която ще се състои на 28
юни в ресторант „Самоков“ .
На Ваше разположение (фоайето на хотел Рила“ и пред ресторанта на хотел
„Самоков“) е специален фотокът, на който можете да си направите снимка
за спомен от събитието.
Заповядайте в 12.30 ч. на 28.06 пред хотел „Рила“ (след първата пленарна
сесия) за обща снимка на участниците в Конференцията.
Паркингите в хотелите са безплатни за гостите на хотелите.
Поради ограничени места в хотел „Ела“, възползвайте се от
паркингите в хотел „Самоков“ и „Рила“
Имайте предвид, че в к.к. Боровец има синя зона с работно време от 08:00
до 22:00 часа всеки ден от седмицата при цена за 1 час престой 1.50 лв.
Таксуване с SMS на номер 13750 за всички оператори.
Община Самоков е осигурила безплатен престой за участниците в
Конференцията на паркинга срещу хотел „Айсберг“
Посещения на Царска Бистрица и Цари мали град
 Царска Бистрица
Тръгване в 9.00 ч. от паркинга на хотел „Самоков“ с автобус. За връщането
не е осигурен автобус. Разстоянието е на 10 – 12 минути пеша. Цена: 5 лв.

 Цари Мали град

Тръгване в 9.30 ч. от паркинга на хотел „Самоков“ с автобус. Посещението
не се заплаща. Лице за контакт: Юлияна Колева (0889624216)
Телефони за връзка с НСОРБ:
Секретариат на НСОРБ (зала „Ястребец“ хотел „Рила“)
Тел: 0882 515966
По въпроси за настаняване: 0889624216
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