ВСТЪПИТЕЛЕН ФОРУМ ЗА ОБЩИНСКИ МАНДАТ 2019 - 2023
ПРИОРИТЕТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ
11 декември 2019 г., зала „ЕФЕ“, хотел „Маринела“, гр. София
ПРОГРАМА
12.00 – 13.30 ч.

Регистрация и работен обяд

13.30 – 14.30

Добре дошли в общински мандат 2019 – 2023!

Модератор:

Силвия Георгиева , изпълнителен директор на НСОРБ

13.30 – 14.00 ч.

Откриване и приветствия:
 Даниел Панов - Председател на УС на НСОРБ и кмет на
община Велико Търново
 Цвета Караянчева - Председател на 44-то Народно
събрание
 Йорданка Фандъкова - кмет на общината домакин

14.00 – 14.10 ч.

Местната власт - предизвикателства и възможности
 Трифон Панчев - кмет на община Дряново

14.10 – 14.30 ч.

Българските общини – 23 години заедно в НСОРБ:
история, настояще и бъдеще
 Донка Михайлова, кмет на община Троян, заместникпредседател на УС на НСОРБ

14.30 – 15.30 ч.

Перспективи за местно развитие: отвъд еврофонодовете

14.30 – 14.40 ч.

Местното икономическо развитие – помогни си сам, за да
ти помогне и държавата
 Иво Димов, кмет на община Димитровград, заместник –
председател на УС на НСОРБ

14.40 – 15.00 ч.

Норвежкият опит – факторите на успеха
 Кристиян Ларсон, Асоциация на норвежките местни и
регионални власт (KS)
 Нанна Лоока, Изследователски институт на КS

15.00 – 15.20 ч.

Община Афиорд, Норвегия – малка община с голям
модел за развитие
 Стиан Нилсен, зам.-кмет, община Афиорд

15.20 – 15.30 ч.
15.30 – 16.00 ч.

Обща снимка на участниците
Кафе - пауза

16.00 – 18.30 ч.

Взаимодействие с централната власт – приоритетни
съвместни действия в началото на мандата

16.00 – 16.15 ч.

Приветствия:
 Бойко Борисов, министър – председател на Р България
(очакваме потвърждение)
 Томислав Дончев, зам.-министър – председател на Р
България

16.15 – 17.10 ч.

Социални и образователни политики – обща грижа на
държавата и общините:
 Калин Каменов, кмет на община Враца, член на УС на
НСОРБ
 Красимир Вълчев – министър на образованието и
науката
 Деница Сачева – министър на труда и
политика

17.10 – 18.30 ч.

социалната

Развитието на общините – развитие на държавата
 Хасан Азис – кмет на община Кърджали, заместникпредседател на УС на НСОРБ
 Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и
благоустройството
 Десислава Танева – министър на земеделието, горите и
храните
 Нено Димов – министър на околната среда и водите

18.30 ч.

Край на деловата част

20.30 ч.

Официална вечеря (зала „ЕФЕ“)

