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23 октомври 2022 г. (неделя) 

след 13.00 ч. Настаняване и регистрация на участниците по хотели 

13.00 – 14.30 ч. Обяд (в хотелите по настаняване) 

Пленарна сесия  

„БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ –15 ГОДИНИ В ЕС“ 

14.30 ч.– 17.30 ч., зала „ПЕРУНИКА” 

 Приветствия 

 Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община В.Търново 

 Вашку Кордейро, председател на КР (очаква се потвърждение) 

 Ползите и поуките от европейското членство 

 Представители на малка, средна и голяма община 

 Европа & България 2030: предизвикателства vs. перспективи:  

Гласът на националните и европейските власти 

 български членове на Европейския парламент; 

 вицепремиер по еврофондовете 

 министър на регионалното развитие и благоустройството 

Гласът на местната власт 

 кметове на общини  

 Церемония по връчване на Етикета за иновации и добро управление  

 

 

ОБЩИНСКО ЕКСПО“22 

 

18:00 ч. Откриване на Общинско Експо (пред зала „Перуника“) 

18:15 ч.  Разглеждане на изложбените площи 

19:00 ч.  Коктейл на изложителите 

 

20.00 ч.  Вечеря (в хотелите по настаняване)  
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24 октомври 2022 г. (понеделник) 

 

ПРОГРАМА ПО ФОРУМИ 

 ФОРУМ „Икономическо развитие чрез активиране на местните 

ресурси“ - зала „Скай/Уинд“, хотел „Парадайс Блу“ 

9.30 – 9.40 Откриване 

„За смелостта да поемаме рискове – местните ресурси като 

възможности за развитие на местните икономики“ 

 Кои са водачите и/или инициаторите на успешните 

инициативи? 

 Кои са критичните фактори за успеха? 

 Как да убедим държавата да помага и насърчава? 

 

9.40 – 10.30  Опитът на Норвегия – как се постига неочакван растеж на 

неочаквани места: 

 Държавна политика за местни иновации - Норвежка 

асоциация на местните и регионални власти 

ПАНЕЛНИ ДИСКУСИИ  09.30 – 12.00 ч. зала 

 

„Икономическо развитие чрез активиране на местните 

ресурси“ 

„Скай/Уинд“, 

хотел „Парадайс 

Блу“ 

 

„Общинският транспорт между две кризи: възможности 

за иновативни подходи и високотехнологични решения“ 

 „ГРАНД ХОЛ”, 

хотел 

„Фламинго 

Гранд 

 

„Зелени решения за общините“ 

 

 „СИЙ”, хотел 

„Парадайс Блу 

„Интелигентни решения за българските общини“ (форум 

за успешни партньорства между общините и бизнеса по 

прилагане на иновативни технологии: умен град, умно 

паркиране, умна околна среда, системи за сигурност, 

енергийна ефективност и др.)  

 „АРА”, хотел 

„Фламинго 

Гранд“ 
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 Културно наследство, индустриална зона, междуобщински 

партньорства – опитът на община Лердал и община Флам 

10.30 – 11.30 Опитът на България – и у нас може 

 Постигнахме ли очакваните резултати чрез воденото от 

общностите местно развитие? Кои са моторите на 

активизирането на местния потенциал и изграждането на 

„умни“ населени места и общности? 

 Потенциал има, но какво все ни пречи – закони, държава, 

хора или просто липса на ентусиазъм? А сега накъде? 

Дискусия с участието на партньорите от: 

 Успешни Местни инициативни групи от различни селски и 

рибарски райони на страната; 

 „Пилотните“ местни власти, включени в проекти „Растеж 

чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“; 

 Smart Rural 2021-2027: пилотната инициатива на ЕК по 

Общата Селскостопанска политика за създаване на умни 

населени места в селските райони; 

11.30 – 11.45 Как да реализираме българската държавна политика по 

привличане на инвестиции в регионите – възможности за 

дългосрочно сътрудничество с Българската агенция за 

инвестиции  

Представител на БАИ 

11.45 Закриване на форума 

 

 ФОРУМ „Общинският транспорт между две кризи: възможности за 

иновативни подходи и високотехнологични решения“ 

зала „ГРАНД ХОЛ”, хотел „Фламинго Гранд“ 

9.30 – 9.40         Откриване  

9.40 – 10.00  Влияние на кризите с КОВИД и с цените на енергоносителите 

– възможности за ускорено прилагане на иновации и нови 

технологии в градската мобилност на Столична община. 
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Какво и как може да се приложи като модулни решения в 

другите общини? 

10.00 – 10.20 Българска асоциация за паркиране и устойчива градска 

мобилност – защо беше създадена и какви услуги предлага 

на общините при управление на общинския транспорт, 

мобилността и паркирането? 

10.20 – 10.40  Развитие на електрическата мобилност в община Плевен. 

Мерки за управление и контрол на движението.  

10.40 – 11.00 Комплексен подход за развитие на градската мобилност в 

Бургас 

11.00 – 11.20 Общинския транспорт в Пловдив – възкресен след 

безизходицата. Амбиции за развитието на обществените 

превози и управление на паркирането. 

11.20 – 11.50 Управление и контрол на паркирането през активния 

туристически сезон в общините. 

11.50 Закриване на форума 

 

 ФОРУМ „Зелени решения за общините“ 

зала „СИЙ”, хотел „Парадайс Блу“ 

9.30 – 9.40 Откриване  

I Панел „Предизвикателствата пред общините при 

управление на отпадъци. Преминаване към изчисляване 

на ТБО на количество“ 

9.30 – 9.50 Нови цели, нови задължение и нови възможности за 

общините: 

 постигане на повишените цели за рециклиране; 

 намаляване процента на депониране; 

 въвеждане на разделно събиране на биоотпадъците – 

принципи и финансиране; 

 ново разделно събиране на отпадъците от текстил и обувки; 
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 нови контейнери за пластмасови бутилки в населените 

места; 

 проект на нова Стратегия за преход кръгова икономика. 

9.50 – 10.15  Зам.-министър на околната среда и водите (очаква се 

потвърждение) 

 съвместни задачи на държавата и общините за 

подобряване управлението на отпадъците и преминаване 

към изчисляване на такса битови отпадъци на количество. 

Заместник – министър на финансите (очаква се 

потвърждение) 

 съвместни задачи на държавата и общините за 

преминаване към изчисляване на такса битови отпадъци на 

количество. 

10.15 – 10.45  Добри практики за събиране на отпадъци на количество 

 проект „Наше село за нулеви отпадъци“. 

 Претегляне на генерирания битов отпадък - съдове с чип и 

автомобили за претегляне теглото на отпадъка. Софтуерна 

система за записване на данни от пътния маршрут и 

теглото.  

 

II Панел „Зелени решения за енергийно ефективни общини 

в период на енергийна криза“ 

10.45 – 11.00 Green Up: Водородът - ключът за висока енергийна 

ефективност и чист въздух" -  интеграцията на водород и 

водородно базирано гориво в обществени сгради 

11.00 – 11.15 Използване на геотермална енергия за отопление на 

детски градини и училища 

11.15 – 11.30 Общински фотоволтаични централи – механизъм за 

спестяване от сметките за ток 

11.30 Закриване на форума 
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 ФОРУМ „Интелигентни решения за българските общини“ (форум за 

успешни партньорства между общините и бизнеса по прилагане на 

иновативни технологии: умен град, умно паркиране, умна околна 

среда, системи за сигурност, енергийна ефективност и др.) 

зала „АРА”, хотел „Фламинго Гранд“ 

9.30 –  9.40  Откриване  

9.40 – 10.55 Представяне на реализирани интелигентни решения в  

общини : Новател, Лийдвижън. 

10.55 – 11.05 Дискусия 

11.05 – 11.30 Приоритетни цели на Стратегия за Корпоративна социална 

отговорност 2019 – 2023 г. 

Примерни критерии за оценка на добри КСО практики при 

създаването на партньорства между държавни/общински 

структури и представители на бизнеса 

 Представители на Министерство на труда и социалната 

политика (очаква се потвърждение) 

11.30   Закриване на форума 

 

 

 

13.00 – 14.00 ч. – Обяд (в хотелите по настаняване) 

 

 

ТЪРЖЕСТВЕНА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ  

„140 ГОДИНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ“ 

14:30-17:00 Ч., зала ПЕРУНИКА 

 

 Приветствия 

 Румен Радев, Президент на Р. България (очаква се потвърждение) 

 Даниел Панов, Председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико 

Търново 
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 Връчване на ежегодните награди на НСОРБ за 2022 г. 

 Принос за развитието на местното самоуправление 

 Партньор на общините 

 Глас на общините 

 Общински инвеститор 

 

20.00 ч. ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ - ЗАЛА „АЛБЕНА” 

 

 

25 октомври 2022 г. (вторник) 

ПАРАЛЕЛНИ ПАРТНЬОРСКИ ФОРУМИ 

10.00– 12.30 Ч. 

 ФОРУМ „Актуални въпроси в работата на общинските съвети“ 

(НАПОС – РБ)  

зала „СИЙ”, хотел „Парадайс Блу“ 

10.00 - 10.10           Откриване 

10.10 – 10.30          Система от собствени приходи в страните от ЕС. 

Споделени и преотстъпени данъци. 

10.30 – 10.50          Децентрализацията във фокуса на НАПОС. Възможности и 

предизвикателства при изпълнението на препоръките на 

КМРВ на СЕ и ОИСР.  

10.50-11.10             Модел за финансова децентрализация на НСОРБ’2022. 

11.10-11.30             Дискреционни правомощия на общинските съвети. 

Разширяване правомощията на общините при 

управлението на местните ресурси. 

11.30-12.30                Дискусия  

12.30                         Закриване на форума 
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 ФОРУМ „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини“ 

(НАСО РБ) 

зала „СКАЙ/УИНД“, хотел „Парадайс Блу“  

10.00 –  10.10       Откриване  

10.00 –  11.00 С минимални ресурси да цифровизираме 

администрацията:  

 готови решения от МЕУ.- представители на Министерство 

на електронното управление; 

 предстоящи задачи по изпълнението на Дейност 2 

„Дигитализация на масиви в общините“ от проект П38 по 

Националния план за възстановяване и устойчивост на 

Република България 

Дискусия 

11.00 – 11.30    Гражданите и бизнеса в центъра на административното 

обслужване - добри практики от общините: 

 "Енергиен офис "– контактна точка за граждани и фирми. 

 Дигитализацията на услугите. 

 Онлайн видео-жестов превод за хора с увреден слух. 

11.30 – 12.30          Администрацията през погледа на НСОРБ и централната 

власт  

 Анализ на състоянието на общинската администрация 

през 2021 година. 

 Планирани мерки за развитие на администрациите и 

мястото на местната власт в тях.- представители на 

Администрацията на Министерски съвет, дирекция 

„Модернизация на администрацията“ 

10.55 – 11.05   Дискусия 

11.05 Закриване на форума 

след 12.30 ч.  Отпътуване на участниците 

 


