
 

 

 

 

 

 

1 октомври 2018 г. (понеделник) 

след 10.00 ч. Пристигане, настаняване и регистрация на участниците 

12.00 – 13.00 ч.  Обяд (в хотелите по настаняване) 

I ПАНЕЛ (13.30 ч. – 17.30 ч.) 

Добри общински практики и партньорски форуми 

(паралелни форуми - провеждат се по едно и също време) 

 

1. Икономическа 

активност в общините - 

инвестиции и перспективи 

за бизнес развитие  

2. Актуални 

аспекти в работата 

на Общинските 

съвети   

3. Актуални въпроси 

в работата на 

секретарите на 

общини в РБългария 

4. Интелигентна 

трансформация на 

общините 

Зала „Сий“,  

хотел Парадайс блу 

Зала „Гранд хол“,  

хотел Фламинго Гранд 

Зала „Ара“,  

хотел Фламинго Гранд 

Зала „Скай/Уинд“,  

хотел Парадайс блу 

(НСОРБ, НК „Индустриални 

зони“, Фонд на фондовете) 
(НАПОС) (НАСОРБ) (ICT Media) 

 

15.30 – 16.00 ч.  Кафе – пауза 

 

СЪПЪТСТВАЩО СЪБИТИЕ 

15.30 – 17.30 ч.  Общински тенис – турнир (квалификации) и възможност за уроци по тенис 

с професионални треньори със съдействието на Българската федерация по тенис 

(Тенис комплекс пред хотел Добруджа) 

 

 

ІI ПАНЕЛ (18.00 ч.– 20.00 ч.) 

Общинско ЕКСПО 2018 

18:00 ч. Откриване (хотел Парадайс блу) 

18:15 ч. Разглеждане на изложбените площи (фоайе на хотел Парадайс блу и централна 

търговска алея)  

19:00 ч. Коктейл на изложителите (хотел “Парадайс блу”) с участието на рок група БТР 

20.30 ч. Вечеря  (в хотелите по настаняване) 



2 октомври 2018 г. (вторник) 

ІІІ ПАНЕЛ (9.30 – 12.00 ч.) 

Партньорски срещи с централната власт  

(паралелни форуми - провеждат се по едно и също време) 

5. Опазване на обществения 

ред в общините, превенция и 

защита при бедствия 

6. Образователната и 

социалната системи – 

интеграция на общинския 

терен 

7. Общините и държавата 

в съвместно управление 

на територията  

Зала „Скай/Уинд“, хотел Парадайс блу Зала Гранд, хотел Фламинго Гранд Зала „Сий“, хотел Парадайс блу 

(НСОРБ, МВР, ГДПБЗН, ДАМТН, 

парламентарни комисии)  

(НСОРБ, МОН, МТСП, 

парламентарни комисии)  

(НСОРБ, МРРБ, 

парламентарни комисии)  

12.00 – 13.30 ч. Обяд (в хотелите по настаняване) 

ІV ПАНЕЛ (13.30 – 15.00 ч.) 

Пленарна сесия 

Зала „Сий“, хотел Парадайс блу 

Среща със зам. министър- председателя Томислав Дончев и председателя на ДАЕУ по 

въпросите на електронното управление 

хотел „Фламинго гранд”ала Гранд хол 

 

V ПАНЕЛ (16.00 – 18.00 ч.) 

Пленарна сесия 

Силни общини – силна държава 
(С участието на министър–председателя Бойко Борисов, зам. министър-председателя Томислав 

Дончев, зам.-председателя на 44-то Народно събрание Емил Христов и други официални лица) 

Вариете – театър „Албена“ 

 Изказвания 

 Връчване на ежегодните награди на НСОРБ 

 

СЪПЪТСТВАЩО СЪБИТИЕ 

18.00 – 19.00  „Действия за превенция и защита при бедствия” – демонстрация на 

Дирекция „Аварийна помощ и превенция”, Столична община  

(Паркинг, Вариете – театър „Албена“) 

 

20.00 ч. Официална вечеря (Спортна зала „Албена“) 

  

3 октомври 2018 г. (сряда) 

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ 

9.30 – 12.00 ч. 

Общински тенис – турнир (финал) и възможност за 

уроци по тенис с професионални треньори със 

съдействието на Българската федерация по тенис 

(Тенис комплекс пред хотел „Добруджа“) 

 Посещения на проекти и обекти 

на културно – историческото 

наследство в региона 

(С предварителна заявка) 

 


