23 октомври 2022 г. (неделя)
след 13.00 ч.
13.00 – 14.30 ч.

Настаняване и регистрация на участниците по хотели
Обяд (в хотелите по настаняване)
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
„БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ –15 ГОДИНИ В ЕС“
14.30 Ч.– 17.30 Ч., зала „ПЕРУНИКА”

 Приветствия
 Ползите и поуките от европейското членство
 Европа & България 2030: предизвикателства vs. перспективи:
- български членове на Европейския парламент;
- вицепремиер по еврофондовете
- председателите на регионалните съвети за развитие
 Церемония по връчване на Етикета за иновации и добро управление

18:00 ч.
18:15 ч.
19:00 ч.
20.00 ч.

ОБЩИНСКО ЕКСПО“22
Откриване на Общинско Експо (пред зала „Перуника“)
Разглеждане на изложбените площи
Коктейл на изложителите
Вечеря (в хотелите по настаняване)
24 октомври 2022 г. (понеделник)
ПАНЕЛНИ ДИСКУСИИ
09.30 – 12.00 ч.

 Икономическо развитие чрез активиране на местните ресурси
зала „ГРАНД ХОЛ”, хотел „Фламинго Гранд“
 Общинският транспорт между две кризи: възможности за иновативни
подходи и високотехнологични решения
зала „АРА”, хотел „Фламинго Гранд“
 Отпадъците като ресурс
зала „СИЙ”, хотел „Парадайс Блу“
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 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 „СКАЙ/УИНД“, хотел „Парадайс Блу“
13.00 – 14.00 ч. – Обяд (в хотелите по настаняване)
ТЪРЖЕСТВЕНА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
„140 ГОДИНИ МЕСТНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ“
14:30-17:00 Ч., зала ПЕРУНИКА
 Приветствия
 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.

 Актуални въпроси в работата на общинските съвети (НАПОС – РБ)
зала „ГРАНД ХОЛ”, хотел „Фламинго Гранд“
 Регионални партньорства – форум на регионалните сдружения на общини
ЗАЛА „АРА”, хотел „Фламинго Гранд“
 Актуални въпроси в работата на секретарите на общини (НАСО РБ)
зала „СКАЙ/УИНД“, хотел „Парадайс Блу“
след 12.30 ч.

Отпътуване на участниците
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