
 
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
Уважаеми колеги, 
 
Седма поред годишна международна конференция „Европейският град – 
партньорства с бизнеса“ ще се проведе на 16.09 /неделя/ от 9.30 часа в хотел 
Силвър Хаус на бул. Симеоновско шосе № 6 в София.  
Конференцията ще открият, както и ще вземат участие в нея г-н Алфонсо Зарди, 
ръководител на Департамента по местна и регионална демокрация и добро 
управление към Съвета на Европа и министър Томислав Дончев, кметове от 
България, Македония и Турция. Опитът на трите страни в публично-частните 
партньорства и взаимодействието на местната власт с бизнеса ще бъдат 
представени на конференцията. Добрите практики в Испания също ще се обсъдят на 
международната среща в София. 
Националната асоциация на общинските служители в България, подрепяна от 
Центъра за експертизи на реформата в местното управление към Съвета на Европа, 
организира и провежда обучения за представители на централната и местната власт 
от България и Македония по темата  „Лидерство” за висши служители от 
администрацията. Обучителните материали са разработени от дългогодишния 
ръководител на дирекция към Съвета на Европа г-н Джон Джаксън от 
Великобритания, който е и лектор на обучението. 
От 15 до 17 септември в София ще се състои третият заключителен модул от 
програмата за кметове от България и Македония. 

В програмата : 
9.30 Откриване министър Томислав Дончев и г-н Алфонсо Зарди, Съвет на 
Европа 
10.00 Представяне на проект Интегрирана услуга за предприемачи в България 
от г-н Валентин Лазаров, ръководител на проекта 
10.20 Представяне на опита на Испания от г-н Валентин Лазаров 
10.30 Сътрудничеството на БТПП с испанския бизнес - Васил Чобанов, БТПП 
10.50 Опита на община Мездра в партньорствата с бизнеса, представен от кмета 
г-н Иван Аспарухов 
11.10 Опита на община Берово от Македония, представен от кмета г-н Драги 
Нацински 
11.30 Опита на община Караджабей от Турция, представен от зам.кмета г-н 
Сечкин Екен 
12.00 връчване на сертификатите по програмата Лидерство на Националната 
асоциация на общинските служители в България, съвместно със Съвета на 
Европа. 

Повече информация за  дейността на асоциацията можете да намерите на 
сайта ни  www.namcb-org.bg 
 


