
 
Пета годишна международна конференция 

Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси 
16 – 17 септември 2010 г. в гр. София 

ПРОГРАМА 

16. 09. 2010 Откриване на конференцията -  зала София  на  Гранд  хотел София 
Модератор – г-н Валентин Лазаров, председател на УС на НАОСБ 

9:30 Приветствие от Н. Пр. Посланика на Кралство Нидерландия   г-н   Карел ван Кестерен 
Приветствие от Н. Пр. Посланика на Република Германия   г-н  Матиас Хьопфнер 
Приветствие от Н. Пр. Посланика на Кралство Испания  г-н  Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга 
Приветствие от областния управител на София град   г-н  Данаил Кирилов 

10:00    Презентация на проф. Ринус ван Шенделен , Университет Еразъм – Ротердам, „Лобиране на няколко нива – до достигане на 
глобално ниво”  

10:40   Презентация на експерта по публична администрация към Академията в Хага по местно управление  г-н  Жан Ейгеман – 
„Устойчивите градове като глобална перспектива – предизвикателство пред градското управление”   

11:20    Презентация на главния архитект на София г-н Петър Диков – „Насоки в развитието на  градоустройството на София” 
12:00  Презентация на члена на Европейския парламент г-н Владимир Уручев – „Възможности за повишаване на енергийната 

ефективност и оползотворяване на потенциала на възобновяемите енергийни източници” 
12:30  Представяне на дейността на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 

ЕС” /АФКОС/ при МВР от директора г-жа Соня Клисарска  
Панел 1 : Местно управление. Инвестиции и публично-частно партньорство, управление на проекти 

Модератор – г-н Валентин Лазаров, председател на УС на НАОСБ 
14:00 Презентация на г-жа Ирина Йорданова, общински съветник СОС – „Възможности за усвояване на еврофондовете в 

Столична община”   
14:30 Презентация на доц. д-р Румен Брусарски, Университет за национално и световно стопанство – „Динамика на приходите 

от имуществени данъци” 
15:00 Презентация на доц. д-р Мария Славова, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – „Представяне на 

законопроектите за публично - частното партньорство /ПЧП/" 
15:30  Презентация на доц. д-р  Стефан Уйкарт, Университет LIBRA – Брюксел – „Публично-частно партньорство в      

планирането на градовете – опит от Белгия” 
16:00 Презентация на доц. д-р Йордан Ботев, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – „Публично-частно     

партньорство на местно ниво”  
16:30 Презентация на д-р Йосиф Аврамов, финансист и инвестиционен консултант –„Принципи, цели и функции на ПЧП” 
17:00 Презентация на д-р Ханс-Гюнтер Клев, ген.директор на MOT –  „Взаимоотношенията между неправителствените 

организации  и местната власт” 
18:00   Изложба „Вдъхновени от извора” копия на акварели от Евгения Лепавцова, представени от Институт за етнология и 

фолклористика с етнографски музей при БАН 

 17 септември 2010 г.  Зала София на Гранд хотел София 
9:30 – 13:00    Панел 2: Управление на ВиК системите в градовете в контекста на Директивите на Европейския съюз за опазване на 

околната среда и водите 
Модератор – г-н Георги Чернев, председател на УС на Софийска търговско-промишлена камара 

  9:30  Презентация на г-н Валентин Николов, народен представител – „Взаимоотношенията между потребителите и ВиК   
операторите” 

10:00    Презентация на г-н Георги Чернев, председател на Софийска търговско-промишлена камара – „Бизнесът и ВиК    сектора” 
10:30  Презентация на г-н Иван Иванов, изп.директор на Софийска вода АД– „Програма за намаляване на неотчетените водни 

количества” 
11:00    Презентация на  г-жа Искра Златанова, директор на ВиК Перник  – „Реформа на ВиК сектора в Перник” 
11:30    Презентация на г-н Валентин Гетов, началник на отдел при МРРБ – „Развитие на ВиК – законодателни промени” 
 
14:00 – 16:30   Панел 3 : Градска сигурност и противодействие на корупцията 

  Модератор г-н Атанас Черешаров, Столичен общински съвет 
14:00   Презентация на г-н Себастиян Шпербер, Европейски форум за градска сигурност – „Заедно за безопасността на регионите” 
14:30   Презентация на г-н Иб Еспергард, директор на Центъра по интеграция гр. Вейле– „Политиката на община Вейле /Дания/ по 

превенция и директни дейности спрямо деца и семейства с проблеми” 
15:00 Презентация на г-жа Ивелина Янкова, Изпълнителна агенция Одит на средства от ЕС – „Финансово управление на   

средствата от ЕС” 
15:30   Презентация на д-р Добромир Христов, Център за изследване на демокрацията – „Корупцията в Югоизточна Европа и 

влияние върху бизнес средата – преглед на напредъка и основни предизвикателства” 
16:00   Презентация на г-н Васил Чобанов, Клуб журналисти срещу корупцията – „Конфликт на интереси и противодействие на 

корупционни практики” 
17:00     Закриване на конференцията            
                                                                                       Конференцията се осъществява със съдействието на   


