НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
12 – 13 март 2015 г., гр. Плевен, хотел „Кайлъка”
Срещата се провежда под патронажа на Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева
ПЪРВИ ДЕН – 12 март (четвъртък)

13.30-15.30

Пристигане, настаняване, регистрация на участниците. Работен обяд в
ресторанта на хотел „Кайлъка“
Представяне на добри практики от община Плевен (организирана обиколка за
представяне на обекти и услуги на общината, които се управляват и предоставят
от общински търговски дружества и предприятия)
Участниците се извозват от хотел „Кайлъка“ с тролейбуси на общината.

15.30-16.00

Кафе-пауза

16.00-18.30

ОБЩА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
 Приветствие на Проф. д-р Димитър Стойков – кмет на община Плевен;
 Приветствие от г-жа Цецка Цачева – Председател на Народното събрание;
 Приветствие от представител на УС на НСОРБ
 Предложения на НСОРБ за нормативни промени в уредбата на стопанската дейност
на общините, Дарин Ангелов, Председател на Общински съвет Плевен и член на
КС на НСОРБ
 Изказване от името на общинските стопански субекти – анализ на средата и
предложения за законодателни промени, представител на общинска фирма;
 Възможности за асоциирано членство на общинските търговски дружества в НСОРБ
- Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор НСОРБ;
 Нови законодателни възможности за стопанска дейност на общините - In House
възлагане, представител на АОП (поканени)
 Дискусия

Модератор:

Силвия Георгиева, Управител на НСОРБ – Актив ЕООД

20.00

Вечеря

11.00-13.30

ВТОРИ ДЕН – 13 март (петък)
09.00 -11.00

ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ ПО ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Във всяка от сесиите дискусията се провежда по три групи въпроси:
 Актуални проблеми в работата на общинските стопански субекти
 Предложения за промени в нормативната среда на национално и местно ниво
 Необходимост от подкрепа от НСОРБ и НСОРБ – Актив

Модератор:

Сесия 1: Комунални услуги и благоустройство - механизми за повишаване
конкурентоспособността и постигане на финансова устойчивост – за участие са
поканени представители на МОСВ
инж. Галин Дачев, Управител на „БКС – Търговище“ ЕООД
Сесия 2: Обредни дейности - обхват и качество на услугите, необходимост от промени
в нормативната уредба – за участие са поканени представители на МЗ и КЗК
Методи Петров, Управител „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново

Модератор:

Сесия 3: Общинско здравеопазване - реанимация или евтаназия – за участие са
поканени представители на МЗ и ресорната парламентарна комисия
ръководител на общинско ДКЦ

Модератор:

Модератор:

Сесия 4: Различни сфери на дейност и разнообразни услуги – еднакви
предизвикателства и специфични решения
Иваница Бояджиева, управител на Общинско предприятие „Център за градска
мобилност“, Плевен

Партньор:

Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество"

11.00-11.30

Кафе-пауза

11.30-12.30

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЕСИЯ
Обобщение на работата по групи
Награждаване на най-активните участници в дискусиите през двата дни на форума
Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ

Модератор:
12.45

Винен тур в единствения по рода си музей на виното в България в естествена
пещера в парк „Кайлъка“ с дегустация и кетъринг с подарък бутилка вино

