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ПОКАНА 

ФОНДАЦИЯ “ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ”  

ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В  

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА:  

ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ИНВЕСТИЦИОННИЯ 

КЛИМАТ В ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 

16 – 17 февруари 2021г. 

Информационната среща се провежда в изпълнение на Дейност: 

„Програма за гражданско действие” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 , 

с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ”, финансиран по 

Оперативна Програма „Добро управление”.   

Информационната среща ще се проведе във виртуална среда чрез 

излъчване на живо (streaming) в YouTube канал.  

Моля, включете се, като използвате следния линк: 

https://www.youtube.com/channel/UCqcDxF4tbnX4Ai8Sc405ayA/live 

 

Моля, запознайте се с програмата:  

16.02.2021г.   
 
10.30 часа - начало 
Откриване и представяне на резултатите от изпълнението на дейност  „Програма за 
гражданско действие” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140, с наименование „Форум 
за приложна демокрация” 
Адвокат Люба Манолова  
 
11.15 ч.  
1 Тема:  

https://www.youtube.com/channel/UCqcDxF4tbnX4Ai8Sc405ayA/live
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Общинска собственост и инвестиционен климат в общините. 
Лектор: адвокат Таня Стойнова  
 
2 Тема:  
12.30. ч. Приложение на Закона за Устройство на територията от общинските органи. 
Лектор: адвокат Екатерина Влахова  
 
3 тема:  
14.00ч.  
Преглед на наредбите издавани от общините в областта на ЗУТ. Преглед на съдебната 
практика на административни дела по обжалване на общи административни актове на 
общинските съвети и на индивидуални административни актове на общинските 
администрации.  
Лектор: адвокат Екатерина Влахова  
 
 
17.02.2021г.  
 
10.30 часа - начало  
1 Тема:  
Обществени поръчки и прилагането на принципите на свободна конкуренция, 
ефективност, публичност и прозрачност. Оценка на действията на общините Хасково, 
Свиленград и Минерални бани.  
Лектор: адвокат  Люба Манолова 
 
12.00 ч.  
2 Тема:  
Публично-частното партньорство като инвестиционна възможност на общините. 
Лектор: адвокат Таня Стойнова  
 
14.00ч.  
3 тема:   
Препоръки за отстраняване на нередности при провеждане на процедури по 
обществени поръчки в сферата на строителството и прилагане на принципите за добро 
управление в община Хасково, община Свиленград и община Минерални бани.  
Лектор: адвокат  Люба Манолова 

 

 
  


