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П Р О Г Р А М А  

Обучителен семинар на тема: 

„КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ В ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ - ПРАВНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА И СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ” 

 13 – 14 март 2015 г. 

Х-л „Железник“,  Стара Загора 
 

 

13 март /петък/ 

 

след 12:30                Настаняване 

15:30 - 16:00            Регистрация  и кафе 

16:00 - 16:15             Откриване на семинара 

16:15 - 17:00          „Конфликт на интереси – понятие, обща характеристика, отграничение 

                                  от корупцията. Легално определение за конфликт на интереси по чл.2, 

                                  ал.1-3 ЗПУКИ. Субективен обхват на ЗПУКИ съгласно чл.3. Свързани 

                                  лица съгласно §1, т.1 от ДР. Анализ на материалноправните 

                                  разпоредби  на глава II и глава V от ЗПУКИ.  

                                   Николай Николов, ВрИД председател на Комисия за предотвратяване  

                                   и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ 

17:00 - 17:30             Дискусия  

17:30 - 18:15             „Режим на декларациите по глава III от Закона за предотвратяване и 

                                   установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, задължени лица, 

                                   срокове за подаване, съдържание, последици при неподаване. 

                                   Обявяване, регистър и функции на декларациите.”   

                                   Катя Станева, член на КПУКИ 

18:15 - 18:45             Дискусия  

18:45 - 19:30           „Процедура за установяване и санкциониране на конфликт на 

                                  интереси съгласно чл.23-27 ЗПУКИ. Основания за образуване на 

                                  производство пред КПУКИ. Изслушване и други форми за защита на 
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                                  лицето по отношение, на което е образувано производство. 

                                  Съдържание и характеристика на акта по чл.27, ал.2 ЗПУКИ. 

                                  Административнонаказателно производство по чл.30 и чл.43 ЗПУКИ.”  

                                   Димитър Мочев, експерт  КПУКИ 

19:30 - 20:00             Дискусия  

20:30                          Вечеря 

 

                                                              14 март /събота/ 
 

08:00 - 10:00              Закуска 

10:00 - 11:00              „Типични случаи на конфликт на итнереси в местната власт.” 

                                   Николай Николов, ВрИД председател на КПУКИ 

11:00 - 11:45             Дискусия  

11:45 - 12:30             „Обобщаване на  резултатите от приложението на ЗПУКИ в  

                                   дейността на органите на местното самоуправление в България”  

                                   Ергин Емин, изпълнителен директор на АБГР 


