ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПРИТЕЖАВА ЛИЦЕНЗИЯ №2014121162 издадена от
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
НА ТЕМА:

„ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД НОВИЯ ЗАКОН
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО“
 Дата на провеждане: 19.03.2018 г.
 Място на провеждане: гр. Варна,
хотел „АКВА”, ул.”Девня” 12А
 Срок за записване: 09.03.2018 г.

Лектори: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - доктор по право, Член
на комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси /2011 – 01.2018г./, автор на пет
монографии, от които три по въпроси на конфликта на
интереси в т.ч. първата в България /2010г./, както и на
над 40 научни статии в материята на конфликта на
интереси, гражданската конфискация и
административното право в България и чужбина.
ДАНИЕЛА МИХАЛКОВА - магистър по право; притежава
дългогодишен юридически опит в областта на
търговското, облигационното и вещното право;
дългогодишен член на правния съвет на Асоциацията на
Банките в България.

За кого е подходящо обучението: за кметове на общини, общински съветници, ръководители
на териториални органи, секретари, експерти в общински и териториални администрации в т.ч.
човешки ресурси, инспектори, юрисконсулти и други.
Цена: 159 лв. /без ДДС/
Цената включва: лекции, консултации, работни материали, техническо оборудване на зала,
2 кафе паузи, работен обяд, удостоверение за участие в семинар.
Обучението се провежда при група от минимум 18 участници.
За да вземете участие в обучението моля:

1. Попълнете Регистрационния талон (намира се на последната страница в това

предложение) като в полето „данни за фактура” попълните данните точно така, както
желаете да се впишат във фактурата.
2. Изпратете Регистрационния талон по електронната поща или по факс и очаквайте от нас
потвърждение на Вашата регистрация.
3. Очаквайте от нас потвърждение за провеждане на обучението и фактура, по която да
преведете таксата за участие.
Тренинг Фактори не носи отговорност при възникнали форс мажорни обстоятелства и си запазва правото да извърши промени.

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Манастирски ливади, бл. 11А, вх. А, ет. 1
т./ф.: 02 944 72 26, моб.: 0884 379 263, 0895 429 486, 0895 746 752; www.trainingfactory.biz, office@trainingfactory.biz,
info@faktori.eu

ПРОГРАМА
на обучението:
 19.03.2018 г. 09.00 ч. –Регистрация
 09.30 ч. - 17.00 ч. - СЕМИНАРНИ ЗАНИМАНИЯ
09.30 ч. – 11.00 ч.
1. Обща характеристика на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобито имущество – предмет и цели. Субективен обхват – лица,
заемащи висша публична длъжност по чл.6 и лица, заемащи длъжности по §2 от
допълнителните разпоредби. Компетентни органи да установят конфликт на
интереси и контролират декларациите за имущество и интереси на лицата от двете
категории.
2. Легална дефиниция за конфликт на интереси по чл.52. Частен интерес и облага
съгласно чл.53 и чл.54. Свързани лица по §1, т.15 от ДР.
3. Дискусия.
11.15 ч. – 13.00 ч.
1. Забрани по чл.56 – 58 – гласуване, оказване на влияние, подготовка, обсъждане и
издаване на акт, извършване на контролни дейности, сключване на договор и други
дейности в частен интерес.
2. Забрани по чл.59 – 62 - разпореждане с имущество, разходване на средства,
издаване на разрешения лицензии и удостоверения в интерес на юридическо лице.
Използване на информация, консултантска дейност и търговска реклама в частен
интерес. Ограничения след освобождаване от публична длъжност по чл.68 – 69.
3. Дискусия.
14.00 ч. – 15.00 ч.
1. Процедура за установяване на конфликт на интереси за двете категории – лица,
заемащи публична длъжност. Последици при установяване на конфликт на
интереси. Действия за предотвратяване.
2. Дискусия.
15.15 ч. – 16.30 ч.
1. Режим на подаване и контрол на декларациите за несъвместимост и имущество –
съдържание, срокове, форма, сравнение с досегашните уредби, последици при
неподаване.
2. Дискусия.
 11.00 ч. – 11.15 ч., 15.00 ч. -15.15 ч. кафе паузи,
 13.00 ч. – 14.00 ч. работен обяд
ТАЛОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЩЕ
НАМЕРИТЕ НА СЛЕДВАЩАТА
СТРАНИЦА

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Манастирски ливади, бл. 11А, вх. А, ет. 1
т./ф.: 02 944 72 26, моб.: 0884 379 263, 0895 429 486, 0895 746 752; www.trainingfactory.biz, office@trainingfactory.biz,
info@faktori.eu

ТАЛОН/ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕ
ТЕМА: „ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД НОВИЯ ЗАКОН ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО“
ДАТА: 19.03.2018 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Варна, хотел АКВА, ул.”Девня” № 12-А
*Наименование на организацията:
*Предмет на дейност
*Лице за контакт:
(или ръководител на организацията)

*Телефон/факс, GSM:

*Служебен:

*Личен на участника:

*Служебен:

Личен:

(моля попълнете желания от вас телефон, факс и
GSM за кореспонденция)

*e-mail:
(моля попълнете желания от вас e-mail за
кореспонденция)

*Данни
за фактура

*Наименование:

(моля попълнете данните
както желаете те да
бъдат изписани във
фактурата)

*ЕИК/БУЛСТАТ:
*ИН по ЗДДС:
*Адрес по регистрация:

*Данни за кореспонденция:
(моля попълнете само ако се различават от
адреса по регистрация)

*Трите имена
на участника/ците/
(необходими са за издаване на сертификат за
участие в семинара)

*Длъжност/и/

Вид и брой стаи
(ако желаете настаняване различно от предложеното
към обучението, моля да ни информирате)

Допълнителни въпроси
към лектора, които да бъдат
дискутирани на обучението
(други коментари и забележки)

 полетата, маркирани със * са задължителни.

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Манастирски ливади, бл. 11А, вх. А, ет. 1
т./ф.: 02 944 72 26, моб.: 0884 379 263, 0895 429 486, 0895 746 752; www.trainingfactory.biz, office@trainingfactory.biz,
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