ПРОГРАМА

Обучителен модул „Контролни функции на общините”
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
Ден първи
11:45-12:50

Регистрация, настаняване и обяд

12:50-13:20

Откриване на обучението. Представяне на проекта. Представяне на
участниците и идентифициране на очакванията им

13:20-14:30

Контролни функции на кмета на общината Възможности за намеса и
подкрепа от ОбС /вменени от законодателството/. Контролни функции
по области на политика.
Дискусия и упражнение.

14:30-15:00

Кафе –пауза

15:00-16:30

Обезпечаване на контролните функции. Възможности в рамките на
законодателството - звена, инспекторат, експерти и служители с
контролни функции и служители, осъществяващи контрол.
Упражнение.

18:30

Вечеря

Ден втори
9:00-10:20

Организация на административно наказателната и контролна дейност в
общината. Инспекторатите в общините – устройство, функции и
организация на дейността.
Упражнение.
Дискусия и споделяне на добри практики.

10:20-10:50

Кафе-пауза

10:50-12:15

Контрол по опазване на обществения ред, здравето и сигурността на
гражданите.
Дискусия.
Представяне на добри практики.
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12:15-13:30

Обяд

13:30-15:00

Контрол и санкции по опазване на околната среда – води, въздух,
отпадъци, замърсяване от строителна дейност и други.
Дискусия и споделяне на добри практики.

15:00-15:30

Кафе-пауза

15:30-16:50

Инвестиционен контрол.
В края на тема 6 - Казус – 30 минути

16:50-17:50

Контрол по безопасността на общинската инфраструктура

18:30

Вечеря

Ден трети
8:30-10:00

Контрол и санкции на търговската и рекламната дейност.
Дискусия.
В края на тема 8 Казус – 25 минути

10:00-10:20

Заключително занятие
1.Тест

10:20-11:00

Кафе-пауза

11:00-11:25

Заключително занятие
1. Заключителна дискусия - Какво научихме. Какво ще променим в
работата. Идеи за промени
2. Раздаване на сертификати
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