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Борба с уязвимостите към корупция на общинско ниво 

Национална конференция 

                  19-20 юли 2022 г. 
     София Хотел Балкан, гр. София 
 

18 юли 2022 г., понеделник 

През целия ден 

 

18:00 – 19:00 ч. 

Пристигане на участниците 

 

Регистрация 

19:00 ч. Неформална вечеря 

Зала „Сердика“ 

19 юли 2022 г., вторник 

09:00 – 10:00 ч. Регистрация 

 

10:00 – 10:30 ч. Откриване на конференцията 

Зала “Средец” 

Пол Маккарти, регионален директор за Европа, Международен 

републикански институт (IRI) 

Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България 

10:30 – 11:00 ч. 

 

Представяне на програмата на IRI в България 

София Петкова, програмен мениджър на IRI за България: 

Постигнат напредък и бъдещи стъпки 

Пабло Янгуас, антикорупционен експерт към IRI: 

Уязвимостите към корупция на общинско ниво: констатации от доклада 

Греъм Скот, програмен координатор на IRI:  

Общественото мнение в общините: констатации  

11:00-11:15 ч. Кафе-пауза 

 

МЕЖДУНАРОДЕН 
РЕПУБЛИКАНСКИ 
ИНСТИТУТ (IRI) 
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11:15-12:45 ч. Панел на кметовете: Състояние на прозрачността и гражданското участие 

в общините и добри практики  

Модератор: Добрина Чешмеджиева, журналист и телевизионен водещ 

Участници - кметове и заместник-кметове на общините по програмата на IRI 

(по азбучен ред): 

Александър Владимиров, заместник-кмет на Община Враца 

Весна Балтина, заместник-кмет на Община Бургас 

Живко Тодоров, кмет на Община Стара Загора 

Илко Стоянов, кмет на Община Благоевград 

Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община 

Мирослав Грънчаров, заместник-кмет на Община Разград 

Пенчо Милков, кмет на Община Русе 

Станислав Владимиров, кмет на Община Перник 

Хасан Азис, кмет на община Кърджали 

12:45-13:00 ч. Представяне на „Пакт за превенция и противодействие на корупцията на 

общинско ниво“  

Пол Маккарти, регионален директор за Европа, Международен 

републикански институт (IRI) 

Официално подписване на „Пакт за превенция и противодействие на 

корупцията на общинско ниво“ от кметовете и заместник-кметовете на 

общините по програмата на IRI 

13:00-13:15 ч. Общи снимки на кметовете/заместник-кметовете и работните групи 

13:00-14:30 ч. Обяд 

Зала „Сердика“ 

14:30-16:00 ч. Поуки, възможности и истории за успех в борбата с корупцията на 

общинско ниво 

Модератор: Пол Маккарти, регионален директор за Европа, 

Международен републикански институт (IRI) 

Анико Парозай, общински съветник, Община Будапеща, Унгария 

Линда Озола, заместник-кмет на Рига, Латвия (видео връзка) 

Луис Короминас Диас, директор, Фондация за прозрачност и добро 

управление и Ян Рене Дереймекър, съветник по въпросите на 
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откритото управление, Асоциация на общините в Каталуния, Испания 

(видео връзка) 

Разван Мунтеану, изпълнителен директор, Общинска администрация 

за укрепване на сеизмично опасни сгради, Община Букурещ, Румъния 

Рудолф Граниер, общински съветник, Община Париж, Франция 

16:00-16:30 ч. Кафе-пауза и възможност за неформални разговори 

16:30-17:30 ч. Мрежи и партньорства в подкрепа на общините по света 

Модератор: Греъм Скот, програмен координатор на IRI 

Участници: 

Адриа Дуарте, координатор на Международната обсерватория за 

демокрация на участието (OIDP) 

Аманда Зинк, координатор на Мрежа на оптимистите (The Optimists’ 

Network) 

Хосе Мариа Марин, старши програмен координатор, Партньорство за 

открито управление - OGP Local (видео връзка) 

17:30-17:45 ч. Заключителна сесия за деня 

София Петкова, програмен мениджър на IRI за България  

19:00 ч. Вечеря 

Зала „Сердика“ 

- Пол Маккарти, регионален директор за Европа, Международен 

републикански институт (IRI): Обръщение към участниците 

20 юли 2022 г., сряда 

09:00-10:00 Регистрация 

10:00-10:15 ч. Откриване на втория ден на форума 

Греъм Скот, програмен координатор на IRI  

10:15-11:30 ч. Преодоляване на уязвимостите към корупция: Повишаване на 

прозрачността и подобряване на комуникацията от общините 

Модератор: Пабло Янгуас, антикорупционен експерт към IRI 

Участници: 

Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма 

достъп до информация, България 

Габор Берчели, директор на института Робърт Шуман 
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Даниела Пенева, правен съветник и София Желева, правен съветник, 

Антикорупционен фонд, България 

Калин Славов, изпълнителен директор на Прозрачност без граници, 

България   

11:30-11:45 ч. Кафе-пауза 

11:45-13:00 ч. Паралелни сесии по въпросите на прозрачността за членовете на 

общинските работни групи 

- за представители на неправителствения сектор – зала Роял I 

- за представители на местното управление и самоуправление – зала 

Роял II 

13:00-14:30 ч. Обяд 

Зала „Сердика“ 

14:30-15:45 ч. Преодоляване на уязвимостите към корупция: Насърчаване на 

гражданското участие и изграждане на доверие 

Модератор: Пабло Янгуас, антикорупционен експерт към IRI 

Участници: 

Адриа Дуарте, координатор на Международната обсерватория за 

демокрация на участието (OIDP) 

Захари Янков, правен консултант, Български център за нестопанско 

право 

Катя Петрикевич, съосновател и международен директор на Фабрика 

за участие (Participation Factory), Чехия; член на People Powered 

Луиза Славкова, съосновател и изпълнителен директор на Софийска 

платформа, България и Габриела Йорданова, директор изследвания, 

Глобал Метрикс 

Мила Станчева, координатор и експерт, Форум гражданско участие, 

България  

15:45-16:00 ч. Кафе-пауза 

16:00-17:15 ч. Паралелни сесии по въпросите на гражданската ангажираност за 

членовете на общинските работни групи 

- за представители на неправителствения сектор – зала Роял I 

- за представители на местното управление и самоуправление – зала 

Роял II 

 

 



   
 

 
 

5 

17:20-17:30 ч. Заключителна сесия 

Пол Маккарти, регионален директор за Европа, Международен 

републикански институт (IRI) 

18:30 ч. Вечеря 

Зала „Сердика“ 

 


