ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

ИНВЕСТИЦИИ
В ХОРАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ”

Институтът за пазарна икономика организира дискусия на тема:
„Местни условия за правене на бизнес”
За първи път в България е изготвено изследване на условията за правене на бизнес на местно
ниво. Институтът за пазарна икономика разработи методология, направи социологическо
проучване и след преглед на настоящите условия за правене на бизнес изготви класация на
областните градове.
Целта на индекса на ИПИ „Местни условия за правене на бизнес” е да изследва различията в
бизнес средата на местно ниво и да посочи общините/градовете, в които се прави най-лесно
бизнес (от административна/регулаторна гледна точка).
Индексът включва 28-те области в България. Изследването е направено в периода януари – май
2009 година и се фокусира върху административната тежест, налагана върху бизнеса под
формата на: 1) местни данъци и такси; 2) регулиране на местно ниво; 3) административни
услуги на местно ниво и 4) корупция в местната власт.
За да представим индекса и да обсъдим проблемите и възможностите пред местните власти в
процеса на децентрализация в страната, както и в условията на криза и финансови ограничения,
Ви каним най-учтиво да се присъедините към дискусията на

15 юли 2009 (сряда) от 10.30 ч. в хотел „Арена ди Сердика”, зала „Арена”
(София, ул. „Будапеща” 2-4)

Пълната програма е приложена по-долу!
В дискусията ще вземат участие експерти от ИПИ, както и представители на НПО, бизнеса и
местната власт!
Кръглата маса се провежда по проект „Mониторинг на ефективността на работа на общинските
администрации”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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ПРОГРАМА
Кръгла маса „Местни условия за правене на бизнес”
Пресконференция
Индекс "Местни условия за правене на бизнес", ИПИ

09.30 – 10:15

Кафе пауза

10:15 – 10:30

Кръгла маса
Уводни думи
Децентрализация - местни данъци и такси
Петър Ганев, ИПИ (Институт за пазарна икономика)
Лъчезар Богданов, IW („Индъстри Уоч Груп”)

Пример: София – финансова самостоятелност?
Георги Ангелов, ИОО ((Институт „Отворено общество”)

Регулиране на стопанската дейност на местно ниво
Адриана Младенова, ИПИ (Институт за пазарна икономика)
Представител на АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България)

Административни услуги на местни ниво
Методи Методиев, ИПИ (Институт за пазарна икономика)
Николай Дачев, „ВС Сердон”

Корупция в местната власт
Валерий Русанов & Румен Яновски, Фондация „АКСЕС – София”

Дискусия/Закриване

За повече информация:
Петър Ганев, 952 62 66, ganev@ime.bg
Методи В. Методиев, 952 62 66, metodi@ime.bg

10:30 – 10:45
10:45 – 11:15

11:15 – 11:45

11:45 – 12:15

12:15 – 12:45

12:45 – 13:00
13:00 – 13:30

