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ПРЕДИЗБОРНИ  ДИСПУТИ   

ЗА  ИЗБОРИ  ЗА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ  И  ЗА  КМЕТОВЕ  -  2 7 . 1 0 . 2 0 1 9  

РРС Кърджали предоставя възможност за провеждането на два безплатни и шест 

платени дипспута за кандидатите за кметове и общински съветници от Кърджали, 
Черноочене, Момчилград, Джебел, Ардино, Кирково и Крумовград, както следва: 

БЕЗПЛАТНИ ДИСПУТИ 

          - На 01.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч. с тема: „Икономическо развитие, 
инфраструктура, образование и социални процеси – проблеми и програми за 
идващия управленски мандат на местните органи за самоуправление" - водещ 
Станислава Георгиева, за представители на регистрирани за участие в местните избори 
партии и коалиции, кандидати за кметове и общински съветници за общините Кърджали, 
Момчилград и Черноочене; 

           - На 02.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч. с тема: „Икономическо развитие, 
инфраструктура, образование и социални процеси – проблеми и програми за 
идващия управленски мандат на местните органи за самоуправление" - водещ 
Станислава Георгиева, за представители на регистрирани за участие в местните избори 
партии и коалиции, кандидати за кметове и общински съветници за общините Джебел, 
Ардино, Кирково, Крумовград 

ПЛАТЕНИ ДИСПУТИ 

- На 08.10.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч., тема: „Икономическо развитие на 
общините. Демографски тенденции и начини за справяне с обезлюдяването", 
водещ - Петя Тенева, за представители от общините Кърджали, Момчилград и 
Черноочене; 

- На 09.10.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч., тема: „Икономическо развитие на 
общините. Демографски тенденции и начини за справяне с обезлюдяването", 
водещ - Петя Тенева, за представители от общините Джебел, Ардино, Кирково, 
Крумовград; 

- На 15.10.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч., тема: „Инфраструктура и инвестиции в 
образование и здравеопазване. Как да превърнем малките общини в желано 
място за живот и реализация", водещ – Радка Петкова, за представители от 
общините Кърджали, Момчилград и Черноочене; 

- На 16.10.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч., тема: „Инфраструктура и инвестиции в 
образование и здравеопазване. Как да превърнем малките общини в желано 
място за живот и реализация", водещ – Радка Петкова, за представители от 
общините  Джебел, Ардино, Кирково, Крумовград; 
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- На 22.10.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч., тема: „Социални дейности, култура и спорт. 
Европейски измерения пред малките населени места", водещ – Илияна Типова, 
за представители от общините Кърджали, Момчилград и Черноочене 

- На 23.10.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч., тема: „Социални дейности, култура и спорт. 
Европейски измерения пред малките населени места", водещ – Илияна Типова, 
за представители от общините Джебел, Ардино, Кирково и Крумовград; 
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