
„ПРАВНАТА КУЛТУРА НА РАБОТОДАТЕЛЯ“ 
 

УСТАНОВЕТЕ СИГУРНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПРЕДПРИЕМЕТЕ 
ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЧРЕЗ ПРАВНИ ПОЗНАНИЯ 

 
 

„Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш“ - 
Сенека 

 
 

 
Лектор: д-р Лилия Стоянова                            

Дата: ……………………………..  
Място: гр. , ……………………………….. 

                                      
                                     

 

„Незнанието не оправдава незнаещя“ 
 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,  

Настоящият семинар цели да даде основни насоки в областта на правото, които 

осигуряват защита на ръководителя в администрирането на управленския процес. 

  Лекторът д-р Лилия Стоянова е магистър по право и доктор по педагогика с 

професионален опит като експерт в различни сфери на психологията и 

педагогиката, консултант по управление на човешките ресурси, преподавател по  

„Психология на управлението“. 

 
Семинарът е предназначен за: 

- Мениджъри, 

- Ръководители на звена в публичния и частния сектор и техните заместници; 

- Служители „Човешки ресурси“, „Маркетинг и реклама“ и др. 

-  

 
 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 
 



8,30 - 9,30  Регистрация на участниците 
 9,30 - 11,00   
 Административно-правната култура на работодателя и ролята й за 

укрепване и усъвършенстване на законността в областта на държавното 
управление и частния сектор. 

 Правоприлагане. Тълкуване на правото.  

 Управленска отговорност – трудово правна, административно правна, 

имуществена, наказателна. 

 Видове административни актове.  
 Форма, издаване, действие, обжалване. 

 
 11,00 - 11,30 Кафе-пауза 

 

11, 30 -13, 00 

 Трудово-правната култура и организационното управление. 
 Подбор и назначаване на персонал.  
 Съкращаване на щата.  
 Закрила при уволнение. 
  Кодекса на труда и последните му промени. 

 

  Основни познания в областта на финансовото, данъчно и 
осигурително право. 

 Системите за финансово управление и контрол в публичния сектор и 
отговорността на ръководителя на  публична институция. 
  

  Дискусия. Разглеждане на поставени от участниците въпроси.  
Раздаване на сертификати от проведеното обучение. 
 

За лектора:  Д-Р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА  

 

Доктор по педагогика, магистър по право, директор с 20-годишен 

управленски стаж, консултант по управление на човешките ресурси и 

организационно управление, преподавател по Психология на управлението, 

Здравословни и безопасни условия на труд, Административна кореспонденция и 

етикет, Бизнес комуникации, Евроинтеграция, Евро бизнес и протокол, Фирмено 

право.  Автор на учебни програми във висшето и средното образование по 

стратегическо управление, организационно управление и организационно поведение, 

психология на управлението, както и на много публикации, свързани с управление на 

човешките ресурси и финансовото управление и контрол в публичния сектор, 

здравословни и безопасни условия на труд. Дългогодишен ръководител на организация 

в публичния сектор, представяла  иновативни практики пред ЮНЕСКО в Москва - 

2010 год., Европейския парламент в Брюксел - 2008 г., ЕП - Страсбург – 2011г.  

    
 


