
ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ  
семинари и обучения 

 
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

 

„ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2012 г. ПРАКТИКАТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, 
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА 
НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.” 

 
24 и 25 ЯНУАРИ 2012 г. (16 уч. часа) 

 
гр. София, ДЕДЕМАН ПРИНЦЕС СОФИЯ ХОТЕЛ  ���������������� 

 
бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара) 

 

Л Е К Т О Р И: 
 

МАРИАНА КАЦАРОВА - директор на дирекция „ Правно-нормативно осигуряване” в Сметната палата; 
 

ДИАНА ГЪРБАТОВА - съдия във Върховния административен съд; 
 

ВЕСЕЛА АНТОНОВА - член на Комисията за защита на конкуренцията; 

 
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 

24 януари 2012 г. (вторник) 
8,30 - 9,30  Регистрация на участниците 
 
9,30 - 11,00 Разграничение  на възложителите на централни и териториални органи на власт - причини и 

последици;  
Възлагане in house - нова правна възможност - обхват и предпоставки.   
Видове режими за възлагане на обществени поръчки, съгласно измененията в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП): 
� правила за възлагане на поръчки с публична покана; 
� провеждане на процедури по ЗОП по опростени правила. 

Лектор: Мариана Кацарова    
 
11,00 - 11,30 Кафе-пауза 
 
11,30 - 13,00 Основни въпроси, свързани с подготовка и откриване на процедури за възлагане на 

обществени поръчки: 
� промени в ограниченията по чл. 47, ал. 2 и 5 от ЗОП; 
� определяне на критерии за подбор на участниците - отправни точки и ограничения, 

съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗОП;  
� обособяване на позиции в предмета на обществената поръчка - отражение в 

критериите за подбор; 
� нови правила при участие на обединения и подизпълнители;  
� избор на критерии и показатели за оценка на офертите - нови моменти; 
� гаранции; 
Решение за промяна - нова правна възможност за поправка на първоначално обявени 
условия без прекратяване на процедурата - предпоставки и приложно поле.  
       Лектор: Мариана Кацарова 
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13,00 - 14,00 Обяд в ресторанта на хотела 
 
 
14,00 - 15,30  Основни въпроси, свързани с работата на комисията за провеждане на процедурата: 

� изисквания към състава на комисията; 
� основни етапи в работата на комисията - новости в етапа на допускане на 

участниците в резултат от преглед на Плик № 1; 
� отстраняване на кандидати/участници - нови основания; 
� задължение за изискване на писмена обосновка - нови предпоставки;  
� оценяване на офертите и класиране на участниците; 
� документиране работата на комисията.  
Контрол на възложителя върху работата на комисията - условия и изисквания, съгласно 
промените в ЗОП.   

        
Лектор: Мариана Кацарова 

 
15,30 - 16,00 Кафе-пауза 
 
16,00 - 17,30   Нови предпоставки за изменение на договорите за обществени поръчки, съгласно  

измененията в ЗОП.  
Промени в основанията и правилата за провеждане на процедури на договаряне без 
обявление по ЗОП. 
Новости при упражняването на предварителен контрол върху обществените поръчки - 
обхват и правомощия на Агенцията по обществени поръчки.  
Разширяване обхвата на административнонаказателната отговорност за нарушения по ЗОП - 
нови състави на нарушения.       

 
Лектор: Мариана Кацарова 

 

25 януари 2012 г. (сряда) 
 
9,00 - 10,30    Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на Закона за 
                      обществените поръчки.  

 
Ще бъде представена практиката на Върховния административен съд по прилагане на ЗОП 
чрез примери и анализ както на трайната практика, така и на по-специфични казуси и 
въпроси.        

      Лектор: съдия Диана Гърбатова 
 
10,30 - 11,00 Кафе-пауза 
 
11,00 - 12,30 Коментар и анализ на проблемни текстове от Закона за обществените поръчки от гледна 

точка на съдебния контрол. По-важни казуси и въпроси по които има постановена 
трайна съдебна практика. Решения на съда по спорни въпроси. 

       
      Лектор: съдия Диана Гърбатова 
 

12,30 - 13,30 Обяд в ресторанта на хотела 
 
13,30 - 15,00  Новости в обжалването на актовете, действията и бездействията на възложителите на 

обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК): 
� обхват на обжалването; 
� решение за промяна; 
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� срокове и субекти за подаване на жалба; 
� диспозитиви на КЗК; 
� разноски. 
       

       Лектор: Весела Антонова 
 

15,00 - 15,30 Кафе-пауза 
 
15,30 - 17,00   Практиката на Комисията за защита на конкуренцията по прилагането на Закона за 

обществените поръчки. Решения на КЗК относно: 
� допустимост на жалбата; 
� решение за откриване на процедура; 
� дискриминационни условия; 
� нарушения във връзка с изготвянето на документацията и методиката за оценка на 

офертите; 
� решение за класиране; 
� състав, действия/бездействия на комисията към възложителя; 
� формални нарушения; 
� писмена обосновка; 
� мотиви на класирането; 
� решение за прекратяване на процедурата.  
        

       Лектор: Весела Антонова 
                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

02/971 13 17; 02/86 87 021 (факс); 0895/64 85 03; www.seminaribg.com 
    

 


