
 
 
 

 
 

 
ШЕСТНАДЕСЕТИ 

НАЦИОНАЛЕН ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР  
„ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”: 

 
“ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ” 

 
 
 

28 и 29 октомври 2013 г., гр. София 
х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6 

 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ: 
 

 

ИВАЙЛО СТОЯНОВ – експерт в Дирекция “Методология, 
анализ и контрол на обществените поръчки” на АГЕНЦИЯТА 
ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:  
 
Г-н Стоянов е Бакалавър по Управление – УНСС, специалност 
“Стопанско управление и администрация” и Магистър по 
Икономика – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий, специалност 
“ФИНАНСИ”. Сертифициран вътрешен одитор е на системи за 
управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 

ÖHMI EuroCert GmbH – Magdeburg. Г-н Стоянов е сертифициран водещ одитор на системи за 
управление на качеството ISO 9001:2000 Moody International – 2008 г. 
 
Професионалния опит на г-н Стоянов включва заемането на позиции на Вътрешен одитор в 
Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, Вътрешен одитор към 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Ръководител на 
вътрешния одит - “В и К” ЕАД – София, главен експерт и началник отдел “Предварителен 
контрол” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.  В момента г-н Стоянов заема 
позицията – Държавен експерт в Дирекция “Методология, анализ и контрол на 
обществените поръчки” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Г-н Стоянов е 
член на Международния институт на вътрешните одитори - (IIA), Член на управителния 
съвет и секретар на Националния синдикат на икономистите и одиторите в България – 
КНСБ, Член на Работна група 30 „РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС” към Съвета по европейски 
въпроси и Министерство на външните работи на РБ. Член е на комитета за наблюдение на 



Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, както и на Постоянния 
консултативен комитет на КС на КНСБ по обучение, квалификация и проекти.  
 
Г-н Стоянов регулярно провежда курсове и обучения в областта на практиката на 
процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Областите на експертиза на 
г-н Стоянов са: управление и контрол на обществените поръчки, финанси и вътрешен одит, 
системи за управление. 
 
 
 

 
ПЕТЯ НИКОЛОВА - експерт в Дирекция “Методология, 
анализ и контрол на обществените поръчки” на АГЕНЦИЯТА 
ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: 
 
Г-жа Петя Николова е дипломиран инженер по пътно строителство 
от УНИВЕРСИТЕТА ЗА АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И 
ГЕОДЕЗИЯ и  Магистър по Финансов Мениджмънт от 
УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО 
СТОПАНСТВО.  

 
През трудовия си стаж е заемала длъжности като проектант, експерт в дирекция 
“Ликвидация и несъстоятелност” в МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, а от м. 
септември 2004 г. до момента е държавен експерт в дирекция “Методология, анализ и 
контрол на обществените поръчки” в АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. 
Участва в работни групи, свързани с подготовка и промяна на нормативни актове в 
областта на обществените поръчки, както и в изготвянето на наръчници и практически 
ръководства по прилагане на законодателството. Член е на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 
Специализирала е по въпросите на обществените поръчки в Италия, Унгария, Полша и 
Литва.  
Г-жа Николова има множество участия като лектор в семинари, организирани от 
АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ и други публични и частни институции.  


