
 
 

 
 

 
ДЕВЕТИ 

НАЦИОНАЛЕН ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 
 
 
 

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

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” 

 
 

 
16 и 17 септември 2011 г., гр. София 

х-л “Сити Бест Уестърн”, ул. “Стара планина” 6 
 
 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ: 
 

 
 
ПЕТЯ НИКОЛОВА - Държавен експерт в 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.  



ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - Управляващ съдружник в правна кантора 
„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“: 

Г-н Цанев е Магистър по право - СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, със 
специализация по „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ“. Има допълнителни специализации в областите Строително 
законодателство, Дялови Инвестиции, Финанси и Капиталови Пазари. Притежава 
диплома по предприемачество от Ministry of Flanders. Управляващ съдружник е в 
Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“, Съдружник е в „ИНТЕР АКАУНТ 
ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ” и „ИНТЕР КЕПИТЪЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ”. 
 
Областите на експертиза на г-на Цанев са: Строителство и сделки с недвижими 
имоти, Обществени поръчки, Инвестиции, Частни инвестиционни фондове, 
Търговско и Облигационно право, Данъчно право. Г-н Цанев има значителна 
практика в консултирането на договорите за обществени поръчки, в 
консултирането на строителния процес и на сделките свързани с инвестиции в 
недвижими имоти. Г-н Цанев е участвал в редица преговори, договори и сделки с 
участието на международни инвестиционни фондове.  
 
Регулярно провежда лекционни курсове в областта на обществените поръчки, 
законодателството в областта на усвояването на средствата от Фондовете на 
Европейския съюз, строителното законодателство, договарянето и инвестициите и 
има редица публикации в специализирания печат. Специализирал е във 
Великобритания и САЩ, Национален президент е на JCI-Bulgaria – част от JCI 
International, Член е на Надзорния Съвет на ELSA-Bulgaria.  
 
 
ЕЛЕНА ДИМОВА – Член на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА: 

Г-жа Димова е Член на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА от 
23 септември 2010 г. За периода от 1 юли 2006 г., когато влизат в сила измененията 
и допълненията на Закона за обществените поръчки, с които Комисията за защита 
на конкуренцията става органът, пред който се обжалват решенията, действията и 
бездействията на възложителите в хода на провеждане на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии, до 23 септември 
2010 г. г-жа Димова е Директор на Дирекция „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И 
КОНЦЕСИИ” в КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. 
 
Г-жа Димова е Магистър по право. Преминала е обучение за обучители по 
ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО, осъществено от Министерство на правосъдието на РБ и 
Кралство Испания, участвала е в обучения и работни срещи в областта на 
конкурентното право и обществените поръчки в страни-членки на ЕС. 
 
Г-жа Димова е автор на множество публикации в специализирания печат, 
свързани със законодателството, проблематиката и практиката на КОМИСИЯТА 
ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА в областта на обществените поръчки. 
Участва като лектор в редица Семинари и обучения в областта на обществените 
поръчки. Консултант е на списание „ТЪРГОВСКО И КОНКУРЕНТНО ПРАВО” и 
е съучредител на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”. 
 


