
 
 
 

 

 
правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” организира: 

 
 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ДВУДНЕВЕН 
СЕМИНАР  

„ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”: 
 

“НОВИ МОМЕНТИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА ПО 

ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. КОМЕНТАР НА ПРОБЛЕМАТИЧНИ 
ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. 
ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И 
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД” 

 
 
 

2 и 3 април 2015 г., гр. София 
х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6 

 

 

ЛЕКТОРИ: 

 г-н ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на Националното сдружение на 
експертите по обществени поръчки  

 г-жа ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки 

 г-н АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки 

 г-жа ПЕТЯ НИКОЛОВА - експерт в Дирекция “Методология, анализ и 
контрол на обществените поръчки” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ 

 

 

 



ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 
 

02 април 2015 г. – четвъртък:   

 
08.15 – 08.45 ч. - Регистрация на участниците 
 
 
 
08.45 – 09.00 ч. – ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ  
 
 
09.00 - 10.00 ч. – Презентация – “ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”: 

 
 

 Изменения в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки  
 Промени и тенденции в развитието на европейското законодателство за 

обществени поръчки 
 Тенденции в развитието на българското законодателство за обществените 

поръчки 
 Предстоящи законодателни инициативи 

 
Лектор: г-н ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на Националното сдружение на 
експертите по обществени поръчки 
 

 
10.00 - 11.00 ч. – Презентация – “ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”: 

 

 Практическо приложение на промените Закона за обществените поръчки 
 Специфика и коментар на проблематични текстове в закона 

 
 ДИСКУСИЯ 

 
Лектор: г-н ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на Националното сдружение на 
експертите по обществени поръчки 
 

 
11.00 – 11.30 ч.  - Кафе пауза 

 
 

 

 
11.30 – 13.00 ч. - Презентация – “УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРИТЕ. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ”: 
 

 Изисквания към кандидатите и участниците за допустимост в процедурите. Лица 
към които се прилагат изискванията 

 Изисквания за регистрация в професионални или търговски регистри 
 Изисквания за икономическо и финансово състояние. Начин за доказване 
 Изисквания за технически възможности. Документи за доказване 



 Изисквания за предоставяне на сертификати за съответствие с определени 
стандарти 

 Често допускани грешки от страна на кандидатите и участниците при участието в 
процедурите за възлагане на обществени поръчки 

 Добри практики за кандидатите и участниците в процедури за възлагане на 
обществени поръчки 
 

 ДИСКУСИЯ 
 
Лектор: г-н ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на Националното сдружение на 
експертите по обществени поръчки 

 

 
13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “Бест Уестърн Сити” 
 
 
14.00 – 16.00 ч. – Презентация – “ЕФЕКТИВНО ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. 
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”: 

 
 
 

 Управление на процеса по планиране, подготовка, възлагане и изпълнение на 
обществените поръчки от страна на възложителите  

 Съществени моменти и често срещани проблеми при провеждането на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки 

 Допускани нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от страна на възложителите 

 Добри практики за възложителите при провеждане на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки 

 
 ДИСКУСИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУСИ      

 
Лектор: г-н ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на Националното сдружение на 
експертите по обществени поръчки 
 

 
16.00 – 16.30 ч. - Кафе пауза 

 
16.30 – 18.00 ч. – Презентация – “РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ 
ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”: 
 

 

 Казуси от прилагането на Закона за обществените поръчки 
 

 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 
 
Лектор: г-н ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на Националното сдружение на 
експертите по обществени поръчки 
 

 

 



03 април 2015 г. – петък:   

 
09.00 - 10.30 ч. – Презентация – “ПРАКТИКАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА 
НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”: 
 

 Обхват на последните промени в Закона за обществените поръчки по отношение 
на обжалването на процедурите  

 Съществени моменти от практиката на Комисията за защита на конкуренцията по 
обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки 

 Разяснения към възложителите и изпълнителите относно реда за обжалване на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки 
 

 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУСИ, ДИСКУСИЯ     
 
Лектори:  
 

г-жа ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки 
 

г-н АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки 
 

 
10.30 – 11.00 ч. - Кафе пауза 
 
 
11.00 - 12.30 ч. – Презентация – “ПРАКТИКАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА 
НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ”: 

 
 Съществени моменти от практиката на Комисията за защита на конкуренцията по 

обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки 
 Разяснения към възложителите и изпълнителите относно реда за обжалване на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки 
 

 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУСИ, ДИСКУСИЯ     
 
Лектори:  
 

г-жа ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки 
 

г-н АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки 
 
 
12.30 – 13.30 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “Бест Уестърн Сити” 
 
 
13.30 - 15.00 ч. – Презентация – “ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА АГЕНЦИЯТА 
ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, В ОБЛАСТИТЕ НА ВЪЗЛАГАНЕ И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”: 
 
 
 
 

 Предварителен контрол върху публични процедури и процедури на договаряне 
без обявление 

 Практически насоки за предотвратяване на грешки и нарушения 



 Разглеждане на казуси  
 
 ДИСКУСИЯ 

 
Лектор: г-жа ПЕТЯ НИКОЛОВА - експерт в Дирекция “Методология, анализ и 
контрол на обществените поръчки” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

 
15.00 – 15.30 ч. - Кафе пауза 
 
 
15.30 - 17.30 ч. – Презентация – ”ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА АГЕНЦИЯТА 
ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, В ОБЛАСТИТЕ НА ВЪЗЛАГАНЕ И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ”: 
 

 Договор за обществена поръчка - сключване, основания за изменение. Примери 
от практиката 

 Полезна информация и практически съвети за възложителите и участниците, 
свързана с използване на средствата за осигуряване на информираност в процеса 
на възлагане на обществени поръчки 

 Пропуски и грешки при попълване, изпращане и търсене на необходимата 
информация 
 

 ДИСКУСИЯ 
 

Лектор: г-жа ПЕТЯ НИКОЛОВА - експерт в Дирекция “Методология, анализ и 
контрол на обществените поръчки” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 
 
17.30 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ АКЦЕНТИ, ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И 
ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 
 

 


