
 
 
 

 
„LEGA ACADEMY” и Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” 

организират: 
 
 

НАЦИОНАЛЕН ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР  
„ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”: 

 
 

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО 
НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И 

ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП” 
 
 
 

10 и 11 април 2017 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-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на Правна кантора 
ЛЕГА КОНСУЛТИНГ 

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

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

 

 

 

 

 

 
 



ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 
 

10 април 2017 г. – понеделник:   

 
08.45 – 09.15 ч. - Регистрация на участниците 
 
 
09.15 – 09.30 ч. – ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ - ПАВЕЛ ЦАНЕВ – Управляващ съдружник на ЛЕГА 
КОНСУЛТИНГ 
 

 
09.30 - 11.00 ч. – Презентация – ПРАКТИКА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: 

 

 

 Практически проблеми при провеждането на откритата процедура  
 Изменение на условията и разяснения по процедурата 
 Проблеми на процедурата договаряне без предварително обявление 
 Практически аспекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки на ниска 

стойност: 
- Публично състезание 
- Пряко договаряне 
- Събиране на оферти с обява 
- Покана до определени лица 

 
 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 – НАЗНАЧАВАНЕ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 
КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

 Назначаване и състав на комисията 
 Етапи на провеждане на процедурата 
 Решения на комисията. Протоколи  
 Ред за изискване на информация и документи от кандидатите и участниците в 

процедурата 
 Ред за смяна на членове на комисията 

 
 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

 
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 – 15.30 ч. – Презентация – ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА  
КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА. КРИТЕРИИ ЗА 
ПОДБОР: 

 
 

 

 Лично състояние на кандидатите и участниците: 
- Основания за задължително отстраняване от процедурата 
- Основания за незадължително отстраняване 
- Мерки за доказване на надеждност 

 Критерии за подбор: 
- Правоспособност за упражняване на професионална дейност 
- Икономическо и финансово състояние 
- Технически и професионални способности 
- Използване капацитета на трети лица 
- Подизпълнители  

 Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор – Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 Попълване на ЕЕДОП 
 

 ДИСКУСИЯ 
 
Лектор: г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на Правна кантора 
ЛЕГА КОНСУЛТИНГ 
 

 
15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза 

 
16.00 – 17.30 ч. – Презентация – ПРАВНА УРЕДБА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ: 
 

 

 Правила за сключване на договорите за обществени поръчки 
 Срок на договорите 
 Възможности за изменение на сключените договори 
 Прекратяване на договорите за обществени поръчки 
 Недействителност на договорите – нищожност и унищожаемост 

 
 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

 
Лектор: г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на Правна кантора 
ЛЕГА КОНСУЛТИНГ 
 

 

 

 



11 април 2017 г. – вторник:   

 
09.30 - 11.00 ч. – Презентация – СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ И ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:  

 
 Важни моменти относно съдържанието на заявленията за участие и офертите 
 Често допускани грешки при подготовка на офертите 
 Критерии за оценка на офертите: 

- Най-ниска цена 
- Ниво на разходите 
- Оптимално съотношение качество/цена 
- Необичайно благоприятни оферти 

 Проблеми при определянето на методиката за комплексна оценка на офертите 
 
 ДИСКУСИЯ     

 
Лектори:  
 

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

г-н АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки 
 
 
11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза 
 
 
11.30 - 13.00 ч. – Презентация – ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: 
 

 Съществени моменти от процедурата за обжалване 
 Обжалваеми и необжалваеми решения, действия и бездействия на възложителите 
 Спиране на процедурата. Предварително изпълнение на решението за определяне 

на изпълнител 
 Санкции налагани от КЗК 
 Константна практиката на КЗК и ВАС по обжалването на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки 
 

 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 
 
Лектори:  
 

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

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

 
 
13.00 - 13.30 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ АКЦЕНТИ, ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И 
ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 
 

 


