
 

 
 

 
 
 

“EXPERT EVENTS”, със съдействието на правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”, 
организира: 

 
 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: 
 

“ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ” 

 
 

28 февруари 2018 г., гр. София  
х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6 

 

Лектор: 

 ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА 
КОНСУЛТИНГ  
 

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА: 

 
 

28 февруари 2018 г. – сряда: 
 

 
09.00 – 09.20 ч. - Регистрация на участниците 
 
 
 
09.20 – 09.30 ч. - ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 

 
 
09.30 – 11.00 ч. – Презентация: ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ 
 

 

 Видове процедури за възлагане на обществени поръчки по новия ЗОП 



 Етапи на провеждане на процедурите 

 Възможности за участниците при провеждане на процедурите: 

 Искане на разяснения по условията на процедурата 

 Искане на изменение на условията 

 Правила за участие в процедури за обществени поръчки на ниска стойност 

 Въпроси и отговори 
 

 
11.00 – 11.20 ч. - Кафе пауза 
 
 

 
11.20 – 12.30 ч. – Презентация: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 
 
 

 Лично състояние на кандидатите и участниците: 

 Основания за задължително отстраняване от процедурата 

 Основания за незадължително отстраняване 

 Критерии за подбор: 

 Правоспособност за упражняване на професионална дейност 

 Икономическо и финансово състояние 

 Технически и професионални способности 

 Използване капацитета на трети лица 

 Подизпълнители  

 Дискусия 
 

 
12.30 – 13.30 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “Бест Уестърн Сити” 
 
 

 
13.30 – 14.00 ч. – Презентация: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 
- ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 
 

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



 Попълване на ЕЕДОП 

 Дискусия 
 

 
14.00 – 15.30 ч. – Презентация: ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА 
ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТИТЕ 
 

 

 Съдържание на заявленията за участие и офертите 

 Ред за подаване на заявленията за участие и офертите 

 Разглеждане и оценка на офертите. Правила за работа на комисията 

 Често допускани грешки при подготовка на заявленията за участие и офертите 

 Необичайно благоприятни оферти 

 Разглеждане на примери 
 

 

 
15.30 – 15.50 ч. - Кафе пауза 
 
 

 
15.50 – 16.30 ч. – Презентация: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 
 

 

 Гаранции за изпълнение 

 Правила при сключване на договора 

 Възможности за изменение на сключените договори 

 Разглеждане на казуси 
 

 
16.30 – 17.15 ч. – Презентация: ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

 

 Актове подлежащи на обжалване 

 Срокове за обжалване 

 Временна мярка 



 Образуване и разглеждане на производството пред Комисията за защита на 
конкуренцията 

 Решения на КЗК. Обжалване пред ВАС 

 Разглеждане на практика 
 

 
17.15 – 17.30 ч. - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ АКЦЕНТИ, ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И 
ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 
 


