
 
 
 

 
EXPERT EVENTS, със съдействието на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, 

организира: 
 
 

НАЦИОНАЛЕН ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР  
 

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП” 
 
 
 

21 и 22 май 2018 г., гр. София 
х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6 

 

 

ЛЕКТОРИ: 

 ПОЛИНА ЦОКОВА – юрист, експерт по обществени поръчки 

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

 Доц. д-р ИРИНА ЦАКОВА – Специалист електронен обмен на данни и 
електронни обществени поръчки, Главен експертен сътрудник в Комисия по 
правни въпроси на Народното събрание 

 ИРЕНА ЧЕРЧЕЛАНОВА - държавен експерт в дирекция „Обществени 
поръчки и концесии“ на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 
 

21 май 2018 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 организирането и стартирането на откритата процедура. 
Пазарни консултации  

 Правила за определяне на прогнозната стойност на поръчката 
 Изменение на обявените условия и предоставяне на разяснения по документите за 

обществената поръчка 
 Често срещани пропуски при избора на процедура на договаряне без предварително 

обявление/предварителна покана за участие. Обявление за доброволна прозрачност  
 Практически аспекти при възлагане на обществени поръчки на ниска стойност: 

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

 ДИСКУСИЯ 
 
Лектор: ПОЛИНА ЦОКОВА – юрист, експерт 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. Условия и ред за замяна на членове на 
комисията 

 Етапи на провеждане на процедурата. Открита процедура с реверсивно действие 
 Ред за изискване на информация и документи от кандидатите и участниците или от 

други органи и лица 
 Необичайно благоприятни оферти. Съмнения за антитръжни манипулации 
 Решения на комисията. Декларации, протоколи и доклади от работата й 

 
 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

 
Лектор: ПОЛИНА ЦОКОВА – юрист, експерт 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 и подаване на ЕЕДОП в електронна форма 
 

 ДИСКУСИЯ 
 
Лектор: 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 ЗОП И ППЗОП: 
 
 

 

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

 

 
 



22 май 2018 г. – вторник:   

 
 
 

09.30 - 11.00 ч. – Презентация – ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ: 
 

 
 Правила за обмен на информация чрез електронни средства за комуникация 
 Комплексно административно обслужване /КАО/ и служебен обмен на данни при 

възлагане на обществени поръчки 
 Изисквания към използваните от възложителите инструменти и устройства за 

достъпност, оперативна съвместимост и недискриминационност 
 Електронни платформи за централизирано възлагане на обществени поръчки 
 Динамични системи за покупки, Електронен търг, Електронни каталози 
 Мерки за защита на личните данни, съгласно новия Регламент (ЕС) 2016/679 - 

GDPR 
 

 ДИСКУСИЯ 
 
Лектор: Доц. д-р ИРИНА ЦАКОВА – Специалист електронен обмен на данни и 
електронни обществени поръчки, Главен експертен сътрудник в Комисия по правни 
въпроси на Народното събрание 
 
 
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 
 
Лектор: ИРЕНА ЧЕРЧЕЛАНОВА - държавен експерт в дирекция „Обществени 
поръчки и концесии“ на Комисията за защита на конкуренцията 
 

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

 


