
 
 
 

 

 
правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” организира: 

 
 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 
 

“НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. 
СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ОЧАКВАНО 

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ” 
 
 
 

21 и 22 март 2016 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-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на Правна кантора 
ЛЕГА КОНСУЛТИНГ 

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 
 

21 март 2016 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 - 10.30 ч. – Презентация – НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ: 

 
 

 Цели и принципи на новия Закон за обществените поръчки 
 Приложното поле на новия ЗОП – категории възложители, делегиране на 

правомощия, съвместно възлагане на поръчки 
 Изключенията от приложното поле на закона 

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

 
10.30 – 11.00 ч.  - Кафе пауза  

 
 

 

 
11.00 – 13.00 ч. - Презентация – ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ: 
 

 Възлагателни действия, видове процедури, прагови стойности, профил на 
купувача 

 Правила за подготовка на процедурите, изисквания към кандидатите и 
участниците, процедури прилагани към публични възложители 

 Критерии за подбор и изисквания за лично състояние на участниците 
 Образци на оферти 
 Методики за оценка  

 
 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 – 15.30 ч. – Презентация – НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ:  

 
 
 

 Правомощия на Агенцията по обществени поръчки, АДФИ и Сметната палата 
 Изграждане на системи за вътрешен контрол при възложителите 
 Административнонаказателни разпоредби 

  
 ДИСКУСИЯ 

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

 
15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза 



 
16.00 – 17.30 ч. – Презентация – ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ: 
 

 

 Практически проблеми и решения при прилагането на новия ЗОП 
 Казуси по прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки 
 Практика на Европейския съд в областта на обществените поръчки  

 
 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

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

 

22 март 2016 г. – вторник:   

 
09.00 - 10.30 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 

 
 ДИСКУСИЯ     

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

 
10.30 – 11.00 ч. - Кафе пауза 
 
 
11.00 - 12.00 ч. – Презентация – НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ: 
 

 Общи положения на производството по обжалване 
 Правила за образуване на производството 
 Временна мярка 
 Производство за разглеждане на жалбата 

 
 ДИСКУСИЯ     

 
Лектори:  
 

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

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



 
12.00 - 13.00 ч. – Презентация – НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ - 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ: 

 
 Решения на Комисията за защита на конкуренцията 
 Разноски, обезщетения, плащания 
 Практиката на Комисията за защита на конкуренцията по обжалването на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки 
 

 ДИСКУСИЯ     
 
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 
 

 
 


