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27 април 2017  г. 

хотел  Рамада  (Принцес) 4**** /център/, зала “Мерджан” 

бул. “Мария Луиза” 131, София, България 

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП И ППЗОП 

27 АПРИЛ  2017 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) 

09:00 – 09:30 Регистрация на участниците и получаване на обучителни материали 

 

09.30-11.00 адв. Ева Радева, експерт обществени поръчки, Изпълнителен Директор НИОП 

 Цикъл на планиране и управление на обществените поръчки и изграждане на 
звена за управление на обществените поръчки,  

 Изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки,  

 Съкращаване на сроковете за получаване на оферта и провеждане на процедура 
на договаряне без предварително обявление. 

 Използване капацитета на трети лица: Само стопанските оператори могат да са 
трети лица по смисъла на Регламент  за изпълнение (ЕС) 2016/7 на комисията от 
5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния 
европейски документ за обществени поръчки, 

 Разработване на критерии за подбор и показатели на методиката за оценка,  
 Удължаване срока за получаване на оферти,  
 Основни прилики и разлики между открита процедура и публично състезание по 

ЗОП: публикуване; срокове за подаване на оферти, изменения и разяснения; 
мотиви за липсата на обособени позиции; обръщане на реда за разглеждане на 
оферти; документиране работата на комисията. 

11.00 – 11.15  Кафе пауза 

11.15 – 13.00 адв. Надежда Йорданова, Зам – изпълнителен Директор НИОП 

 Разработване на документацията, 
 Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки: изисквания и 

особености при обединенията като участници в обществени поръчки; участие на 
подизпълнители и трети лица – възможности за замяна; окомплектоване на 
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офертите; съдържание на заявленията за участие/офертите по чл. 39 от ППЗОП; 
ЕЕДОП – попълване, подписване, представяне, промени в съдържанието на 
първоначално представения ЕЕДОП; подаване на заявления за участие/оферти.  

 Сключване на договор за обществена поръчка – представяне на документи, 
срокове, несъществени изменения. Връщане на мостри. 

 Гаранции за изпълнение: допустими форми; изисквания на възложителя към 
гаранцията за изпълнение и оповестяване. 
 

13.0 – 14.00 Обяд в ресторанта на хотела 

 
 
14.00 –15.30 Цветан Стоевски – Директор Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ 
Столична Община 
 
 Критерии за подбор на участниците: допустими критерии за подбор и начин на 

обявяване; доказателства за съответствие с критериите за подбор в хода на 
процедура/възлагане и преди сключване на договор за обществена поръчка – 
основни грешки; 

 Събиране на оферти с обява и покана до определени лица по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: 
избор между обява и покана; удължаване срока – основни грешки; разяснения по 
условията на обществената поръчка; окомплектоване и подаване на оферти – 
приложимост на ЕЕДОП – да или не; правомощия на комисията. 

 Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП: състав на комисията; 
възможни подходи за работа на комисията – стандартен и обърнат ред за 
разглеждане на оферти; публични заседания; допускане на 
кандидати/участници; разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване 
на разяснения, писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП; документиране работата на 
комисията – протоколи и доклад.  

 Ангажиране на външни експерти в работата на комисията по разглеждане и 
оценка на офертите. 
 

15.30 – 15.45 Кафе пауза 
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15.45 – 17.00 Даниел Динев, Държавен експерт в Отдел „Управление на качеството“ в 

ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“,  Министерството на 

труда и социалната политика, Член на УС на НИОП 

 Финансови корекции при доставки, услуги и строителство за периода май 2016 – 

март 2017 година, 

 Коментар на практиката на КЗК и ВАС за периода юни 2016 – март 2017 година  
 

17.00 – 17.45 Тест за проверка на знанията и връчване на удостоверения НАПОО 


