
 

                                                                                                                                         

П О К А Н А 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

НКЦ „Решение” ООД и  ИК „Труд и право” 

Ви канят за участие в 

Традиционния национален  учебен семинар  

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА  

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПРОЛЕТ 2023  

Нови нормативни изисквания. Подготовка, провеждане 

и приключване на обществена поръчка. Сключване и 

изменение на договор. Практически въпроси.  

Практика на КЗК и ВАС 

 

9 – 10 март 2023 г. 

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2 

Конферентна зала „Азия” 
 

 

Лектори 
 

МАРИАНА КАЦАРОВА,  

Експерт по обществени поръчки 

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА,  

Експерт по обществени поръчки 
 

 

 

 

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/materialno-i-protzesualno-pravo/4261-prisastven-seminar-aktualni-vaprosi-na-obshtestvenite-porachki-prolet-2023
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ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 

9 март 2023 г. (четвъртък) 

09.30 – 09.35 ч.   Откриване на семинара и уебинара 

09.35 – 13.00 ч.   Тема № 1: 

Основни моменти при подготовка на обществена поръчка. 

• Основания за отстраняване - видове и особености; 

• Гаранции; 

• Срокове; 

• Стандартен или обърнат ред за работа на комисията; 

• Решение и обявление - законови изисквания. 

Лекция            4 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор          Мариана Кацарова 

11.00 – 11.30 ч.  Кафе-пауза 

13.00 – 14.00 ч.  Обедна почивка 

14.00 – 17.30 ч.  Тема № 2: 

Основни моменти при провеждане на обществена поръчка. 

• Контрол чрез случаен избор;  

• Искане и даване на разяснения; 

• Изменение в условията; 

• Работа на комисията. 

Лекция            4 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор           Мариана Кацарова 

15.30 – 16.00 ч.   Кафе-пауза 

10 март 2023 г. (петък) 

09.30 – 13.00 ч.   Тема № 3: 

Основни моменти при приключване на обществена поръчка, 

сключване и изменение на договор. 

• Определяне на изпълнител; 

• Прекратяване - хипотези и изисквания; 

• Сключване на договор - предпоставки; 

• Изменение на договор - основания по ЗОП, прилагане на 

методика. 

Лекция            4 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор           Мариана Кацарова 

11.00 – 11.30 ч.  Кафе-пауза 

13.00 – 14.00 ч.  Обедна почивка 
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14.00 – 15.30 ч.  Тема № 4: 

Практика по обжалване на решения на възложители за 

откриване на процедури. 

• Значение на обявлението за откриване на поръчка; 

• Изменение на условията, обявени от възложителя; 

• Предоставяне на разяснения; 

• Опредееляне на критеии за подбор; 

• Контруиране на методика за оценка на офертите. 

Лекция            2 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор           Цветелина Василева 

15.30 – 16.00 ч.   Кафе-пауза 

16.00 – 17.30 ч.  Тема № 5: 

Практика по обжалване на решения на възложителите за 

избор на изпълнител или прекратяване на процедура. 

• Същестени проблеми в работата на оценъчната комисия; 

• Изискване на разяснения и обосновки; 

• Оценка на офертите; 

• Изменение на решението за избор на изпълнител; 

• Постановяване на решение за прекратяване - хипотези и 

мотивираност на акта. 

Лекция            2 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор           Цветелина Василева 

17.30 ч.    Закриване на семинара 

 

Важно!!! Ако към момента на провеждане на обучението са приети или са в ход на 

разглеждане промени в ЗОП и/или ППЗОП, промените ще бъдат представени! 

 

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС 

Цената включва: лекции, консултации, кафе-паузи, учебни пособия, учебни материали 

в електронен вид, книжката „Вечни истини“ и удостоверение за участие в семинар. 

 

Доплащания за: Цена с ДДС: 

Два обяда 40.00 лв. 

Една нощувка в двойна стая в хотел „Централ” **** 81.00 лв. 

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Централ” **** 132.00 лв. 

В цената на нощувката е включена закуска, ползване на сауна и парна баня. 



ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

Заявка за участие можете да попълните тук. 

Крайният срок за заявяване на участие и заплащане на семинара/уебинара е  

7 март 2023 г. 

 

Плащането може да извършите с банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 

Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 

НКЦ „Решение” ООД 

 

Всеки участник може да изпрати въпросите си към лекторите предварително на 

нашия имейл: reshenie@trudipravo.bg. 

 

Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на:  

02/981-13-76, 088/845-19-64, 088/500-00-08 и www.trudipravo.bg. 
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