
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,     

 

Имаме удоволствието от името на списание „Обществени поръчки” и „СИП-

2000”ООД да Ви поканим на организираната поредна Национална работна среща на 

Възложителите на обществени поръчки – Лято 2018 г.  

Срещата ще проведем в периода 06 - 08 юни 2018г. в красивия ни курорт Свети 

Влас в напълно реновирания хотел „Парадайз Бийч“****, който се намира на самия 

морски бряг. Участниците в срещата ще имат удоволствието да са едни от първите гости 

на обновения хотелски комплекс.  

Срещата ще мине изцяло под знака на новите актуални въпроси по прилагането на 

ЗОП, породени от последните изменения на закона. Ще анализираме какви отражения 

върху възлагането на обществени поръчки имат промените в ЗОП, новия Закон за 

мерките срещу изпирането на пари, новия Закон за противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобито имущество, проекта за изменение на Наказателния 

кодекс. Специално внимание сме отделили и на новия начин на представяне на ЕЕДОП в 

електронен вид и какви практически проблеми поражда той. Във втория ден сме 

поканили и представители на Държавната агенция „Електронно управление“ за да 

коментираме Процедурата за удостоверяване на съответствието на технически и 

функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, 

надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги от 

административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и 

организациите, предоставящи обществени услуги, при предоставяне на вътрешни 

електронни административни услуги. Ще направим и коментар на решенията на КЗК и 

ВАС през месеците април и май. Лектори на срещата ще са г-жа Мариана Кацарова, 

която в първия ден ще представи отражението върху провеждането на процедурите на 

последните изменения на ЗОП и други нормативни актове имащи отношение към него. 

Във втория ден г-жа Кацарова, заедно с г-жа Анелия Цветанова – Минчева, която е 

докторант в СУ“Св.Климент Охридски“ на тема „Електронизация на обществените 

поръчки“ ще представят проблематиката на представянето на ЕЕДОП в електронен вид, 

както и изискванията които следва да заложим в самите процедури. Същия ден ще 

коментираме и задълженията на възложителите по повод процедурата на съгласуване на 

заданията за обществени поръчки в ДА“ЕУ“ с техни представители. И в последния ден 

от срещата г-н Петър Петев ще представи развитието на практиката на КЗК и ВАС през 

месеците март, април и май. 

Целта е участниците в срещата да получат нова информация за това как актуално 

се изменя практиката по прилагане на ЗОП, включително и нови моменти от нея.  

Приготвили сме много въпроси за коментиране и едно незабравимо преживяване 

в красивия ни морски курорт Слънчев бряг и Свети Влас.  

Нашата цел и мисия са да сме винаги до Вас и сме убедени, че сме Ви от полза. 

    

     НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ !!! 

 

Допълнителна информация относно записването и условията за участие 

може да откриете на електронната страница на фирма „СИП-2000“  www.sip2000.eu, 

или на телефон 0877 399 960. 

Прилагаме и програма на работната среща. 

 

 

      С УВАЖЕНИЕ: ПЕТЪР ПЕТЕВ  

 

 

 

http://www.sip2000.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ЛЯТО 2018г. 
на тема: 

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕТО  

НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА 

НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ   

 

ОТРАЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

ВЪРХУ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. 

ДЕЙСТВАЩИ И ПРЕДЛАГАНИ ПРОМЕНИ В ЗОП И В ДРУГИ 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОБРАЗЕЦА НА 

ЕЕДОП В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ ПРЕД ДЪРЖАВНАТА 

АГЕНЦИЯ  „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА 

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

КАК СЕ РАЗВИВА ПРАКТИКАТА НА КЗК И ВАС ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

МАРТ, АПРИЛ И МАЙ 2018г.? 

 

 

06- 08 юни 2018г., к.к. Свети Влас  

 Хотелски комплекс „ ПАРАДАЙЗ БИЙЧ“**** 

 

П Р О Г Р А М А 
 

Сряда  06.06.2018г. 

  

12.30 - 14.00 

 Пристигане, обяд, настаняване и регистрация на участниците в ХОТЕЛСКИ 

КОМПЛЕКС „ПАРАДАЙЗ БИЙЧ“****. 

  

14.00 – 15.30    Откриване на семинара . 



Отражение на промените в нормативната уредба върху възлагането на 

обществени поръчки.  

Действащи и предлагани промени в Закона за обществените поръчки. 

 Какво в действията на възложителите следва да се промени с оглед направените 

промени?  

 

15.30 – 16.00  -  Кафе пауза 

   

16.00 – 17.30  

 Отражение на промените в нормативната уредба върху възлагането на 

обществени поръчки- втора част. Какви са новите задължения на възложителите на 

обществени поръчки съобразно:   

-  Новия Закон за мерките срещу изпиране на пари; 

- Новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество; 

-  Проекта на изменение в Наказателния кодекс.  

 

 Лектор: г-жа Мариана Кацарова 

 

 Презентациите подготвени от г-жа Кацарова ще бъдат предоставени на 

участниците в срещата в електронен вариант.   

  

20.30  

           Вечеря в ресторанта на хотелски комплекс „ПАРАДАЙЗ БИЙЧ“****,  с програма 

и DJ. 

 

Четвъртък 07.06.2018 г. 

  

07.30 - 09.30  - Закуска.  

   

 09.30 – 10.30  

 

Практически насоки относно предоставянето на образец на ЕЕДОП в 

електронен вариант.  

Какви са новите задължения на възложителите във връзка с предоставянето на 

образец на ЕЕДОП в електронен вариант.  

-Разлика в подготовката на образците в националните и наднационалните 

процедури. 

-Подготовка и приложение на образеца на ЕЕДОП в електронна форма към 

документацията на съответната обществена поръчка от възложителя. 

-Попълване на ЕЕДОП в електронна форма от кандидат/участника. 

-Начини на подаване и прием на е-ЕЕДОП. 

 

Лектори: Анелия Цветанова - Минчва - докторант по докторска програма 

„Административно право и административен процес”, СУ „Св. Климент Охридски” с 

тема „Електронизация на обществените поръчки“. 

Г-жа Мариана Кацарова 

 

10.30 - 11.00 -  Кафе пауза. 

 

 11.00 – 12.30 Какви са задълженията на възложителите на обществени поръчки, 

свързани с Държавната агенция  „Електронно управление“ по повод на провеждане на 

процедури по ЗОП и как се осъществява Процедурата за удостоверяване на 



съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени 

поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или 

електронни услуги от административните органи, лицата, осъществяващи публични 

функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, при предоставяне на 

вътрешни електронни административни услуги.  

 

Лектори: Представители на Държавната агенция „Електронно управление“  

 

12.30 - 14.00 - Обяд. 

   

 14.00 -17.00   

  

Свободно време за комуникация и обмяна на опит между участниците във 

форума. За желаещите е организирана разходка с лодка в акваторията на к.к Слънчев 

Бряг и Несебър ( в зависимост от атмосферните условия).  

  

20.30  

 

Официална вечеря в ресторанта на хотелски комплекс  „ПАРАДАЙЗ БИЙЧ“****. 

 Специално участие на гост изпълнител на срещата, DJ и много изненади за участниците. 

 

 

Петък  08.06.2018г. 

 

 07.30 - 09.30 - Закуска. 

  

09.30 – 12.30 – Лекция 

 

Разглеждане на практиката на КЗК и ВАС, натрупана в месеците март, април и 

май 2018 г. по прилагане на ЗОП и ППЗОП. 

  

На участниците ще бъде представена презентация с изведени основни моменти от 

ключови решения, специално тематично подбрани от водещия модула. Целта е да бъдат 

изведени нови моменти и представена утвърдена еднозначна практика, която е от 

практическо значение при прилагането на ЗОП и ППЗОП. Презентацията ще бъде 

предоставена и на участниците в срещата на хартиен и електронен носител.   

   

Лектор: Петър Петев 

 

10.30 – 11.00 - Кафе пауза. 

    

 12.30  - Обяд и отпътуване на участниците в срещата. 

 

 

ВОДЕЩИ СРЕЩАТА: 

 

 МАРИАНА КАЦАРОВА – юрист, експерт по обществени поръчки, главен 

редактор на списание „Обществени поръчки”, дългогодишен лектор и автор на 

множество материали в областта на възлагането и контрола при обществените 

поръчки. 

 ПЕТЪР ПЕТЕВ – консултант по Закона за обществените поръчки, правен 

консултант и основател на списание „Обществени поръчки”, автор на множество 

публикации, включително и на Коментар за измененията на ЗОП от 2012 г., 2014 



г. и 2016г., съвместно с г-жа Мариана Кацарова. Хоноруван преподавател във 

ВСУ „Черноризец Храбър” по дисциплината „Обществени поръчки и договорни 

процедури”. 

 АНЕЛИЯ  ЦВЕТАНОВА-МИНЧЕВА – юрист, докторант по докторска 

програма „Административно право и административен процес”, СУ „Св. Климент 

Охридски” на тема „Електронизация на Обществените поръчки“. Автор на 

множество публикации в сферата на ИТ правото, участник в семинари и научни 

срещи по тематиката. 

 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО 

УПРАВЛЕНИЕ“ 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ !!! 

 

С УВАЖЕНИЕ :  ПЕТЪР ПЕТЕВ 


