
 

 

 

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. 

ВСИЧКО ВАЖНО ЗА ОБЩИНИТЕ. 

 

Законът за обществените поръчки е обнародван в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г. 

и влиза в сила от 15.04.2016 г. 

Това обучение е изцяло насочено и предназначено за общини-възложители по ЗОП и 

има за цел да ги информира и подпомогне с цел провеждане на законосъобразни 

процедури по ЗОП, защита на техните интереси при обжалване на процедурите и в 

процеса на изпълнение на сключените договори и избягване допускането на нарушения и 

налагане на санкции и финансови корекции. 
 

Час Програма 
10:00 – 12:00 Въвеждащ общ коментар и анализ на новия ЗОП. 

Промяна във видовете процедури за възлагане, нови процедури. 

Процедури, които заменят публичната покана. Директно възлагане. 

Промяна в европейските и национални стойностни прагове за обявяване 

на процедури. Прогнозна стойност на обществената поръчка. Обособени 

позиции. Делегиране на правомощия на възложител. 

Промени, свързани с решенията и обявленията на възложителя. Връчване 

на решенията. Предварителни обявления. Възлагане чрез централизирана 

електронна платформа. 

12:00 – 13:00 Обедна почивка 

13:00 – 14:30 Достъп до документацията. Разяснения по процедурата. Профил на 

купувача. Документация. Изисквания към кандидатите и участниците, 

основания за отстраняване. Критерии за подбор и документи за доказване. 

Деклариране на лично състояние и съответствие. 

Критерии за възлагане. Гаранции. Комисия и документиране на работата 

й. Досие на поръчката. Договор за обществена поръчка, договор под 

условие. Изменение и прекратяване на договора. Обжалване пред КЗК и 

ВАС. Унищожаване на договори за обществени поръчки. 

14:30 – 14:45 Почивка 

14:45 – 16:15 Задължения на възложителите, свързани с осъществяване на контрол от 

АОП. 

Вътрешен контрол - приемане на вътрешни правила за управление на 

цикъла на обществените поръчки и промени в структурата на общинската 

администрация - създаване на вътрешно специализирано звено за 

обществени поръчки. 

Последващ външен контрол, осъществяван от Сметна палата, АДФИ и 

други органи. Координиране на контрола. 

Предвидени нови и увеличаване размера на съществуващите глоби и 

имуществени санкции при извършени нарушения. Персонална 

отговорност на служителите. 

16:15 – 16:30 Почивка 

16:30 – 17:30 Въпроси и отговори по поставени казуси. 
 

Лектор: 

Снежана Маринова – юрист с над 15-годишен опит в областта на обществените 

поръчки като Гл. юрисконсулт на община, консултант на възложители в публичния 

сектор, консултант на участници и изпълнители от частния сектор. 


