
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

кв. Кремиковци 1849
телефони: 02/ 994 70 18, 02/ 994 70 38

0882 82 66 74, 0882 82 66 82, 0882 82 66 71

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между Международния обучителен център на МОТ 
и ЦРЧРРИ

ПЕТЪК 05.06.2015 г.
Преглед на основни етапи при провеждане на 
обществени поръчки:
Предварителен контрол. Публикуване и 
коригиране на обявление. Определяне и 
удължаване на срокове. Контрол от страна на 
Възложителя. Други въпроси
Лекция - презентация  10:00  - 11:30

Кафе - пауза   11:30 – 11:45

Процедура по оценяване на предложения.  
Методика за оценка
Лекция - презентация. Практически задачи  
    11:45 – 13:15

Обяд                                  13:15 – 14:00

Практика на АОП, КЗК и ВАС. Налагане на 
финансови корекции
Лекция - презентация                           14:00 – 15:30

Кафе - пауза                                       15:30 – 15:45

Обсъждане на казуси. Сесия за въпроси и 
отговори
Дискусия                     15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня. Оценка и 
закриване  на семинара          17:15 - 17:30

•     единадесет съвременно оборудвани
учебни зали;                          

•     модерна конферентна зала с
възможност за симултанен превод от
няколко езика;

•     библиотека с читателски места,
копирни, компютърни услуги и  
интернет;

•     хотелска част с три корпуса;
•     ресторант със сто места и бар;
•     тенис на корт;
•     тенис на маса;
•     билярд;
•     дартс;
•     баскетболна площадка;
•     фитнес зала и сауна. 

Центърът разполага с:

ЧЕТВЪРТЪК 04.06.2015 г.

Регистрация на участниците и попълване на 
въпросник за предварителна самооценка

Откриване на семинара. Представяне на 
целите и съдържанието на обучението. 
Прилагане на ЗОП след измененията от 2014г. 
– основни категории промени. Възлагане на 
обществени поръчки – цел на процедурите, 
етапи на провеждане
Лекция - презентация  10:00  - 11:30

Кафе - пауза   11:30 – 11:45

Основни промени в ЗОП. Нови изисквания 
към възложителите – профил на купувача, 
критерии за подбор и показатели за оценка, 
привличане и участие на външни експерти 
Лекция - презентация  11:45 – 13:15

Обяд                                          13:15 - 14:00

Участие на подизпълнители. Нови моменти.
Публична покана. Нови моменти
Лекция - презентация                          14:00 – 15:30

Кафе - пауза                                              15:30 – 15:45

Предмет на обществената поръчка. 
Използване на обособени позиции. Минимални 
изисквания към участниците – критерии за 
подбор. Изискуеми документи. Техническа 
спецификация на поръчката
Лекция - презентация. Обсъждане на 
практически примери и задачи   
                    15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня     17:15 - 17:30

Подготовка, възлагане и изпълнение 
на обществените поръчки по Закона 
за обществени поръчки - актуални 
практически и правни въпроси
семинар, 4-5 юни 2015 г.
форма на обучение: присъствена

www.chrdri.net
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ



 ОБОСНОВКА 

 Законодателството в областта 
на обществените поръчки е насочено 
към осигуряване на ефективност 
при разходването на бюджетни и 
извънбюджетни средства, както и на 
средства, свързани с извършването 
на дейности от обществено значение. 
Законодателната уредба в България 
датира от 1997 г., когато е приет Закон 
за възлагане на държавни и общински 
поръчки. През 1999 г. той е отменен с 
приетия тогава Закон за обществените 
поръчки (ЗОП). Действащ към момента 
е влезлият в сила на 1 октомври 2004 г. 
закон, който е изготвен в съответствие 
с европейските директиви. Наред с 
него са приети редица подзаконови 
нормативни актове, с което се очертава 
законодателната рамка в сферата на 
обществените поръчки. В тези актове 
са направени редица промени, най-
съществените от които са през 2006 г., във 
връзка с присъединяването на България 
към Европейския съюз с цел постигане 
на съответствие с европейското 
законодателство в тази област. 
 През 2012 г. в ЗОП бяха 
направени промени, които имаха за 
цел да отразят препоръките от доклада 
на ЕК от м. юли 2010 г., както и 
правото на Европейската общност при 
провеждането на обществени поръчки 
в сферата на отбраната и сигурността. 
През март 2014 г. в сила влязоха нови 
изменения на закона, които бяха 
насочени основно към осигуряването на 
по-голяма публичност и прозрачност при 
провеждането на обществени поръчки. 
 Значимостта на тези изменения 
е предпоставка за провеждане на 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 На база получените знания по 
време на курса, участниците ще са в 
състояние:
• да прилагат новите законодателни 
изисквания в областта на 
обществените поръчки в своята работа;
• да избягват законови нарушения 
и често допускани грешки при 
възлагане на обществени поръчки.

 На успешно завършилите 
семинара ще бъде издаден сертификат.

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Придобиване на познания относно 
актуалните промени в законодателството 
по обществени поръчки;

• Изграждане на практически умения за 
прилагане на законодателните изменения;

• Усъвършенстване на уменията 
за администриране на договори в 
резултат на обществени поръчки.

 ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 Служители от МТСП и ВРБ 
към министъра на труда и социалната 
политика и от други държавни и общински 
администрации, социални партньори, 
НПО, които са ангажирани с подготовката 
на обществени поръчки. Необходимо 
е участниците да имат професионален 
опит между 1 и 3 години, както и участия 
в комисии по обществени поръчки, 
включително и във връзка с изпълнението 
на проекти, финансирани от Структурните 
фондове на Европейския съюз.

 СЪДЪРЖАНИЕ НА   
           ОБУЧЕНИЕТО

 Програмата е разработена 
изцяло с практическа насоченост. 
Съдържанието обхваща основните 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ПОДГОТОВКА, ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП - АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ”

 МЕТОДИКА НА   
           ПРЕПОДАВАНЕТО

 Методите на преподаване 
са съобразени със спецификата на 
обучението за възрастни и значимостта 
на личното активно участие на 
обучаемите в процеса на осмисляне 
на знанията и придобиването на 
умения. Обучението ще премине под 
формата на лекционно изложение и 
дискусия по въпроси от практиката на 
участниците, както и решаване на казуси.

 ЛЕКТОРИ

 Лектор на обучението ще бъде г-н 
Мартин Петков – дългогодишен експерт 
в сферата на възлагането, оценката 
и контрола на обществени поръчки. 
Г-н Петков има редица публикации 
и публични лекции в тази област.

обучение, развиващо умения за възлагане 
на обществени поръчки, съобразени 
с новите законодателни изисквания.

стъпки от възлагането на обществените 
поръчки в контекста на последните 
промени в ЗОП от 2014 г. Темите 
включват преглед на основните етапи от 
провеждането на обществена поръчка:
• Изготвяне на документация;
• Осъществяване на предварителен 
контрол по обществени поръчки, 
финансирани със средства от ЕС;
• Работа на Комисията за 
разглеждане, оценка и класиране 
на оферти за участие по ЗОП;
• Последващи проверки 
на одитиращи органи.
 Акцент на обучението ще 
бъде практиката във връзка с част от 
последните по-съществени промени 
в ЗОП, актуални от 2012 г. и 2014 
г. (коригиране на публикувано 
обявление, формулиране на критерии 
за подбор, възлагане чрез публична 
покана, профил на купувача, участие 
на подизпълнители, участие на 
организации на хора с увреждания и т.н.).
 Програмата включва разяснения 
по специфични елементи от уредбата 
на обществените поръчки – контрол 
от страна на Възложителя, възлагане 
на обществени поръчки чрез публична 
покана; практика на КЗК и ВАС във 
връзка с често срещани хипотези на 
обжалване, които могат да доведат до 
отмяна на Решения на Възложителя или 
до забавяне на процедурата; финансови 
корекции по обществени поръчки с 
европейско финансиране – основни 
категории нарушения, размер на 
финансовата корекция, финансов ефект 
на нарушението. Програмата завършва с 
обсъждането на казуси от практиката на 
участниците за онагледяване и развиване 
на практическата страна на обучението.

www.chrdri.net


