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НОВИТЕ ПРОМЕНИ В УРЕДБАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ОБЖАЛВАНЕТО
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27, 28, 29 И 30 ЮНИ 2012 Г., ХЕЛИОС СПА РЕЗОРТ ХОТЕЛ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
27 ЮНИ, СРЯДА
14.00 – 15.30

Откриване на семинара.
Общ преглед на промените в Закона за обществените поръчки от ноември 2011 година в
сила от 26 февруари и 27 април 2012 година.
Нови положения на предварителния контрол по кодифицирания ЗОП
IN HOUSE PROCUREMENT – възможност за общините за възлагане на договори в
сектора на комуналните услуги без провеждане на обществени поръчки
адв. Ева Радева, Заместник – председател и Изпълнителен директор на НИОП

15.30 – 16.00

Кафе пауза

16.00 – 17.30

Работна дискусия по новата кодификация на ЗОП.
Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана
Специфики на възлагането на ОП от училищата и детските градини
адв. Ева Радева, Заместник – председател и Изпълнителен директор на НИОП

19.00

Вечеря в ресторанта на хотел „Хелиос спа”, Златни пясъци

28 ЮНИ, ЧЕТВЪРТЪК
9.00 – 10.30

Обжалването през призмата на кодифицирания ЗОП
г-жа Елена Димова, член на КЗК
г-н Александър Александров, член на КЗК

10.30 – 10.50. Кафе пауза
10.50 – 12.00

Практиката на КЗК при нередности, свързани с процедурите на договаряне и работата на
комисията.
г-жа Елена Димова, член на КЗК
г-н Александър Александров, член на КЗК
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12.00-13.00

Обяд

13.00 – 14.30

Практиката на КЗК, свързана с промените в обявлението, техническите спецификации,
показателите за оценка при критерии за оценка – икономически най-изгодна оферта,
оценката на офертите.
г-жа Елена Димова, член на КЗК
г-н Александър Александров, член на КЗК

15.30 – 15.50. Кафе пауза
15.50–17.30

Практиката на Държавната комисия за жалби по обществени поръчки на Македония
при нередности за периода ноември 2008 г. – май 2012 г.
Работна дискусия по основните групи нередности, обект на обжалване
г – жа Мая Малахова, Председател на Държавната комисия за жалби по обществени
поръчки, Македония
Ева Радева, адвокат

19.00

Вечеря в ресторанта на хотел „Хелиос спа”, Златни пясъци

29 ЮНИ, ПЕТЪК
9.00 – 10.30

Модерни тенденции на европейското законодателство за превенция на най-честите
нередности в обществените поръчки
г-н Горан Матешич, Председател на Комисията за обществени поръчки на Република
Хърватска до 2009 и Председател на борда на директорите на Държавната комисия на
железниците, Хърватска

10.30 – 10.50

Кафе пауза

10.50 – 12.30

Транспониране на Директива 2009/81/ЕО за обществените поръчки, свързани със
сигурността и отбраната.
адв. Надежда Йорданова, Заместник – изпълнителен директор на НИОП

12.30 – 14.00

Обяд

14.00 – 15.00

Нередности при техническите, икономическите, квалификационните и финансовите
изисквания към участниците. Коментар на най-честите нередности и препоръки за
превенция.
адв. Надежда Йорданова, Заместник – изпълнителен директор на НИОП
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15.00 – 15.20

Кафе пауза

15.20–16.40 Нередности и нови нормативни решения относно работата на комисията за оценка на
офертите. Изменения и допълнения в сферата на състава и работата на комисията за
разглеждане и оценка на офертите.
Оптимизиране на срока за предоставяне на разяснения от възложителя при съобразяване
с изискванията на директивите.
Прецизиране на правилата за сключване на договор.
Подобряване на реда и правилата за работата на комисията и регламентиране на
отношенията й с възложителя.
Изменения и допълнения в сферата на състава и работата на комисията за разглеждане и
оценка на офертите.
Подходи на комисията при оценката на по-благоприятната оферта.
адв. Ева Радева, Заместник – председател и Изпълнителен директор на НИОП
адв. Надежда Йорданова, Заместник – изпълнителен директор на НИОП
16.40 – 18.00

Анализ и практическо приложение на административните нарушения и нередности и
размерите на санкциите по ЗОП за периода януари 2010 г. – май 2012 г.
г – жа Стефка Цанкова, Дирекция «Правна» 41-о Народно събрание

19.00

Вечеря в ресторанта на хотел „Хелиос спа“, Златни пясъци

30 ЮНИ, СЪБОТА
10.00 – 11.00

Роля на Сметната палата при действието на новия кодифициран ЗОП. Превенция на
най-честите нарушения, допускани при управлението на обществените поръчки и
договорите, установени от практиката на Сметната палата.
г-н Валери Апостолов, Заместник – председател на Сметната палата и Председател на
Националния Институт по Обществени Поръчки

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

Издаване на сертификати на участниците в семинара
Обяд и отпътуване на участниците

