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ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 
2017

 

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ 
СТРОИТЕЛСТВО И УСЛУГИ. АДЕКВАТНА ЗАЩИТА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ. 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ: ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И 
НА ВЪТРЕШНИЯ КОНКУРЕТЕН ИЗБОР 

 

14 февруари 2017  г. 

хотел  Рамада  (Принцес) 4**** /център/, зала “Мерджан” 

бул. “Мария Луиза” 131, София, България 

 

14 ФЕВРУАРИ 2017 Г. (ВТОРНИК) 

09:00 – 09:30 Регистрация на участниците и получаване на обучителни материали 

09.30-11.00 Избягване на нарушения, за които се налагат финансови корекции при 

провеждането на процедури за сключване на рамково споразумение: Спефики при 

използването му в услугите. Съдържание на документацията по процедурата за възлагане на 

рамково споразумение и по провеждането на вътрешния конкурентен избор на база 

сключено рамково споразумение.  

 Адв. Ева Радева, Изпълнителен директор на Националния Институт по Обществени 

Поръчки 

11.00 – 11.15  Кафе пауза 

11.15 – 12.30 Избягване на нарушения, за които се налагат финансови корекции при 

обществени поръчки за строителство.: Специфики при определяне на изискванията за 

подбор към участниците. Формулиране на методика за оценка на офертите при обществени 
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             поръчки за инженеринг и за изпълненение на строителни и монтажни работи. Строителен 

надзор.  

Договор за обществена поръчка за строителство и случаи, в които може да бъде 

изменян съгласно чл. 116 от ЗОП. 

 Адв. Надежда Йорданова, Заместник – изпълнителен директор НИОП 

12.30 – 13.30 Обяд в ресторанта на хотела 

13.30 –15.00 Избягване на нарушения, за които се налагат финансови корекции при 

работата на комисията при оценяването на предложения  

 Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община; 

15.00 – 15.15 Кафе пауза 

15.15 – 17.00 Методи за определяне на финансови корекции. Представяне на съдебната 

практика на административните съдилища и на Върховен административен съд по 

Методологията за определяне на финансови корекции, Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), Закона 

за публичните финанси и по Данъчния осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) във 

връзка с писма на НАП съдържащи искания за доброволно възстановяване на 

финансови корекции. 

 Даниел Динев, Държавен експерт в  Отдел „Управление на качеството“ в ГД 

„Европейски фондове, международни проекти и програми“,  Министерството на труда и 

социалната политика и член на УС на Националната Асоциация Правна Инициатива за 

Публично Управление (НАПИОУ) 


