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Проф. Лорънс Гормли (prof. Laurence Gormley) - професор по Право 
на ЕС и носител на Катедра „Жан Моне“ към Университета в Гронинген 
(Холандия) (University of Groningen).

Лорънс Гормли е професор по Право на ЕС към Университета в Гронин-
ген (Холандия) (University of Groningen), където е носител и на Катедра 
«Жан Моне», ръководи «Жан Моне“ център за високи постижения и е 
директор на департамента. Той е и член на Академичния съвет и член 
на Факултетния съвет към Юридическият факултет. Проф. Гормли е ба-
ристър (носител на стипендия „Почитаемия Сър Питър Бристол“), както 
и професор към „Колежа на Европа“ в Брюж, Белгия (College of Europe). 
Преди да заеме своят пост в Гронинген, проф. Гормли е бил държавен 
служител към Европейската комисия в Брюксел, Белгия. Бил е гост 
професор в Льовен, Белгия; Бон, Германия; Лондонски университет 
(University College London), Великобритания; Висшето училище по право 
„Буцериус“ в Хамбург, Германия; колежа Сидни Съсекс в Кеймбридж 
(Sydney Sussex College), Великобритания и др.

Неговите задълбочени интереси са насочени към законодателството 
на ЕС относно вътрешния пазар (в частност свободно движение на сто-
ки, данъци); митници и търговско право; обществени поръчки; съдебна 
защита и подсъдност. Научните му разработки „Европейско право на 
свободно движение на стоки и митически съюз“ и „Данъчно право на 
Европейския съюз“ („EU Law of Free Movement of Goods and Customs 
Union“; „EU Taxation Law“) са публикувани от Оксфордската Университет-
ска Преса.

Член е на редакторски и консултативни бордове на множество журна-
ли, включително и на «Изследвания за Европейско право и политика», 
Кеймбридж («Cambridge Studies in European Law and Policy“), „Преглед на 
Европейското право“ (“European Law Review”) и „Преглед на правото по 
oбществени поръчки“ („Public Procurement Law Review“). 

Бил е Президент на „Асоциация на факултетите по европейско право“ в 
периода 2015-2016г., както е и член на „Института по европейско пра-
во“ и на „Европейската асоциация на професорите по данъчно право“; 
член на „Кралската академия по изкуствата“. През 2017г. е награден 
със званието „Офицер на Орден Орански – Насау“.
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Проф. Елизабета Манунза (prof. Elisabetta Manunza) – професор, Цен-
тър за изследване на Обществени поръчки, Утрехт, Холандия (Public 
Procurement Research Centre) 

Елизабета Манунза (Италия) е хоноруван професор по Международно 
и Европейско право на Обществените поръчки към Европейския инсти-
тут на Университетско висше училище по право в Утрехт.

Тя е един от учредителите и директори на «Център за изследване на 
Обществените поръчки“ - интердисциплинарно сътрудничество между 
Университета на Утрехт и Университета на Твенте, Холадия. „Центъра 
за изследване на Обществените поръчки“ оперира в сферата на дого-
варянето и възлагането на поръчки в публичния сектор.

Нейните изследователски интереси и публикации се фокусират върху 
подобряването на иновациите при възлагането на поръчки; регулира-
нето, популяризирането и социалната полза от обществените поръчки; 
използването на обществените поръчки като метод за постигане на 
цели чрез ефикасни и законни решения. Примерите включват: нов ме-
тод за постигането на рационален и обективен избор на изпълнение на 
услуги вътре в организацията или извън нея; форми на сътрудничест-
во между органите в публичния сектор; иновативни организационни 
форми на обществени поръчки за социални услуги; методи за борба с 
корупцията в обществените поръчки.

През 2002г. нейният научноизследователски проект „ Поставяне под 
въпрос на основните правни и икономически презумпции и принципи, 
залегнали в директивите на ЕО за обществените поръчки“ („Questioning 
the Fundamental Legal and Economic Presumptions and Principles 
Underlying the EC Public Procurement Directives“) е оценен като „отличен 
и иновативен“ от „Холандската организация за научни изследвания» 
и „Кралската Холандска академия на изкуствата“, както и получи 
значително финансиране. В днешно време нейните изследователски 
интереси и публикации се фокусират върху правото на обществените 
поръчки.

Притежава докторска степен от 2001г. от Университета Фрийе, Амстер-
дам (Vrije Universiteit Amsterdam), на тема «Проблеми на ЕО в правото 
на обществените поръчки в случаи на приватизация и борбата срещу 
корупцията и организираната престъпност».
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Майкъл Боушър, баристър (Michael Bowsher QC, barrister) е магистър 
по право от Университета в Оксфорд (Колеж Брейсноз) (University of 
Oxford – Brasenose College) и член на адвокатската колегия на Англия 
и Уелс от 1985 г. Провъзгласен е за Съветник на Кралицата (QC) на 
Великобритания през 2006 г. Също така е и член на адвокатската коле-
гия на Република Ирландия и Северна Ирландия. Практикува главно в 
сферата на обществените поръчки в цяла Великобритания и Ирландия. 
Развил е широкообхватна практика базирана на различни аспекти на 
Правото на ЕС и търговското право. Силно ангажиран с космическо 
право.

Майкъл Боушър е гост професор в Кралския колеж на Лондон,(King’s 
College, London) където преподава право на обществените поръчки по 
магистърска програма и е организатор и директор на програмата за 
дистанционно обучение по право на обществените поръчки, която се 
организира за трета година. Той е старши член на съда в Англия, Уелс 
и Ирландия и понастоящем е председател на международния комитет 
на Мидъл Темпъл. Той е с канадско и британско гражданство, поради 
което е ангажиран в различни интернационални търговски въпроси в 
Канадско – Британската търговска камара, където участва в работата 
на форума по международна търговия.

В „Who’s Who legal for Government Contracts 2018“ е разпознат като един 
от деветте «идейни лидери на Европа, Близкия Изток и Африка“ и един-
ствения английски баристър в този списък. «Chambers UK 2019” каз-
ват: “Безупречната репутация на Майкъл е добре заслужена. Неговите 
задълбочени познания по право в сферата на обществените поръчки 
са забележителни. Той открива пролуки, които други съветници по об-
ществените поръчки не забелязват.”
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Д-р Алберт Санчес Грейлс (Dr Albert Sanchez Graells) е лектор по 
икономическо право в Юридическия факултет на Университета в Брис-
тол, бивш член на Експертната група на заинтересованите страни в 
Европейската комисия по обществените поръчки (2015-2018), член на 
Европейската група по правни въпроси и член на Работната група по 
Брекзит (Brexit) на Асоциацията на юристите за обществени поръчки.

Д-р Грейлс е специалист по европейско икономическо право, с осно-
вен акцент върху правото на конкуренцията и обществените поръчки. 
В кръга на неговите интереси влизат и общите въпроси на секторното 
регулиране и, в по-общ план, правилата, които подкрепят развитието 
и разширяването на вътрешния пазар на Европейския съюз. Изсле-
дователските му интереси са в областта на правото и икономиката, 
и по-специално по отношение на законодателството в областта на 
конкуренцията и обществените поръчки, с което е свързана и док-
торската му дисертация. През 2015 г. той публикува разработка на 
тема «Обществените поръчки и правилата на конкуренцията» («Public 
Procurement and the EU Competition Rules“, 2nd edn; Bloomsbury-Hart, 
2015) Неотдавна той бе и съавтор в анализа «Оформяне на правото за 
обществените поръчки на ЕС: критичен анализ на съдебната практика 
на Съда на ЕС за периода 2015—2017г.“ („Shaping EU Public Procurement 
Law: A Critical Analysis of the CJEU Case Law 2015–2017“ Wolters-Kluwer, 
2018). Автор е на още много статии и изследвания в областта на об-
ществените поръчки. 

Той е редовен говорител на международни конференции, а наскоро 
беше поканен и от Европейската сметна палата и Европейската ко-
мисия като академичен експерт в областта на обществените поръчки 
и въпросите на конкуренцията. Съветвал е Световната банка и други 
международни институции по отношение на реформата в обществени-
те поръчки.
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Адв. Роксана Мушой (Roxana Musoi) е един от партньорите и основа-
тели на адвокатска кантора «Радулеску и Мушой» (Radulescu & Musoi) 
в Букурещ, Румъния, и ръководи отдела за финансови услуги. Тя има 
обширни познания в банкирането (финансиране със заемни средства и 
финансиране с недвижими имоти) преструктуриране, несъстоятелност 
и комплексни комбинативни финансово-корпоративни (структурни) 
реорганизации. Тя работи върху сделки по сливания и придобивания 
и кредитни портфейли, както и  преструктуриране на банки и други 
мерки за стабилизиране на финансовите пазари. Роксана Мушой е под-
помагала множество финансови институции в сделки за инвестиции 
и проектно финансиране, свързано с недвижими имоти, както и в син-
дикирани кредити, съфинансиране и рефинансиране на проекти, тран-
сгранични транзакции и др.
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Адв. Кармен Бънътеану (Carmen Banateanu) е партньор в адвокатска 
кантора «Радулеску и Мушой» (Radulescu & Musoi) в Букурещ, Румъния, 
с повече от осемнадесет години опит. Тя консултира банки и други фи-
нансови институции, както и нерегулирани структури във всички прав-
ни аспекти свързани с финансовите услуги. Работила е за финансови 
къщи относно частни инвестиции, международни банки и големи кор-
порации с обширни и задгранични структурни финансови транзакции, 
свързани главно с недвижимо имущество. В допълнение, работата на 
адв. Бънътеану с публични възложители и дава възможност да кон-
султира клиенти по широк кръг от чувствителни въпроси, свързани с 
обществените поръчки, спазването на нормативната уредба и законо-
дателните промени. Тя има голям опит в сектори като ИТ и телекомуни-
кации, медии и аутсорсинг.
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Д-р Ирена Георгиева е основател и управляващ партньор на канто-
ра PPG Lawyers в София. Тя е с повече от петнадесет години опит в 
консултирането по проблеми в областта на обществените поръчки и 
регулацията за защита на данните. Член е на Софийската адвокатска 
колегия и на Международната асоциация на специалистите по защита 
на личните данни (IAPP). Освен това е и академичен член на Универси-
тета в Гронинген, Холандия и на Академичната мрежа за обществени 
поръчки (PLAN) към Университета в Нотингам, Великобритания. Док-
торската си степен получава от Университета в Гронинген, Холандия, 
като защитава дисертация на тема обществени поръчки и корупция 
(PhD, 2015 г.). 

Като специалист по обществени поръчки, д-р Георгиева е автор на мо-
нографията «Фокус-мокус: гледай, но не виждай!: Сравнителен анализ 
на правилата за прозрачност и неспособността им да се борят с коруп-
цията в системата на българските обществени поръчки» (‘Hocus-pocus: 
look, but do not see!: A comparative analysis of the transparency rules and 
their failure to fight corruption in the Bulgarian public procurement system’, 
2015 г.) През 2017 г. издателство Springer International Publishing AG 
публикува нейната втора книга по темата – “Използването на про-
зрачността срещу корупцията в обществените поръчки: Сравните-
лен анализ на правилата за прозрачност и неспособността им да се 
справят с корупцията» („Using Transparency Against Corruption in Public 
Procurement: A Comparative Analysis of the Transparency Rules and their 
Failure to Combat Corruption”). Освен това тя е редовен сътрудник на 
годишната инициатива на Групата на Световната банка «Сравнителен 
анализ на обществените поръчки».

Д-р Георгиева е автор и на множество публикации в специализирани 
и неспециализирани медии в областта на обществените поръчки, пуб-
лично-частното партньорство, защитата на личните данни. Тя участва 
като лектор в много професионални семинари и дискусии в областта 
на обществените поръчки и личните данни в страната и в чужбина.
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Адв. Мария Папазова е партньор в PPG Lawyers и адвокат - експерт, с 
повече от петнадесет години опит, в областта на правото за защита на 
конкуренцията и правото за защита на потребителите. В своята прак-
тика, тя предоставя консултации по широка гама от въпроси и в двете 
области на национални и мултинационални компании в сектори като 
горива, енергетика, търговия на едро и дребно с хранителни и нехра-
нителни стоки, телекомуникации, електроника, медия, застраховане, 
фармация, транспорт, производство и търговия с хартия и картони и 
др. За клиентите си от тези сектори тя изготвя програми за съответ-
ствие с правилата на конкуренция, провежда одити и обучения. В хода 
на работата, първо като експерт в Комисията за защита на конкурен-
цията (КЗК), а после и като консултант, тя придобива и сериозен опит в 
областта на държавните помощи. 

През годините адв. Папазова е работила по оценка и уведомяване на 
КЗК на редица сделки по придобиване. Признание за нейните про-
фесионални качества е и ежегодното й класиране в Chambers Europe 
Guide - Bulgaria, Competition/Antitrust.

Завършила е право в Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
(Магистър по право, 1998 г.). Притежава и втора магистърска степен 
от Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen Nürnberg, Нюрнберг, Германия 
(LL.M., 2003 г.), където е защитила магистърска работа на тема “Взаи-
моотношението между контрола върху концентрациите на стопанска 
дейност в ЕС и Германия”. Освен това разширява своята експертиза в 
областта на правото за защита на конкуренцията и с придобиването 
на квалификация по Икономика за право за защита на конкуренцията 
(Economics for Competition Law, 2013 г.) в King’s College, Лондон, Вели-
кобритания.

По време на работата си в КЗК, тя прави стаж в Главна дирекция “Кон-
куренция” на Европейската комисия. Член е на Софийската адвокатска 
колегия. Автор е на множество статии и публикации в международни и 
български издания по различни теми от областта на защитата на кон-
куренцията и правата на потребителите.
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Адв. Ивайло Георгиев е основател и управител на кантора Georgiev & 
partners, с дългогодишен практически опит в различни клонове на пра-
вото и над тринадесет години специализация в областите на общест-
вените поръчки, конкурентното право и управлението на отпадъци. 
Той изгражда име на специалист в тези сфери и търсен консултант, 
като неговите специфични и задълбочени познания по прилагането на 
Закона за обществените поръчки, Закона за защита на конкуренцията 
и Закона за управление на отпадъците и свързаните с тях актове го 
отличават като ключов експерт и успешен мениджър на проекти в тези 
конкретни области. Завършил е право в Софийски университет «Св. 
Климент Охридски» (Магистър по право, специалност „Правораздава-
не”, 2002 г.). Допълнителните му квалификации в областта на Закона 
за обществените поръчки са множество, тъй като непрекъснато пови-
шава своята експертиза не само в практиката, но и в допълнителни 
обучения и семинари. Адв. Георгиев е ръководил организирането и 
провеждане на открити процедури, както и осъществяването и контро-
ла върху инфраструктурни проекти по правилата на Международната 
федерация на инженерите-консултанти (FIDIC, «Жълта книга») и Закона 
за устройство на територията. Член е на Обществения надзорен съвет 
на ÖHMI EuroCert® GmbH, Magdeburg, Germany, водещ европейски не-
зависим и акредитиран сертифициращ орган.

В периода 2011-2016 г. печели и управлява успешно в екип дейностите 
по договор за изпълнение на обществена поръчка за оператор на Ком-
плексно разрешително за обект „Регионално депо за неопасни отпадъ-
ци на общините Ловеч, Летница и Угърчин”.

Външен експерт е в списъка на Агенцията по обществени поръчки 
(АОП).



МЕЖДУНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ

Радостина Узунова е консултант по обществени поръчки в кантора 
Georgiev & partners. Завършила е финанси в Университета за национал-
но и световно стопанство (Магистър по икономика и финанси, 1998 
г.). Притежава допълнителни квалификации в областта на сливанията, 
вливанията и създаването на съвместни предприятия, отказа от търго-
вия, както и по отношение на всички нови аспекти от Закона за англий-
ски и немски език.

През последните 10 години тя гради своята експертиза основно в 
работата си по проблеми в областта на процедурите по обществени 
поръчки, както и икономическите аспекти на конкурентното законода-
телство в страната и неговата връзка с процеса по възлагане на по-
ръчки. Тя консултира както възложители по отношение на изготвянето 
на законосъобразна и недискриминационна документация за техните 
специфични поръчки, така и изпълнители, относно организирането на 
оферти, съобразяването с изискванията на закона и подзаконовите 
нормативни актове и т.н.

Г-жа Узунова е автор на публикации в специализирани издания посве-
тени на икономическите анализи, използвани в конкурентното право, 
както и хищническото ценообразуване. Тя е чест участник в професио-
нални семинари в областта на обществените поръчки и конкурентното 
право. Занимава се и с провеждането на трейнинг програми и обучи-
телни сесии. 

Външен експерт е в списъка на Агенцията по обществени поръчки 
(АОП).


