УЕБИНАР
на тема:

ВЪЗЛАГАНЕ НА
Е-ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПРЕЗ 2022 Г.
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО
ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ППЗОП
ЧЕСТО ДОПУСКАНИ
ГРЕШКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПРЕЗ ЦАИС ЕОП

23-24 февруари 2022 г.
Електронна платформа „LiveWebinar“

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието от името на списание „Обществени поръчки” и „СИП-2000” ООД да Ви поканим на организирания от нас
уебинар, посветен на практически въпроси по прилагането на ЗОП
и ППЗОП, както и често допускани грешки в електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП.
Събитието ще се проведе на 23 и 24 февруари 2022 г. в електронната платформа „LiveWebinar“.
Възлагането на обществени поръчки продължава да бъде
предизвикателство в правно и практическо отношение, тъй като
поражда множество затруднения, казуси и въпроси. Това за пореден път ни мотивира и през
2022 да фокусираме предстоящия уебинар в две направления:
Практически въпроси по прилагане на правната уредба на обществените поръчки;
Често допускани грешки в електроното възлагане чрез ЦАИС ЕОП.
Лектор в първия ден на уебинара ще бъде Мариана Кацарова. Тя ще разгледа важни
моменти от актуалните редакции на ЗОП и ППЗОП, които пораждат практически трудности
в прилагането им.
През втория ден Анелия Минчева ще представи често допускани грешки при електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП през призмата на акценти от практиката на КЗК и ВАС.
Целта ни е участниците да получат полезна и актуална информация, както за правилното
прилагане на правната уредба, така и за начина, по който да се справят с предизвикателствата на електронната платформа, съобразно практиката на органите по обжалване.

Лекто ри на уебинара:
• МАРИАНА КАЦАРОВА – юрист, експерт по обществени поръчки, главен редактор на списание „Обществени поръчки”, дългогодишен лектор и автор на
множество материали в областта на възлагането и контрола при обществените
поръчки.
• АНЕЛИЯ МИНЧЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки, лектор и автор
в областта на електронното възлагане на обществените поръчки, докторант в
СУ „Св. Климент Охридски“ .
Технически изисквания за участие в обучението:
Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон;
Стабилна интернет връзка;
Съвременна версия на браузър - за предпочитане Google Chrome или Mozila Firefox;
Микрофон и слушалки - по желание;
Камера – по желание.

Нашата цел и мисия са да сме винаги до Вас и да сме Ви от полза.
Допълнителна информация относно записване и условия за участие в уебинара
може да получите на електронната страница на „СИП-2000“ ООД
www.sip2000.bg или на телефон 0877 399 960.
С уважение: Петър Петев

ПРОГРАМА
С ря д а 23.02.2022 г.
08:45 – 09:15 ч.

Регистрация в платформата „LiveWebinar“

09:15 – 10:45 ч.

Лекция
График за обществените поръчки - задължителен документ на планирането:
• времеви обхват;
• съдържание;
• утвърждаване, изменение;
• допускани грешки;
• функционалности на ЦАИС ЕОП, свързани с планирането.
Пазарни консултации:
• основания за прилагане;
• техника за оповестяване през ЦАИС ЕОП;
• особени хипотези;
• последици;
Подготовка на обществена поръчка - основни параметри:
• обособяване на позиции, прилагане на чл. 21, ал.6 от ЗОП, мотиви;
• съставяне на указания за участие - основни моменти;
• лично състояние - преценка на обстоятелствата, специфики при
генериране на ЕЕДОП.

10:45 – 11:00 ч.

Кафе пауза
(Всички участници в уебинара ще получат на място кафе пауза,
която е включена в цената на уебинара)

11.00 – 12.30 ч.

Лекция
Подготовка на обществена поръчка - основни параметри (продължение)
• изчисляване на срокове;
• минимално съдържание на обявлението за обществена поръчка;
• предварителен контрол чрез случаен избор;

12.30 – 13.30 ч.

Обедна почивка

13.30 - 15.00 ч.

Лекция
Изменения в условията на публикувана обществена поръчка:
• видове промени, срокове;
• параметри, подлежащи на промяна;

Особености при провеждане на процедура на договаряне/покана до
определени лица:
• нормативни изисквания;
• настройки в ЦАИС ЕОП;
• изпращане на покани; прилагане на чл. 65 от ППЗОП
• водене на преговори;
• предварителен контрол върху договарянията
Въпроси и отговори. Закриване на първия ден от уебинара.

Лектор: М. Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки.

Че т в ърт ък 24.02.2022 г.
08:45 – 09:15 ч.

Регистрация в платформата „LiveWebinar“

09:15 – 10:45 ч.

Лекция
Обзор на новости във функционалностите на ЦАИС ЕОП от 2021 г. и
началото на 2022 г.
• Модул „Електронно възлагане и управление на договор“
• Модул „Електронна жалба“
• Модул „Провеждане на вътрешен конкурентен избор по рамково
споразумение“
• Други

10:45 – 11.00 ч.

Кафе пауза
(Всички участници в уебинара ще получат на място кафе пауза,
която е включена в цената на уебинара)

11.00 – 12.30 ч.

Лекция
Често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки през
ЦАИС ЕОП, свързани подготовка на условията на поръчка.
Ще бъдат представени акценти от практиката на КЗК и ВАС.

12.30 – 13.30 ч

Обедна почивка

13.30 - 15.00 ч.

Лекция
Често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки през
ЦАИС ЕОП, свързани с:
• провеждане на електронна процедура за възлагане на обществена
поръчка;
• възлагане и приключване на електронна обществена поръчка.
Ще бъдат представени новите и актуализирани документи на АОП,
както и акценти от практиката на КЗК и ВАС.

Въпроси и отговори. Закриване на уебинара.
Лектор: А. Минчева – юрист, експерт по обществени поръчки.
Таксата за участие е 300 лв. без ДДС.

