
16 — 18 юни 2021 г., 16 — 18 юни 2021 г., 
к.к. Свети Власк.к. Свети Влас

Лято 2021 г.Лято 2021 г.

Водещи срещата:

• ПЕТЪР ПЕТЕВ – консултант по Закона за обществените поръчки, правен консул-
тант и основател на списание „Обществени поръчки”, автор на множество пуб-
ликации, включително и на Коментар за измененията на ЗОП от 2012 г., 2014 г. и 
2016 г., съвместно с Мариана Кацарова.

• МАРИАНА КАЦАРОВА – юрист, експерт по обществени поръчки, главен редак-
тор на списание „Обществени поръчки”, дългогодишен лектор и автор на множе-
ство материали в областта на възлагането и контрола при обществените поръчки.

• АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА-МИНЧЕВА – юрист, докторант в СУ “Св. Климент Охрид-
ски“ по тема „Административноправен режим на електронните административ-
ни услуги“. Автор на множество публикации в сферата на електроните обществе-
ни поръчки и ИТ тематика, участник в семинари и научни срещи.

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНИ МИГОВЕ И ПРЕЖИВЯВАНИЯ  
НА ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ НАС НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА!



Уважаеми колеги, 

От името на списание „Обществени поръчки” и „СИП - 2000” 
ООД имаме удоволствието да Ви поканим на организираната от 
нас първа за тази година присъствена Национална работна среща 
на Възложителите на обществени поръчки – Лято 2021 г. 

Срещата ще се проведе в периода 16 - 18 юни 2021 г. в кра-
сивия к.к. Свети Влас, в хотел „Парадайз Бийч“***** при стриктно 

спазване на всички необходими противоепидемиологични мерки, 
които да направят престоя Ви безопасен. 

Предвид настъпилите през изминалия период новости, както в прав-
ната уредба и практиката, така и в работата с ЦАИС ЕОП, срещата ще премине под надслов 
„Надгради знанията си за електронните обществени поръчки“ с две тематични направления: 

• Новости в правната уредба с отражение върху обществените поръчки и ЦАИС ЕОП. 
• Акценти в електронното възлагане - актуално от КЗК и ВАС и практическа работа с 

ЦАИС ЕОП.
Традиционно, през първия ден от срещата г-жа Мариана Кацарова ще представи про-

мените в правната уредба, като основният акцент ще бъдат измененията на ППЗОП, в сила от 
01.05.2021 г. В допълнение ще бъдат представени и някои особености при работата на възло-
жителите с ЦАИС ЕОП.

През втория ден г-жа Анелия Цветанова-Минчева ще направи преглед и анализ на натру-
паната до момента практика на КЗК и ВАС при възлагане на електронни обществени поръчки. 

Третият ден от срещата ще бъде посветен на практическа работа с ЦАИС ЕОП с фокус вър-
ху действията на оценителната комисия и издаването на електронни решения на възложителя. 
Лектор отново ще бъде г-жа Анелия Минчева. 

Водещ на срещата ще бъде г-н Петър Петев – основател на списание „Обществени поръч-
ки“ и управител на „СИП – 2000“ ООД.

Целта ни отново е участниците да получат актуална, полезна и практически насочена ин-
формация по най-важните теми, свързани с възлагането на обществени поръчки. 

Ще се опитаме отново да осигурим за Вас едно незабравимо преживяване на морския 
бряг. 

Нашите цел и мисия са да сме винаги до Вас и да сме Ви от полза. 

Присъединете се и Вие !

Допълнителна информация относно записване и условия за участие в срещата  
може да получите на електронната страница на „СИП - 2000“ ООД  

www.sip2000.bg или на телефон 0877 399 960.

С уважение: Петър Петев

Сряда 16.06.2021 г.

12.30 – 14.00 ч. Пристигане, обяд, настаня-
ване и регистрация на участниците в Хотелски 
комплекс „ПАРАДАЙЗ БИЙЧ“*****.

14.30 – 16.00 ч. Откриване на срещата 

Изменения в Закона за обществените поръч-
ки и в Правилника за прилагането му:
• електронни решения на възложителя;
• изменения в чл. 116 от ЗОП;
• нови възможности при събиране на оферти 
с обява;
• промени във връзка със сроковете;
• ново правило при подписване на документи 
в ЦАИС ЕОП;
• особености при запазените обществени по-
ръчки;
• предварителен контрол през ЦАИС ЕОП.

16.00 – 16.30 ч. Кафе-пауза

16.30 – 17.30 ч. Основни моменти в услови-
ята на електронна обществена поръчка при 
създаването й в ЦАИС ЕОП. Нови модули и 
функционалности. 

Лектор: Мариана Кацарова

20.30 ч. Вечеря 

Четвъртък 17.06.2021 г.

07.30 – 09.30 ч. Закуска

09.30 – 10.30 ч. Анализ на практиката на КЗК 
и ВАС във връзка с приложимостта на ЦАИС 
ЕОП

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 12.30 ч. Анализ на практиката на КЗК 
и ВАС във връзка с приложимостта на ЦАИС 
ЕОП (продължение)

Лектор: Анелия Цветанова-Минчева 

12.30 – 14.00 ч. Обяд

14.00 – 17.00 ч. Свободно време за комуни-
кация и обмяна на опит между участниците в 
срещата. За желаещите ще бъде организирана 
развлекателна програма - разходка с корабче. 

20.30 ч. Официална вечеря в ресто-
ранта на хотела.

Петък 18.06.2021 г.

07.30 – 09.30 ч. Закуска

09.30 – 10.30 ч. Практическо занятие: Ак-
центи в процеса по електронно възлагане на 
обществена поръчка:
• работа на оценителната комисия при про-
веждане на електронна процедура за възлага-
не на обществена поръчка.

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 12.30 ч. Практическо занятие: Ак-
центи в процеса по електронно възлагане на 
обществена поръчка:
• възлагане и приключване на електронна об-
ществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Лектор: Анелия Цветанова-Минчева

12.30 – 14.00 ч. Обяд и отпътуване на учас-
тниците в срещата.

Всички стаи трябва да бъдат освободени  
до 12 часа!

Програма






