УЕБИНАР
на тема:

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И
ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ
2021 г.
ЦАИС ЕОП - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
И НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ.
АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА НА КЗК
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННИТЕ
ПОРЪЧКИ

14-15 април 2021 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 промените в Закона за обществените поръчки и ППЗОП
и актуалната практика по възлагане чрез ЦАИС ЕОП – Пролет 2021 г.
Събитието ще се проведе на 14 и 15 април 2021 г. в електронната
платформа „LiveWebinar“.
По традиция, началото и на тази година е свързано с промени в
Закона за обществените поръчки и в Правилника за неговото прилагане. На този фон, Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) набира
сила, макар все още да не е напълно изградена.
Всички тези предизвикателства в правно и практическо отношение пораждат множество затруднения, казуси и въпроси. Това за пореден път ни мотивира да фокусираме предстоящия уебинар в две направления:
• Новости в правната уредба на обществените поръчки от началото на 2021 г.
• ЦАИС ЕОП – анализ на практика на КЗК, свързана с използването й и практическа работа с
платформата - задължителни и незадължителни модули.
Лектор в първата половина на първия ден ще бъде Мариана Кацарова, която ще Ви представи измененията в ЗОП и ППЗОП, както и някои функционалности на ЦАИС ЕОП, свързани с планирането на обществени поръчки. През втората половина на първия, както и през втори ден Анелия
Цветанова - Минчева ще демонстрира работа с платформата – задължителни и незадължителни
модули и ще представи анализ на решения на КЗК, свързани с ЦАИС ЕОП.
Целта ни е участниците да получат актуална информация за отражението на промените в
правната уредба върху дейността на възложителите и да придобият по-задълбочени умения за
работа с платформата.
Нашите цел и мисия са да сме винаги до Вас и да сме Ви от полза.

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 ЦВЕТАНОВА-МИНЧЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки, лектор и автор в областта на електронното възлагане на обществените поръчки, докторант в СУ “Св. Климент Охридски“ по тема „Административноправен режим на
електронните административни услуги“.
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.

Очак ваме ви !

Допълнителна информация относно записване и условия за участие в семинара
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 14.04.2021 г.
08:45 – 09:15 ч.

Регистрация в платформата.

09:15 – 10:45 ч.

Лекция
Изменения в Закона за обществените поръчки 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;
• жребий в и извън платформата;
• предварителен контрол през ЦАИС ЕОП.

10:45 – 11.00 ч.

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

11.00 – 12.30 ч.

Лекция
Подготвителни действия, свързани с планиране и възлагане на
електронни поръчки:
• провеждане на пазарни консултации в ЦАИС ЕОП;
• събиране на заявки за потребности;
• използване на секция „Календар“.

Лектор: Мариана Кацарова
12.30 – 13.30 ч.

Обедна почивка

13.30 - 15.00 ч.

Лекция
Нови модули и новости във функционалности в ЦАИС ЕОП – реална и
тестова среда:
• Модул „Електронен магазин“;
• Модул „Електронна жалба“;
• Модул „Външни експерти“;
• Модул „Електронни заявки по договори“;
• Модул „Електронно фактуриране“ и други.

Лектор: Анелия Цветанова - Минчева
Въпроси и отговори. Закриване на първия ден от уебинара.

Че т в ърт ък 15.04.2021 г.
08:45 – 09:15 ч.

Регистрация в платформата.

09:15 – 10:45 ч.

Лекция
Анализ на практиката на КЗК във връзка с приложимостта на ЦАИС
ЕОП.

10:45 – 11.00 ч.

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

11.00 – 12.30 ч.

Лекция
Задължителни и незадължителни модули и функционалности в
ЦАИС ЕОП, свързани с провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка – практическо занятие

12.30 – 13.30 ч

Обедна почивка

13.30 - 15.00 ч.

Лекция
Задължителни и незадължителни модули и функционалности на ЦАИС
ЕОП, свързани с възлагане и приключване на електронна обществена
поръчка – практическо занятие.

Лектор: Анелия Цветанова - Минчева
Въпроси и отговори. Закриване на уебинара.

Таксата за участие е 300 лв. без ДДС.
Втори и всеки следващ участник на заявителя ползва отстъпка в размер на 20 лв

