
 

 

 Модул №1: Въведение в ЗОП и ЦАИС ЕОП  

Теми на обучението: 

1.Тема: Въведение – част 1. Общи разпоредби; Принципи; Възложители на обществени 

поръчки; Обекти на обществени поръчки; Изключения от приложното поле на закона.  

Основна информация и понятия в ЦАИС ЕОП. Изключения от платформата. 

Практически задачи: Тестове, казуси или въпроси. 

Помощни материали: Анализи или документи. 

2.Тема: Въведение - част 2. Видове процедури и възлагане на ОП, стойностни прагове; 

Публичност и прозрачност; Видове решения и обявления; Предварителни действия при 

подготовка на процедура. 

РОП и профил на купувача в ЦАИС ЕОП. Профила на организация - Възложител в 

ЦАИС ЕОП и профил на служител - начини на организиране. 

Практически задачи: Тестове, казуси или въпроси. 

Помощни материали: Анализи или документи. 

 

 Модул №2: Подготовка и обявяване на е-обществена поръчка  

Теми на обучението: 

3. Тема: Подготовка на е-обществена поръчка. Предварителни действия при 

подготовка на процедура; Прогнозиране и планиране; пазарни консултации; Обособени 

позиции; Съдържание на документацията. Лично състояние на кандидатите и 

участниците. Критерии за подбор. ЕЕДОП. Критерии за възлагане. 

Основни стъпки при създаване на е-обществен поръчка в ЦАИС ЕОП. Видове секции и 

начин на структуриране. 

Практически задачи: Тестове, казуси или въпроси. 

Помощни материали: Анализи или документи. 

4. Тема:. Обявяване на е-обществена поръчка. Срокове. ЦАИС ЕОП - обявяване на 

процедура. Заявяване за участие. Подаване на заявление. 

Искане и даване на разяснения по условия на процедура. 



 

Практически задачи: Тестове, казуси или въпроси. 

Помощни материали: Анализи или документи. 

 

Модул № 3 Обществена поръчка - провеждане и възлагане  

Теми на обучението : 

5. Тема: Изменение на условията. Работа на комисията.  

Правила за нейната работа по ЗОП. Етапи на работа й в ЦАИС ЕОП. 

 Основания за отстраняване. 

Практически задачи: Тестове, казуси или въпроси. 

Помощни материали: Анализи или документи 

6. Тема: Комисия и приключване на процедурата.  

 Етапи на работа на оценителната комисия в ЦАИС ЕОП. Протоколи и доклади. 

 Приключване на процедурата. Определяне на изпълнител. Основания за прекратяване 

на процедурата. 

Практически задачи: Тестове, казуси или въпроси. 

Помощни материали: Анализи или документи. 

 

Модул 4. Обществена поръчка – договор и досие. Външен контрол и обжалване  

Теми на обучението: 

7.Тема: Договори за обществена поръчка- изменения, срок и прекратяване.  

Модули и функционалности в ЦАИС ЕОП, свързани с договори. 

Досие на обществена поръчка. 

Практически задачи: Тестове, казуси или въпроси. 

Помощни материали: Анализи или документи. 

8. Тема: Външен контрол. Видове. 

Обжалване и административно наказателни разпоредби.  

Практически задачи: Тестове, казуси или въпроси. 

Помощни материали: Анализи или документи 



 

* Обучението се осъществява в платформата ни за обучение ЕПО, след предоставен 

специален достъп. 

* Достъп до материалите за обучение е два месеца след заплащане на услугата. 

* След приключване на обучението всеки курсист ще получи Сертификат за 

поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки, издаден от „СИП – 2000“ ООД  

за преминат курс за въвеждащо обучение по ЗОП и ЦАИС ЕОП. 

* „СИП-2000“ ООД си запазва правото при необходимост от промяна на заложената 

информация, като за това ще бъдете своевременно уведомени. 

 



 

 

 

 

 

 

О Ф Е Р Т А 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП И ЦАИС ЕОП 

 

ОТ  

“СИП - 2000” ООД 

Адрес за кореспонденция: 

гр. Русе, ул.”Цар Асен I-ви” № 31 

Лице за контакт: Петър Петев - Управител 

Тел: + 359 877 664 779/ 877 399 960; 

e-mail: office@sip2000.bg 

 

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, 

„СИП - 2000” ООД е консултантско търговско дружество с дългогодишен опит и 

традиции в областта на обществените поръчки и издател на първото по рода си списание 

„Обществени поръчки“. С иновативния си подход, натрупан опит, квалифицирани 

експерти и доказана лоялност към своите клиенти, ние, екипът на дружеството Ви 

гарантираме качествено обслужване и навременна и точна информация. 

МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ: 

 да направете вашите НОВИ ЕКСПЕРТИ по ЗОП, УСПЕШНИ на изгодна цена 

и без отсъствие от работното място; 

 да намалите риска от финансови корекции и административни наказания; 

 да намалите риска при използването на новата Централизирана електронна 

платформа за обществени поръчки. 

Имаме удоволствието да Ви предложим следната оферта: 

Провеждане на първоначално обучение на служители на Възложителя по 

Закона за обществените поръчки и Централизираната автоматизирана 

информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 

Обучението е онлайн и е по отделни модули на предварителна програма, 

неразделна част от настоящата оферта. Осъществява се чрез индивидуален достъп в 

онлайн платформа за ежедневно поддържащо обучение по ЗОП, където са включени 

ежедневни обучителни видеа, информационни и помощни материали, които ще спомагат 

индивидуалната работа на всеки курсист. 

След приключване на обучението всеки курсист ще получи Сертификат за 

поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, издаден от „СИП – 2000“ ООД  за преминат курс за 

въвеждащо обучение по ЗОП и ЦАИС ЕОП. 



 

Цената на изпълнение на предлаганата от „СИП – 2000“ООД услуга е в еднократен 

размер от 150 лв. без включен ДДС за цялото обучение!* 

*Цената на предлагана услуга е за един курсист.  

*Достъп до платформата се предоставя в рамките на обучителния период за 

срок до два месеца, за всеки следващ заявен месец се заплаща допълнително 50 лв. без 

включен ДДС. 

Плащането ще се извършва по банков път, след издадена фактура. 

Може да се запишете с едно обаждане на телефонен номер: + 359 877 399 960 или 

да пишете на е-mail: office@sip2000.bg . 

Доверете се на опита и нека вашите нови експерти направят своите първи 

стъпки в света на електронните обществени поръчки с нас!  

Оставаме в готовност при възникнали въпроси и се надяваме на едно ползотворно 

сътрудничество! 

Приложение:  Програма за първоначално обучение по ЗОП и ЦАИС ЕОП. 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:  

Петър Петев, 

Управител на „СИП - 2000“ ООД 
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