
П О К А Н А 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

НКЦ „Решение” ООД    и    ИК „Труд и право” 

Ви канят за участие в 

Присъствен  семинар  и  уебинар  

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЕСЕН 2021 
Централизирана автоматизирана информационна система 
„Електронни обществени поръчки“. Работа с електронната 

платформа. Практически въпроси. Обжалване на решенията на 
възложителите. Практика на КЗК и ВАС 

28 – 29 октомври 2021 г. 
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия” 

 
Лектори 

МАРИАНА КАЦАРОВА,  
Експерт по обществени поръчки 
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА,  

Експерт по обществени поръчки 
 

Семинарът ще бъде излъчван в реално време в Zoom 
 

Вие можете да изберете един от следните варианти за участие: 
 

1. Присъствен семинар 
2. Уебинар по интернет в Zoom 

 
Учебният семинар ще се проведе при съблюдаване на всички изисквания 

за предпазване от Covid-19!

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/materialno-i-protzesualno-pravo/3952-ucheben-seminar-uebinar-obshtestveni-porachki-esen-2021


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА / УЕБИНАРА 
28 октомври 2021 г. (четвъртък) 

09.30 – 09.35 ч.   Откриване 
09.35 – 12.45 ч.   Тема № 1: 

Новости в правната уредба и методологията на обществените 
поръчки:  
• Практическо прилагане на основните промени в ЗОП и 
ППЗОП. 

• Предварителен контрол на АОП през ЦАИС ЕОП. 
• Нови методически указания на АОП. 
Лекция            4 учебни часа 
Дискусия      1 учебен час 
Лектор          Мариана Кацарова 

11.00 – 11.20 ч.  Кафе-пауза / почивка 
12.45 – 13.30 ч.  Обедна почивка 
13.30 – 16.50 ч.  Тема № 2: 

Актуални въпроси при работа с ЦАИС ЕОП. 
• Проблемни области при създаване на електронна поръчка. 
• Работа на оценителната комисия в ЦАИС ЕОП. 
• Издаване на решения, сключване на договор и оповестяване на 
договорите по нови правила. 

Лекция            4 учебни часа 
Дискусия      1 учебен час 
Лектор           Мариана Кацарова 

15.00 – 15.20 ч.   Кафе-пауза / почивка 

29 октомври 2021 г. (петък) 
09.30 – 11.00 ч.   Тема № 3: 

Актуална практика на КЗК и ВАС във връзка с използването 
на електронната платформа за обществени поръчки ЦАИС.  
• Определяне на прогнозна стойност на поръчката. 
• Решения за откриване на процедура. 
• Разглеждане и оценка на оферти. 
• Решения за класиране и избор на изпълнител. 
Лекция            2 учебни часа 
Дискусия     1 учебен час 
Лектор          Цветелина Василева 

11.00 – 11.20 ч.  Кафе-пауза / почивка 
11.20 – 12.50 ч.   Тема № 4: 

Практика на контролните органи във връзка с правилното 
провеждане на процедури по ЗОП. 



• Определяне на критерии за подбор.  
• Създаване на техническа спецификация от възложителя.  
• Създаване на методика за оценка на офертите. 
• Задължения на комисията на възложителя. 
Лекция            2 учебни часа 
Дискусия     1 учебен час 
Лектор          Цветелина Василева 

12.50 ч.    Закриване на семинара / уебинара 

Цена за участие в присъствения семинар: 276.00 лв. с ДДС 
Цената включва: лекции, консултации, кафе-паузи, учебни пособия, учебни материали 
в електронен вид, книжката „Биляна платно белеше. Македонски народни песни“ и 

удостоверение за участие в семинар. 

Цена за участие в уебинара: 240.00 лв. с ДДС 
Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид и 

удостоверение за участие в уебинар. 
 

Доплащания за: Цена с ДДС:

Обяд 18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Централ” **** 66.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Централ” **** 108.00 лв.

В цената на нощувката е включена закуска, ползване на сауна и парна баня. 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Заявка за участие можете да попълните тук. 

Крайният срок за заявяване на участие и заплащане на семинара/уебинара е  
26 октомври 2021 г. 

Плащането може да извършите с банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 

BIC: UBBSBGSF, 
НКЦ „Решение” ООД 

Всеки участник може да изпрати въпросите си към лекторите предварително на 
нашия имейл: reshenie@trudipravo.bg. 

Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на:  
02/981-13-76, 088/845-19-64, 088/500-00-08 и www.trudipravo.bg. 

 

http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/3967-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-obshtestveni-porachki-esen-2021
http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/3967-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-obshtestveni-porachki-esen-2021


Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom. 
Необходимо е предварително да инсталирате Zoom на Вашето устройство от 
https://zoom.us/download. 
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите 
на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви 
изпратим и допълнителна информация за уебинара. 
Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство. 
Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет 
или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или 
слушалки). Стабилна интернет връзка. 


