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ТРИДНЕВЕНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
на СПИСАНИЕ ЗОП ПЛЮС


НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП И ЗАНН  Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП  ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ
КОРЕКЦИИ  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  СЪДЕБНА ПРАКТИКА 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС® СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
За да сме максимално полезни на експертната общност и като част от сертифицираната ни по ISO
9001:20015 Програма за професионални обучения, предлагаме на вниманието Ви настоящото
специализирано ТРИДНЕВНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ. Уебинарът е разделен в пет тематични
модула, обхващащи всички аспекти от управлението и контрола на цикъла на електронните обществени
поръчки с отчитане спецификата при финансиране със средства от ЕС. Специален акцент е поставен на
участието в поръчки и изпълнението им. Програмата е насочена към потребностите на възложители,
заявители, участници и изпълнители на обществени поръчки и проекти, към одитори и финансови
контрольори, бенефициенти и експерти от контролните органи и финансиращите институции, и много други.
За лектори сме поканили доказали се професионалисти, които със своята експертиза и
дългогодишен опит в преподавателската, възлагателна и контролна дейност да допринесат за
повишаване компетентността на участниците в сферата на обществените поръчки.
Освен ПРЕВЕНЦИЯТА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ и ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА
КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП и ППЗОП, сред специалните акценти на обучението ще бъдат
ПРОМЕНИТЕ В ЗОП и ЗАНН, както и АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА, която ще бъде разяснена от
г-жа ЛЮБКА ПЕТРОВА, съдия във Върховен административен съд.
По традиция е предвиден ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП, с помощта на който
участниците ще навлязат в тънкостите при използване на ПЛАТФОРМАТА.
Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи! Очакваме ви!

Уебинар в zoom.us
22-24 ЮНИ, 2022 г.

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ ПО ЗОП И Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП
Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален
представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
Д-р Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит в държавната администрация и
с множество публикации в областта на обществените поръчки.
Йордан Халаджов, председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на
централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на АОП.
Любка Петрова, съдия във Върховен административен съд.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, ЗУСЕСИФ, ЗАНН И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ – УСПЕШНИ И ОТ ДИСТАНЦИЯ!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО
 МОДУЛ ПЪРВИ
Актуални промени в ЗОП и ППЗОП – 2022 г. Изменение и анексиране на договори за обществени поръчки. Стопанска
непоносимост. Алгоритъм за промяна по чл. 116 от ЗОП. Действия на възложители, участници и изпълнители при промяна и
индексиране на договори за обществени поръчки. Възможни опции и клаузи в проектите на договори. Действия на участниците за
минимизиране риска от затруднение при изпълнението, в това число - осигуряване съгласие на експертите при вписването им в
офертата, спазване на ЗЗЛД, подготовка и съдържание на офертата при съобразяване със законоустановените условия и
изискванията на възложителя.
 МОДУЛ ВТОРИ
Превенция на финансовите корекции. Грешки и несъответствия в отделните възлагателни етапи на цикъла на обществените
поръчки. Нередности и принцип за пропорционалност съгласно Регламент 1303/2013 и ЗУСЕСИФ. Минимизиране на риска.
Отговорности на заявителите, експертите по обществени поръчки, юрисконсултите, членовете на комисиите, както и
контролиращите изпълнението лица.
 МОДУЛ ТРЕТИ
Практика на Съда на ЕС и ВАС по оспорване на финансови корекции по ЗУСЕСИФ. Нередности и нарушения.
Изисквания към финансиращите институции при констатиране и мотивиране на нарушения.
 МОДУЛ ЧЕТВЪРТИ
Електронно възлагане в ЦАИС ЕОП и приложима нормативна уредба. Отражение на нормативните изисквания за
електронно възлагане върху вътрешните правила. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП. Изготвяне и промяна на
електронна обществена поръчка. Пазарни консултации чрез ЦАИС ЕОП. Акцент върху отделни елементи на изискванията и
документацията. Подготовка на оферта в ЦАИС ЕОП - подписване и подаване. Предоставяне на копия на документи.
Деклариране и доказване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор; мерки за надеждност;
попълване на еЕЕДОП в системата; предоставяне на допълнителни документи; електронна кореспонденция; предоставяне на
обосновки; декриптиране на оферта и ценово предложение. Период на отключване. Загубване на ключа. Проверка на ЕЕДОП –
задължени лица, деклариране на съответствие с изискванията за отстраняване и с критериите за подбор. Назначаване на
комисия, декриптиране и проверка на оферти в ЦАИС ЕОП. Приключване и архивиране на електронната преписка и
осигуряване на документи по чл. 112 от ЗОП. Връчване на решенията и изменение. Сключване на договор за обществена поръчка и
оповестяване на резултатите от изпълнението. Контрол на изпълнението.
 МОДУЛ ПЕТИ
Административнонаказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в ЗАНН. Дефиниция на „маловажен
случай“. Състави и нарушения. Актуална съдебна практика.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В УЕБИНАРА
СТОЙНОСТТА за участие в обучението е 360 лева с ДДС за един участник.
Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП. За да
потвърдите участието си, моля, изпратете заявка в свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на
служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за
записване на zopplus.com. На нашия сайт ще получите и необходимата информация как да посетите уебинара. Участниците
следва да разполагат с персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
Всеки участник може да зададе предварително въпроси и ще получи отговор на обучението!
По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен като
регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участието си сега!

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО
ДЕН ПЪРВИ – 22 ЮНИ/СРЯДА/
09.00 – 09.30 Регистрация на участниците в обучението
09.30 – 11.00 МОДУЛ I “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗОП И ППЗОП – 2022 г.”
Актуални промени в ЗОП и ППЗОП – 2022 г. Изменение и анексиране на договори за обществени поръчки. Стопанска непоносимост. Алгоритъм за
промяна по чл. 116 от ЗОП. Услугата АнексГарант®. Действия на възложители, участници и изпълнители при промяна и индексиране на договори за
обществени поръчки. Възможни опции и клаузи в проектите на договори. Действия на участниците за минимизиране риска от затруднение при изпълнението,
в това число - осигуряване съгласие на експертите при вписването им в офертата, спазване на ЗЗЛД, подготовка и съдържание на офертата при съобразяване
със законоустановените условия и изискванията на възложителя.
11.00 – 11.30

Почивка

11.30 – 13.30 МОДУЛ II “ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ”
Превенция на финансовите корекции. Грешки и несъответствия в отделните възлагателни етапи на цикъла на обществените поръчки. Нередности и
принцип за пропорционалност съгласно Регламент 1303/2013 и ЗУСЕСИФ. Минимизиране на риска. Отговорности на заявителите, експертите по обществени
поръчки, юрисконсултите, членовете на комисиите, както и контролиращите изпълнението лица.
13.30 – 14.00 Представяне на новите издания на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и услугата АнексГарант®
Сборник с коментари по ЗОП и ППЗОП, Наръчник “Вътрешни правила за управление и контрол на дигиталните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП“,
Нормативни актове.
Лектор: Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 23 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/
09.30 – 11.00 МОДУЛ III „Практика на СЕС и ВАС по оспорване на финансови корекции по ЗУСЕСИФ.”
Практика на Съда на ЕС (СЕС) и ВАС по оспорване на финансови корекции по Закона за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Нередности и нарушения. Изисквания към финансиращите институции при констатиране и
мотивиране на нарушения.
Лектори: Полина Цокова и Ивайло Стоянов
11.00 – 11.30 Почивка
11.30 – 14.30 МОДУЛ IV „ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ В ЦАИС ЕОП И ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА”
Електронно възлагане и приложима нормативна уредба. Отражение на нормативните изисквания за електронно възлагане върху вътрешните
правила. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП. Изготвяне и промяна на електронна обществена поръчка. Пазарни консултации чрез ЦАИС
ЕОП. Акцент върху отделни елементи на изискванията и документацията. Подготовка на оферта в ЦАИС ЕОП - подписване и подаване.
Предоставяне на копия на документи. Деклариране и доказване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор; мерки за
надеждност; попълване на еЕЕДОП в системата; предоставяне на допълнителни документи; електронна кореспонденция; предоставяне на обосновки;
декриптиране на оферта и ценово предложение. Период на отключване. Загубване на ключа. Проверка на ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на
съответствие с изискванията за отстраняване и с критериите за подбор. Назначаване на комисия, декриптиране и проверка на оферти в ЦАИС
ЕОП. Приключване и архивиране на електронната преписка и осигуряване на документи по чл. 112 от ЗОП. Връчване на решенията и изменение. Сключване
на договор за обществена поръчка и оповестяване на резултатите от изпълнението. Контрол на изпълнението.
Лектори: Йордан Халаджов, Ивайло Стоянов и Полина Цокова

ДЕН ТРЕТИ – 24 ЮНИ /ПЕТЪК/
09.30 – 11.00 МОДУЛ V “АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАНН”
(част първа)
Административнонаказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави
и нарушения. Актуална съдебна практика.
11.00 – 11.30 Почивка
11.30 – 13.00 МОДУЛ V “АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАНН”
(част втора)
Административнонаказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави
и нарушения. Актуална съдебна практика.
Лектор: Любка Петрова, съдия във ВАС
13.00
Въпроси и отговори
13.30
Закриване на събитието

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
тел. 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

