
   
 

 

ПОКАНА 

ЗА БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА 

„Повишаване на капацитета на строителните фирми  

за участие в обществени поръчки”  

Дата: 19.11.2021 /петък/, начало 10.00 ч. , през ZOOM 

 

ПРОГРАМА 

10.00 – 10.10  Представяне на tender-service.bg и темите на обучението. 

   Лектор: Ирена Ставрева, управител на Тендър Сървис БГ 

10.10 – 11.10  Актуални изменения в ЗОП и ППЗОП;   Видове процедури и ред за 

тяхното определяне;  Корупционни практики в сферата на обществените поръчки;  

     Лектор: Георги Георгиев, юрист-експерт по ЗОП.  

11.10 – 11.20 Почивка 

11.20 – 12.20  Основания за обжалване на различните видове процедури, начини за 

обжалване, компетентни органи;   Проблемни области и пропуски при подготовка на 

оферта;  

     Лектор: Георги Георгиев, юрист-експерт по ЗОП. 

12.20 – 13.00  Дискусионен модул: въпроси и отговори по въпроси, зададени от 

участниците, относно конкретни участия в обществени поръчки. Примери от 

практиката. 

   Модератор: Ирена Ставрева, управител на Тендър Сървис БГ 

13.00 – 13.30 Обедна почивка 

13.30 – 15.00  Практическа симулация на работа с „ЦАИС ЕОП“ – преглед на 

документите по обществената поръчка и подаване на оферта, повишено внимание по 

отделни елементи на изискванията и документацията;  

    Лектор: Весела Алексиева, експерт Тендър Сървис БГ 

  



   
 

 

15.00-15.10 Почивка 

15.10 - 16.00  Основни проблеми, които ограничават участието на малкия бизнес в 

обществени поръчки: директно възлагане, инженеринг, рамкови споразумения, 

неразделяне на лотове, смесване на дейности в поръчките за строителство и други. 

  Лектор: Ирена Ставрева, управител на Тендър Сървис БГ 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО 

 

в платформа Zoom, 19.11.2021 

 

1. Необходимо е да имате включена колонка или слушалки, за да чувате лектора. 

Ако сте с лаптоп, ще можете да чувате през вградения високоговорител. 

Камерата е препоръчително да включите в началото на срещата, за да се 

запознаем, но по време на обучението няма да Ви е необходима. 

 

2. Между 09.30 и 10.00 ч натиснете линк: 
 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/92127524935?pwd=RXE3M3N0ZnpPOXcxejVPWkk0UjUrZz09 

 

Meeting ID: 921 2752 4935 

Passcode: 543751 

 

3. Желателно е по време на обучението да не отваряте други страници, защото те 

натоварват връзката и zoom може да блокира. 

4. Вашите въпроси можете да изпращате през цялото време писмено в чат-

функцията. Отделили сме време за дискусия, но молим да изпратите писмено 

своите въпроси предварително в срок до 16.11.21, за да можем да се подготвим 

по-добре.  

5. Запис на събитието не е възможен. 

6. В края на събитието ще Ви бъде изпратен онлайн формуляр с няколко въпроса 

за Вашите впечатления, който молим да попълните. 
 

*Относно дискусионния модул молим участниците да изпратят писмено своите въпроси и 

теми в срок до 16.11.21, за да можем да се подготвим по-добре. 
 

За връзка с нас: office@tender-service.bg, 0894 649 501 и  0878 260 222  

 

 
 

Обучението е част от проект на КСБ „Заедно за по-прозрачни обществени 

поръчки в строителния сектор”, по програма „Добро управление” на Фондация 

„Америка за България“.  

 

https://zoom.us/j/92127524935?pwd=RXE3M3N0ZnpPOXcxejVPWkk0UjUrZz09
mailto:office@tender-service.bg

