
Очаквайте СпиСание „ЗОп пЛЮС” и преЗ 2018 гОдина

• всичко за обществените поръчки • топ автори • практика и казуси •

водени от желанието за постоянно развитие и усъвършенстване, 
от следващата 2018 г. списанието ще бъде предлагано и в електронен формат.

Цена на електронния абонамент – само 165 лева! 1

Освен добре познатите консултации по чат и електронна поща, очаквайте 
и изцяло нови функционалности на сайта ни zopplus.com, както и разширяване 
на спектъра от услуги, които предлагаме, с развитие на електронните обучения, 
изготвяне и проверки на документации, участие в оценителни комисии на 
наши юристи и много други. Избралите нашето издание и занапред ще могат 
да разчитат на Националната линия за спешни съвети и консултации на 
абонати на списание „ЗОП ПЛЮС“ на телефон 0700 20 680.

всичко това и още много изненади ще може да имате  
на свое разположение на цена за хартиено издание от 228 лв.  

за годишен абонамент (12 месечни броя).

Станете наш абонат! Бъдете най-подготвен! Бъдете информиран!

1 Всички посочени цени са крайни.

аБОнаМентна каМпаниЯ 2017‒2018 гОдина



вСеки аБОнат на СпиСание „ЗОп пЛЮС”  
пОЛучава:2

	Достъп до форума на портала на обществените поръчки 
 zopplus.com3 

	Членство във Форума на zopplus.com, включително и през 
мобилната версия на сайта

	Online чат консултации в реално време 

	Консултации – гореща телефонна линия 0700 20 6804

	Осъществяване на предварителен контрол на един брой 
документация за участие в обществена поръчка

	персонален асистент „ЗОп пЛЮС”

	Всеки наш абонат за 2018 г. получава възможност за получаване на 
електронен достъп до броевете ни за 2016 г. на преференциална 
цена от 114 лева. 

	

Всички наши клиенти, абонирали се за електронnото издание на списание 
ЗОП ПЛЮС до 20 октомври 2017 г., получават 20% отстъпка при участие 
в електронното обучение „уеБинар За вЪЗЛОЖитеЛи и екСперти пО 
ОБЩеСтвени пОрЪчки”, което ще се проведе на 26-27 октомври 2017 г.

2 Повече информация за предлаганите от нас услуги за нашите абонати можете да получите на 
редакционния ни телефон 0878 610 705 и на office@zopplus.com
3 Коментиране на конкретни казуси и проблеми в реално време във форума ни и получаване на 
актуални новини и информация в областта на обществените поръчки
4 Обажданията се таксуват на цената на един градски разговор. Линията работи всеки делничен 
ден от 13:00 до 17:00 часа.



Цени на аБОнаМента За 2018 г.
(цените са за 12 броя от списанието)

        книжен формат – 228 лева             електронен формат5 – 165 лева

всеки следващ електронен абонамент – 50 лева

Цена на електронен формат при абонамент и за книжното издание – 50 лева 

аБОнирайте Се За СпиСание „ЗОп пЛЮС“!
нека заедно продължим да се променяме, следвайки динамиката  

на живота, но същевременно оставайки неизменни в умението  
за успешно и ефективно възлагане на обществени поръчки  

и разходване на публични средства!
5  Цена за едно IP на абонат (един ползвател).



За да се абонирате за Списание „ЗОп+”: 

	обадете се на тел.: 0878 610 705
	използвайте електронната форма за абонамент  

на www.zopplus.com
	изпратете заявка на e-mail: zopplus@gmail.com

абонамент 2017-2018: подарете си успех!

нОвО иЗдание
ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВАТА КНИГА  

„АЗБУКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”
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Цена 21,00 лв.

Ивайло Стоянов е юрист, гл. секретар на 
Националното сдружение на експерти-
те по обществени поръчки. Притежава 
повече от 13 години опит в областта на 
възлагането и контрола на обществени-
те поръчки. 

Работил е като началник на Отдел 
„Предварителен контрол” и Отдел  

„Предварителен контрол на договаряния без обявле-
ние”  на АОП, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръ-
ководител на вътрешния одит на „ВиК“ ЕАД – София 
и други. Дългогодишен преподавател по обществени 
поръчки в Националния институт на правосъдието, 
Института по публична администрация, Школата по 
публични финанси и др. Автор на множество публика-
ции в областта на обществените поръчки. Автор е на 
множество статии и материали в областта на общест-
вените поръчки.

Консултант на списание „ЗОП ПЛЮС“ и на Върховния 
административен съд. Сертифициран обучител на Ор-
ганизацията за икономическо сътрудничество и раз-
витие.

WWW.ZOPPLUS.COM
ПОРТАЛЪТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

автор ивайло Стоянов
Сборникът събира в себе си аналитичен преглед на 

избрани решения на Комисията за защита на конкурен-
цията и Върховния административен съд по широк кръг 
ключови въпроси от нормативната уредба по възлагане 
на обществени поръчки. Всичко необходимо от практи-
ката, събрано в една книга – това, което винаги са жела-
ли експертите по материята!

повече за изданието може да научите  
на редакционните ни телефони!

три начина да Закупите СБОрника:
– обадете се на тел.: 0878 610 705
– изпратете заявка на e-mail: zopplus@gmail.com
– използвайте електронната форма на www.zopplus.com

пОрЪчайте Сега, пОдарете Си уСпеХ!


