
АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ

СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”
ВИНАГИ ДО ВАС И ПРЕЗ 2019 ГОДИНА!

Всичко за обществените поръчки на едно място
☆ Водещи автори

☆Практика и казуси
☆ Топ материали

☆ Новости в законодателството

Списание „ЗОП ПЛЮС” е водеща медия в областта на обществените
поръчки, като правните ни издания, специализираните ни събития и
електронния ни портал достигат до хиляди възложители и участници в
процедури за възлагане на обществени поръчки. Присъедините се и вие!

Цена на електронния абонамент – само 165 лева!

ВСЕКИ АБОНАТ НА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС” ПОЛУЧАВА1:
 Online чат консултации в реално време
 Консултации – Гореща телефонна линия 0700 20 6802
 Персонален асистент “ЗОП ПЛЮС”
 Всеки наш абонат за 2019 г. с електронен достъп до броевете ни за 2017 и

2018 г. на преференциална цена от 50 лева.

1 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
2 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 2019 ГОДИНА
(цените са за 12 броя от списанието)

Книжен формат

228 лева

Електронен формат3

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”,
ПОДАРЕТЕ СИ УСПЕХ!

3 Цена за едно IP на абонат (един ползвател).



АКЦЕНТ 2019: Обучения на място “ЗОП ПЛЮС”
УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,
В търсенето си на обучение вероятно попадате на различни

събития, всяко със своите силни страни. Но дали ако се запишете на
едно или друго от тях, ще получите всички отговори на въпросите,
които Ви вълнуват? Респективно дали общите отговори ще са директно
приложими към ситуацията при Вас, дали ще могат директно да се
използват в ежедневната Ви работа?

На всички тези предизвикателства има решение. И ние Ви го
предлагаме. Решението е обучението на място във Вашата
организация. Чрез него ще получите уникалния шанс да Ви гостуват
водещи лектори в областта и не само да Ви представят най-важните
моменти от закона и практиката, а да Ви подпомогнат директно в
провеждането на тези правила от Вас и Вашите служители.

Предвид експертизата ни, богатия ни консултантски опит при
поръчките, и убедеността ни, че посрещането на множеството
предизвикателства при възлагането на обществени поръчки може да се
случи по оптимален начин само с актуализиране и повишаване на
знанията и уменията на всички ангажирани служители, ние от ЗОП
ПЛЮС Ви отправяме предложение за обучение на място в дейността
на Вашата организация.

Предложението ни включва организиране и провеждане на
еднодневно (8 учебни часа) или двудневно (16 учебни часа)
специализирано обучение с един или повече лектори.

По отношение конкретните параметри за организиране и провеждане
на съответното обучение, моля свържете се с нашите сътрудници на

тел. (+359) 878 610 705 и e-mail: zopplus@gmail.com.



ВЕЧЕ Е ПРИ СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ

ЧАСТ ВТОРА НА КНИГАТА

“АЗБУКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

След успеха на първата част, дойде моментът на пазара да се появи и
част втора на книгата „Азбука на обществените поръчки“. Изданието с
автори г-н Ивайло Стоянов и г-жа Полина Цокова представя аналитичен
преглед и коментар на избрани решения на Комисията за защита на
конкуренцията. Продължението на сборника разглежда редица „бели
полета“ в нормативната уредба, като с множество примери представя
оптимални решения на ключови казуси и дава полезни указания относно
законосъобразното и ефективно определяне на критериите за подбор,
методиките за оценка, използването на капацитет на трети лица и много
други въпроси при възлагането.

Азбучни истини от практиката в обществените поръчки, събрани в
една книга – това, което експертите по ЗОП винаги са желали!

Изданията на ЗОП ПЛЮС може да закупите
с обаждане на тел.: 0878 610 705 или заявка на e-mail zopplus@gmail.com.


