
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителен инженеринг
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE3181
2. Наименование на учебната дисциплина: Общестени поръчки и договорни

процедури
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5 (3 – лекции, 1,5 – семинарни упражнения и курсова задача)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Дария Михалева
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения за общите правила

за възлагане на обществени поръчки, правилата за провеждане на различните видове
процедури, особеностите на националното възлагане и редът за контрол и обжалване.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да притежават основни

познания за строителните процеси и нормативната база в строителството.
12. Съдържание на курса: Обучение включва запознаване с нормативната уредба на

обществените поръчки, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане,
договор за обществена поръчка, специални правила за възлагане и контрол и
обжалване на обществени поръчки.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от

15.04.2016
• Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 28 от 8 април

2016 г., в сила от 15.04.2016
• Марков, М. и колектив, Новата правна уредба на обществените поръчки и на

управлението на средствата от европейските фондове, ИК „Труд и право“ С., 2016
• Цокова, П., Обществени поръчки, Български законник С., 2016
• Списание „Обществени поръчки“, СИП 2000, 2016

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, курсова задача, консултации и самостоятелна подготовка.

15. Методи за оценка и критерии: Студентите, които са разработили успешно курсовата
си задача се допускат до изпит. Изпитът се провежда в две части – писмен и устен.
Писменият изпит е под тестова форма с продължителност 1,5 ч. Устната част на
изпита се състои в задаване на въпроси за защита на курсовата задача и служи за
обективно оценяване на усвоените знания и умения.

16. Език на преподаване: български, английски


