
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: CIE3185
2. Наименование на учебната дисциплина: Офериране и тръжна документация в

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

търгове – аукцион и търг за привличане на оферти, търгове в строителството,
процедурите и сроковете по подготовката на тръжната документация, изборът на
процедура по възлагане, съдържанието на договорите в строителството,
потенциалните рискове от страна на възложителя и на оферента, изготвянето на
тръжна документация, принципите за разделяне на обществената поръчката по
обособени позиции, изготвянето на офертна документация и анализ и оценка на
риска.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: няма
12. Съдържание на курса: Обучение включва запознаване с видовете организирани

пазари, видовете търгове – аукцион и търг за привличане на оферти, търгове в
строителството, процедурите и сроковете по подготовката на тръжната документация,
съдържанието на договорите в строителството, изготвянето на тръжна документация,
принципите за разделяне на обществената поръчката по обособени позиции,
изготвянето на офертна документация и анализ и оценка на риска.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Закон за устройство на територията, в сила от 31.03.2001, Д.В., 1/2001
• Закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от

15.04.2016
• Семерджиев, Г., Участие в международен търг от позицията на оферента

(контрактора), 2001
• Adams, J., Governance and Compliance. Paper presented at OpRisk Europe Conference,

2007
• ECV, Selection and Preparation of the New FIDIC Conditions of Contract. Training

Course, 2003
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни

упражнения, курсов проект, консултации и самостоятелна подготовка.
15. Методи за оценка и критерии: Студентите, които са разработили успешно курсовият

проект 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 курсовият проект и служи за
обективно оценяване на усвоените знания и умения.

16. Език на преподаване: български, английски


