
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 29, АЛ. 2 от ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Въпрос, зададен от заинтересовано лице в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изработка на печатни рекламни материали за 

нуждите на ЦРЧР“. 

 

Въпрос 1: „Във връзка с обществена поръчка публикувана в сайта на Агенция за 

обществени поръчки под номер 01441-2015-0002 с възлагащ орган Център за развитие 

на човешките ресурси, бихме искали да зададем следния въпрос: Предвид обема на 

обществената поръчка и това, че в нея се съдържат разновидни за изпълнение 

материали, не следва ли поръчката да бъде разделена на 2 (две) обособени позиции, а 

именно: рекламни материали и печатни материали. Видно от публикуваната 

документация е, че дори описанията на материалите и крайната прогнозна цена е 

разделена в два раздела: рекламни материали и печатни материали.“ 

 

Отговор 1: Законът за обществените поръчки /ЗОП/ не създава пречка 

предметът на дадена обществена поръчка да бъде разделен на обособени позиции, 

както и не поставя изискване предметът да бъде разделен на обособени позиции. Това 

зависи изцяло от решението за целесъобразност на дадения възложител спрямо 

предмета на обществената поръчка и конкретните нужди на възложителя. Нещо повече 

- право на Възложителя в рамките на оперативната му и стопанска самостоятелност е 

да определи такива условия и изисквания при откриването на процедурата, каквито 

счита, че в най-голяма степен ще удовлетворят нуждите му. В този смисъл и съобразно 

посоченото в искането за разяснения, а именно: „Предвид обема на обществената 

поръчка“, възложителят е преценил че материалите, предмет на поръчката са сходни по 

своята същност и в обем позволяващ изпълнението им от един изпълнител, което 

предполага неразделянето на предмета в обособени позиции. Що се касае до 

посоченото в искането за разяснения, че материалите са разновидни и  в тази връзка 

следва „поръчката да бъде разделена на 2 (две) обособени позиции, а именно: рекламни 

материали и печатни материали“, то това твърдение не следва да се кредитира като 

основателно, доколкото Общият терминологичен речник (CPV) урежда изпълнението 

на тези дейности като код 22462000 Рекламни печатни материали. 

В допълнение към горното, следва да се има предвид, че към настоящия етап на 

процедурата не е предвидена законова възможност за разделянето й в обособени 

позиции, било то по инициатива на възложителя или поради други причини. 

Във връзка с посоченото във въпроса: „Видно от публикуваната документация 

е, че дори описанията на материалите и крайната прогнозна цена е разделена в два 

раздела: рекламни материали и печатни материали“, следва да се укаже, че в 

Техническата спецификация към документацията за участие освен рекламни материали 

и печатни материали, са предвидени също и публикации.  

Съобразно горното, обществената поръчка не следва и няма да бъде разделяна 

на две или повече обособени позиции.  


