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                                  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило искане за разяснение по документация за участие в 
избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 
материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България”, 
Ви уведомявам следното: 

Въпрос:  

При възлагане на поръчката дали ще се приложи разпоредбата на чл. 16г от 
ЗОП, тъй като поръчката попада в списъка на произвежданите и доставяните стоки, 
на предоставяните услуги, които се възлагат на специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП. 

Отговор:  
Обществената поръчка се възлага при условията и по реда на глава осма „а“ 

от ЗОП чрез събиране на оферти с публична покана при спазване на залегналите в 
чл. 2 от ЗОП принципи, а именно: публичност и прозрачност, свободна и лоялна 
конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В този смисъл 
всяко правило, което представлява отклонение от тези принципи, се тълкува строго 
стеснително и се прилага само в изрично посочените в закона случаи. 

Видно от систематичното място и от съдържанието на разпоредбите на чл. 
16г  от ЗОП, е ясно, че те се отнасят само до процедури за възлагане на обществени 
поръчки. В чл. 16, ал. 1 законодателят е посочил кои са видовете процедури, като 
събирането на оферти чрез публична покана при условията и по реда на глава осма 
„а“ ЗОП не е дефинирано като „процедура” по смисъла на закона. 



 

  

Волята на законодателя за прилагане на това отклонение от основните 
принципи при възлагане на обществени поръчки само и единствено при провеждане 
на процедури по смисъла на закона се потвърждава и от предвидения в чл. 16г, ал. 4 
от ЗОП начин на оповестяване наличието на запазени поръчки, а именно чрез 
обявлението за обществена поръчка. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗОП обявлението е 
документ, представляващ неразделна част от решение за откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка, но не е предвиден при събиране на оферти с 
публична покана. 

С оглед на изложеното, при възлагане на обществената поръчка за доставка 
на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента чрез 
събиране на оферти с публична покана, няма да се прилагат разпоредбите на чл. 16г 
от ЗОП. 

                               

 
    

С УВАЖЕНИЕ,                                                              
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                                                 РОСЕН КОЖУХАРОВ 
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