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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 
 

Относно: Ограничаване на броя на обособените позиции при подаване на 

оферта или възлагане на договор (чл. 46 от ЗОП) 

 

 

В оперативната самостоятелност на възложителя е да прецени възможността за 

разделяне на поръчката на обособени позиции. Когато реши, че разделянето не е 

целесъобразно, той е длъжен да мотивира това в решението за откриване (чл. 46, ал. 1 

от ЗОП). Такова задължение не е предвидено за поръчките за доставки и услуги, 

чиято стойност е по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП (чл. 178, ал. 5 от ЗОП). 
Възложителят може също да реши дали офертите да бъдат подавани за една, за 

няколко или за всички обособени позиции, като посочи тази информация в 

обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за 

потвърждаване на интерес. В тази връзка, в раздел II. 1. 6) „Разделяне на обособени 

позиции“ на обявлението, има възможност за избор между три варианта: 

 всички обособени позиции; 

 максимален брой обособени позиции; 

 само една обособена позиция. 

В случай, че обществената поръчка напр. е с десет обособени позиции и 

възложителят допуска участниците да могат да кандидатстват за десетте позиции, 

следва да се маркира поле „всички обособени позиции“.  

Поле „максимален брой обособени позиции“ се избира, когато възложителят не 

желае да се подават оферти от един участник за всички обособени позиции, а само за 

няколко от тях. При тази възможност в квадратчето следва да се посочи конкретна 

стойност в цифрово изражение. Например, ако при десет обособени позиции 

възложителят желае всеки участник в поръчката да може да подава оферти за до пет 

позиции, в това поле трябва да се укаже: „максимален брой обособени позиции - 5“. В 

този случай заинтересованите лица не са длъжни да подават оферти за всички 

посочени от възложителя позиции.  

Когато възложителят е допуснал възможността за подаване на оферти за 

няколко или за всички обособени позиции, той има право да ограничи броя на 

обособените позиции, които ще се възложат на един изпълнител, като този брой също 

се посочва в обявлението (чл. 46, ал. 4 и 5 от ЗОП). За целта се попълва поле 

„Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един 

оферент“ в раздел II.1. б) от обявлението. В случай, че възложителят предвиди такова 

ограничение, той следва да посочи обективни и недискриминационни критерии или 

правила, които ще приложи, когато участник е спечелил по-голям от максимално 

допустимия брой обособени позиции (чл. 46, ал. 6 от ЗОП). 

Следва да се отбележи, че ограничаването на броя на обособените позиции, за 

които един икономически оператор може да подава оферти, както и ограничаването 



на броя на позициите, които могат да бъдат възложени на един участник, са 

механизми за стимулиране на конкуренцията, предвидени в европейското 

законодателство, с които се цели улесняване достъпа на малки и средни предприятия 

до обществени поръчки. Необходимо е обаче да се има предвид, че необоснованото 

прилагане на този подход крие рискове отделни обособени позиции да бъдат 

прекратени, поради липса на оферти или подадени неподходящи такива. В случай че 

липсата на интерес към поръчката произтича от ограниченията, поставени от 

възложителя, тогава при повторното възлагане не следва да се прилага чл. 79, ал. 1, т. 

1 и чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  

В обобщение на изложеното, използването на тези възможности трябва да се 

обмисля внимателно, като възложителят следва да разполага с мотиви относно 

причините, поради които се ограничава участието на заинтересовани лица до 

обособени позиции.  
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