СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТИДА И УНИКАЛЕН НОМЕР НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Партидите на възложителите се създават от длъжностни лица от Агенцията по
обществени поръчки. Уникалният номер на поръчката се генерира автоматично при
вписване в Регистъра.
Създаване на партида:
За всеки възложител в Регистъра за обществени поръчки се открива уникален
идентификационен номер (партида), който го идентифицира еднозначно. Посоченият номер
(партида) се отнася за юридическото лице, както и за поделения, звена и клонове в рамките
на същото юридическо лице.
Номерът на партидата е 5-цифрено число и представлява поредния номер на
вписването на възложителя в Регистъра.
По съответната партида се извършват всички последващи вписвания за конкретния
възложител.
Възложителите по чл.7, ал.1, т.1 - 4 от ЗОП получават номер на партидата служебно,
в момента на вписване на първата им обществена поръчка.
Възложителите по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП изпращат писмо до Агенцията по
обществени поръчки с искане за създаване на партида съгласно §2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗОП в срок до 31.12.2004 г.
Създаване на уникален номер на поръчката:
Всяка обществена поръчка се вписва в Регистъра под уникален номер на поръчката,
който се състои от 3 части, както следва:
1. първата част е номерът на партидата на възложителя;
2. втората част е годината на решението за откриване на обществената поръчка;
3. третата част е 4 - цифрено число, което представлява поредния номер на
вписването на обществената поръчка на съответния възложител за годината и се
получава автоматично от електронната база данни;
Инструкции за възложителите:
Уважаеми възложители,
Когато изпращате информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки,
следва да посочите номера на своята партида в Регистъра, а при вече вписана процедура – и
уникалния номер на съответната поръчка.
Моля, имайте предвид, че длъжностните лица от Агенцията по обществени поръчки
имат право да откажат вписването на обстоятелства в Регистъра в случай, че информацията е
предоставена извън утвърдените образци по чл.17, т.4 от ЗОП или е предоставена само на
хартиен носител.

