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Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с 

един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП 

 

ЦАИС ЕОП предоставя възможност с един образец на обявление за възлагане на поръчка да 

бъде оповестено сключването на повече от един договори.  

I. В случай на сключени повече от един договори в поръчка без обособени позиции или в 

конкретна обособена позиция: 

1. Oт секция „Договори“ отговорното лице създава, попълва и изпраща за публикуване 

информация за всички сключени договори, чието възлагане ще оповестява. 

 

2. Отговорното лице избира бутон „Към обявление“ от информацията за един от попълнените 

и изпратени за публикуване договори. Системата показва карта, в която се маркира съответният 

образец на обявление за възлагане на поръчка и се натиска бутон „Добави“.  
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3. Системата отваря карта с възможност за избор на договорите, за които се отнася 

оповестяването. Отговорното лице поставя отметка в чек-бокса на съответните договори и 

натиска бутон „Запази“. 

 

4. Системата зарежда избрания образец на обявление за възлагане на поръчка. Отговорното 

лице попълва необходимата информация и го изпраща за публикуване. Информацията за договорите 

се визуализира в публичната преписка на поръчката едновременно с публикуването на обявлението. 

 

II. При сключени договори по различни обособени позиции в конкретна поръчка: 

1.  От секция „Договори“ отговорното лице  създава, попълва и изпраща за публикуване 

информация за всички сключени договори по обособените позиции, чието възлагане ще оповестява. 
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2. Отговорното лице избира бутон „Към обявление“ от информацията за един от договорите. 

Системата показва карта, в която се маркира съответният образец на обявление за възлагане на 

поръчка и се натиска бутон „Добави“. 

 

3. Системата отваря карта с възможност за избор на договорите по обособените позиции, за 

които се отнася оповестяването. Отговорното лице поставя отметка в чек-бокса на съответните 

обособени позиции и договори и натиска бутон „Запази“. 

 

 

Забележка: Описаният подход е приложим и когато част от обособените позиции се възлагат, а друга 

част се прекратяват. В този случай е необходимо отговорното лице да следва стъпките, описани в т. II, 

като в картата за избор посочи „няма да има възлагане“ за обособените позиции, които се прекратяват. 


