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Относно: Издаване на решения по чл. 22 от Закона за обществените 

поръчки през Централизираната електронна платформа 

 

Решенията по чл. 22 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) са 

индивидуални административни актове, които се издават по реда на ЗОП. В чл. 22, 

ал. 5 от ЗОП е регламентирано тяхното задължително съдържание, което включва 

име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, издало акта.  

За да е действително волеизявлението, съдържащо се в акта, решението 

трябва да бъде подписано от лицето, което има нормативноустановената 

компетентност за това. Като индивидуални административни актове решенията по 

чл. 22 от ЗОП се издават от лица, притежаващи качеството възложител 

(изброените в чл. 5 от ЗОП и определените съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗОП). Това 

означава, че подписът, като част от задължителните реквизити на решенията може 

да бъде поставен единствено от лицето, което е възложител на поръчката. 

Доколкото редът, предвиден в ЗОП има характер на специална норма спрямо 

общата уредба за издаване на индивидуални административни актове по 

Административнопроцесуалния кодекс, издаването на решенията по чл. 22 от ЗОП 

следва да е в съответствие с изискванията на специалния закон. 

Съгласно чл. 39а от ЗОП възлагането на обществени поръчки се осъществява 

с електронни средства чрез използване на централизирана електронна платформа. 

В ЦАИС ЕОП, въведена от 01.11.2019 г. начинът, по който се осъществява 

издаването на решенията по чл. 22 от ЗОП е чрез тяхното създаване в платформата 

и подписването им с квалифициран електронен подпис (КЕП). В този смисъл те 

представляват електронен документ съдържащ електронно изявление (чл. 3, ал. 2 

от ЗЕДЕУУ), като автор на изявлението е лицето, изрично посочено в документа 

като възложител (чл. 4 от ЗЕДЕУУ).  

С оглед на това следва да се обърне внимание, че за действителността на 

решенията по чл. 22 от ЗОП е необходимо имената на лицето, подписало 

решението с КЕП да съвпадат с имената на физическото лице, посочено в 

решението като възложител. 
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Разгледаното изискване за действителност на решенията, създадени в 

платформата, е валидно и за обявлението за доброволна прозрачност по чл. 28 от 

ЗОП, доколкото то също е индивидуален административен акт. 
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