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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

X
Изх. №

София

  
ДО 

     Г-ЖА МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

     АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Предоставяне на становище по реда на чл.229, ал.1, т.2, б, „Б“ от ЗОП за 

определяне на срок, посочен в чл.28, ал. 3 и 4 от ППЗОП, когато се използват 

автоматизирани системи за електронна обработка, които работят без прекъсване. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА, 

 

 Във връзка с провеждана процедура от  Централният орган за покупки,  бе 

изискана обосновка по чл.72 от ЗОП на част от офертите, като 5-дневния срок, до който 

следваше да се представят обосновките в електронната платформа СЕВОП, бе в почивен 

ден - събота. Съгласно чл.28, ал.3 от ППЗОП, срокът за представяне на обосновките беше 

определен в първия присъствен ден (понеделник), а моментът за подаване на 

информацията беше определен съгласно ал.4, т.1 на същия член – 23:59 ч. на този ден, тъй 

като СЕВОП е автоматизирана система за електронна обработка, която е уеб базирана и 

работи без прекъсване. По този начин обаче регламентирания в чл.72 от ЗОП 5-дневен 

срок за представяне на обосновките се превърна практически в 7-дневен, което породи 

въпроси относно тълкуването и прилагането на чл.28, ал.3 и 4 от ППЗОП в конкретните 

случаи, когато се използват автоматизирани системи за електронна обработка, които 

работят без прекъсване /каквито са СЕВОП и ЦАИС/.  

Във връзка с горния казус е Решение № 1311/22.11.2018 г. на Комисия за защита на 

конкуренцията, в което КЗК анализира тълкуването и прилагането на чл.28, ал.4 от 

ППЗОП в случаите на използване на автоматизирани системи за електронна обработка, 

които работят без прекъсване, като извежда следния извод (цитат от стр.10 на Решение № 

1311/22.11.18):  

„…..логично, законодателят е приел, че в случаите, в които обработката се 

осъществява от автоматизирана система, която работи без прекъсване (чл. 28, ал. 4, т. 

1 от ППЗОП), е без значение моментът на подаването, тъй като физическото лице – 

деловодител няма да присъства, нито ще извърши обработката, а самата система 

автоматично и в електронна среда ще осъществи обработката на подадената 

информация.“ 

 Във връзка с горецитираната логика на законодателя, на базата на която Комисията 

за защита на конкуренцията е взела решение в цитирания случай, моля за Вашето 



становище относно прилагането на нормите на ал.3  и ал. 4 на чл.28 от ППЗОП, с които се 

определя изтичането на сроковете. Моля за тълкуване на понятията „неприсъствен“ и 

„присъствен ден“ конкретно при използване на автоматизирани системи за електронна 

обработка, които работят без прекъсване.  

 Очакваме Вашето становище в най-кратък срок.  

 В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля да се обръщате към 

г-н Николай Стоименов – главен юрисконсулт, отдел ЦОП, дирекция ЦВОП. 
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