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ДО 

Г-ЖА МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ 

ПОРЪЧКИ 

 

 

ОТНОСНО: Право на достъп на възложителя до информация в платформата, 

свързана с провеждане на обществени поръчки. 

 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА, 

 

В съответствие със ЗОП и Правилника за неговото прилагане, всички действия, 

свързани с възлагането на обществени поръчки в платформата, се извършват от възложители 

и стопански субекти, които са регистрирани в нея. От своя страна разпоредбата на чл. 9ж, ал. 

3 от ППЗОП дава възможност на оправомощено от възложителя лице (администратор на 

организацията) да присъединява към профила на организацията други лица, на които 

предоставя права за извършване на определени действия, включително като администратор, 

съобразно вътрешната организация или актовете на възложителя или на стопанския субект.  

ЦАИС допуска в екипа на възложителя да има различни групи служители със 

съответните роли и права (отговорници, председател, членове на комисията, наблюдатели, 

ръководители). Осигуряването на достъп и даването на права на служители от 

администратора за съответните роли, безспорно се определят както от спецификата на 

ролята, така и в зависимост от етапа на процедурата, в съответствие с нормативно 

установените възможности.  

Липсва обаче ясна регламентация относно правата на достъп на възложителя в 

условията на подаване и разглеждане на електронни оферти в ЦАИС. От една страна, 

безспорно е правото на достъп на възложителя до информацията в платформата, свързана с 

етапа на подготовка на обществената поръчка. От друга страна, в етапите на подбор на 

кандидатите и на участниците, както и разглеждане и оценка на офертите, възложителят 

определя с нарочна заповед комисия за извършване на тази дейност, членовете на която са  

длъжни, съгласно чл. 51, ал. 13 от ППЗОП, да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 

във връзка със своята работа в комисията, включително да опазват документите от 

неправомерен достъп. 

Предвид горното, моля за Вашето компетентно становище дали от разпоредбата на 

чл. 103, ал. 1 от ЗОП следва необходимостта администраторът в ЦАИС да изключи 



възможността/да отнеме правото на възложителя да има пряк и неограничен достъп до 

поръчката, в хода на разглеждане и оценка на офертите. В разясненията, публикувани на 

сайта на Агенцията (https://www2.aop.bg/cais-eop-questions/), в частта 4. Оферти, е указано, че 

„Преди изтичане на срока за получаване на заявления/оферти възложителят не вижда нито 

подадените, нито оттеглените такива“, но липсват разяснения и указания относно правата на 

възложителя/ достъпа му до офертите по време на разглеждането и оценката им. 

Доколкото поставените въпроси касаят действията на администрацията и на 

възложителя по всички провеждани обществени поръчки, моля за Вашите указания в 

непродължителен срок.   
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