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ОТНОСНО: Публикации чрез ЦАИС ЕОП на обявления за възложена поръчка по 

договори, сключени въз основа на рамкови споразумения (РС) на Централния орган за 

покупки (ЦОП) 
 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАВЛОВА, 

 

Обръщам се към Вас с оглед необходимостта от издаване на спешно методическо 

указание във връзка с прилагането на чл. 26, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 14, 

ал. 3 и чл. 15, ал. 2 от ППЗОП. 

В съответствие с чл. 26, ал.1, т. 1 и ал. 4 от ЗОП и съгласно методическо указание 

рег. № МУ-12 от 20.07.2020г. на АОП, при договор, сключен въз основа на рамково 

споразумение, възложителят има две възможности за изпращане на обявление за 

възложена поръчка: 

 Да го публикува в 30-дневен срок от сключване на съответния договор или 

 Да изпрати информацията до 30 дни след края на тримесечието, като в този случай 

обявлението съдържа информация за всички сключени договори през това  

тримесечие. 

Горецитираните норми на чл. 26, ал. 1, т. 1  и ал. 4 от ЗОП разграничават различния 

срок и начин за извършване на публикациите в зависимост от това дали договорът е 

възложен през рамково споразумение или не. От друга страна, от цитираната алинея 4 не 

става ясно чие е задължението за публикуване на информацията за всички сключени 

договори на тримесечие в случаите на рамково споразумение, възложено от Централен 

орган за покупки, по което други възложители сключват договори. Т.е. в тази хипотеза в 

нормата на чл. 26, ал. 4 от ЗОП остава неизяснено обстоятелството дали тя се прилага 

задължително от ЦОП или е налице задължението за отделния възложител, сключил 

договор въз основа на РС на ЦОП.  

С настоящото писмо моля в спешен порядък да предоставите методическо 

указание, което касае широк  кръг възложители, относно следното: 

При рамкови споразумения, сключени от Централен орган за покупки, по които 

други възложители сключват договори, за кого е относимо задължението за 

извършване на публикациите за възложен, изменен и приключил договор – за 

Централния орган за покупки, или за възложителите на съответните индивидуални 



договори. Ако логично приемем, че нормата на чл. 26, ал. 4 се отнася за Централния 

орган за покупки, доколкото именно ЦОП, а не индивидуалният възложител има 

информация за всички сключени договори по конкретно РС на тримесечие, то тогава 

отделните възложители не следва да публикуват обявление за сключените от тях договори 

по чл. 26, ал. 1, в противен случай се дублира информацията. В подкрепа на това е и чл. 50 

на Директива 2014/24 на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г., който не 

задължава възложителите на договори, сключени чрез рамково споразумение, да 

публикуват обявления за всяка възложена поръчка. От друга страна, ако ЦОП изпраща за 

публикуване обявлението за сключените договори на други възложители, стои въпросът 

за публикуването на информацията в Профила на купувача. 

Независимо коя от двете възможности, по чл. 26, ал. 1 или по ал. 4 от ЗОП, се 

възприеме като практика, съгласно сега действащата нормативна уредба, за отделния 

възложител си остава задължението да изпраща за публикуване обявление за изменение 

на договор по чл. 27 от ЗОП и/или за неговото приключване, по чл. 29, ал. 1 от ЗОП. В 

допълнение на това, следва да се има предвид и факта, че съгласно разпоредбата на чл. 14, 

ал. 3 от ППЗОП, когато договорите се сключват след провеждане на вътрешен 

конкурентен избор (ВКИ), въпросните обявления се публикуват и по партидата на ЦОП. 

Пак в Правилника, в чл. 15, ал. 2 се посочва, че публикациите по чл. 14, ал. 3 се извършват 

от възложителя, страна по съответния договор. Нито в закона, нито в правилника 

съществува норма, която да определя кой изпраща обявленията по чл. 26, 27 и 29 от ЗОП, 

когато договорът е възложен без провеждане на ВКИ въз основа на рамково споразумение 

на ЦОП.  

В допълнение, обръщаме внимание, че в образеца на обявление за възложена 

поръчка в секция IV, Описание на процедурата няма поле «Вътрешно конкурентен избор». 

Поради това, възложителите изкуствено маркират всеки път «открита процедура», което 

не отговаря на действителната фактическа обстановка.  

Относно прилагането на чл. 82, ал. 1 от ЗОП и публикуването на информация 

на профила на купувача чрез ЦАИС 

Вторият въпрос, който изисква спешно внимание, е във връзка с прилагането на 

Закона за обществените поръчки, в хипотезата при сключени рамкови споразумения с 

определени всички условия по чл. 82, ал. 1 от ЗОП. В този случай договорите се сключват, 

като се прилагат условията в рамковите споразумения и не се провежда вътрешен 

конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4.  

От една страна, нормата на чл. 14, ал. 3 от ППЗОП, регламентира публикуване на 

обявленията и по партидата на ЦОП, когато договорите са сключени след вътрешен 

конкурентен избор въз основа на рамково споразумение на ЦОП. Не е разписано обаче в 

правилника дали се прилага този ред по отношение на договорите, сключени въз основа 

на рамково споразумение с определени всички условия, по чл. 82, ал. 1 от ЗОП (без ВКИ). 

Отделно от това, към настоящия момент ЦАИС ЕОП не поддържа функционалност за 

сключване на договори по чл. 82, ал. 1 от ЗОП от различни възложители, която да осигури 

за конкретните възложители възможност за изпращане на обявления за 

сключен/изменен/изпълнен договор, които се публикуват и по партидата на ЦОП, както и 

качването на сключени техни договори, заедно с приложенията им/допълнителни 

споразумения в Профила на купувача. 

Към настоящия момент, ЦОП в Министерството на финансите е сключил, считано 

от 11.09.2020 г. 5 рамкови споразумения (за доставка на оригинални тонери), за нуждите 

на широк кръг възложители, всяко от които с един изпълнител, при определени всички 

условия. 



Предвид горното, моля АОП да издаде спешно методическо указание, включващо 

конкретни инструкции по отношение на: 

- прилагането на чл. 26, ал. 4 от ЗОП по отношение на изискванията за 

публикуване на обявления за възлагане/изменение и приключване на договор, в случаите, 

в които договорите са сключени от възложители по РС, сключени от ЦОП; 

- прилагането на изискванeто на чл. 26, ал. 1 и/ или чл. 26, ал. 4 от ЗОП, в 

случаите, когато договорите са сключени по рамково споразумение по чл, 82, ал. 1 от 

ЗОП, заедно с практически указания относно начина, по който възложителите да 

изпълняват своите задължения, вкл. по отношение на публикуване информация на 

Профила на купувача, чрез платформата ЦАИС ЕОП в условията на липса на 

функционалност в ЦАИС за възлагане на договор по рамково споразумение по чл. 82, ал. 

1 от ЗОП. 
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