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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 
 

Относно: Oбявяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на 

процедури, които подлежат на контрол по чл. 232, ал. 1 и чл. 

233, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

 

При изпращане на информация в РОП за откриване на процедура, която 

подлежи на контрол по чл. 232, ал. 1 от ЗОП, възложителите следва да имат предвид 

следното:   

- откриването на процедурата може да се оповести, когато след изтичане на 3 

работни дни от изпращането на регистрационната форма в Системата за 

случаен избор (ССИ),  процедурата не е избрана за контрол; 

- в случай че процедурата е била избрана, откриването й следва да се 

оповести само след получаване на предварителното становище на 

Агенцията по обществени поръчки. Изключение са случаите по чл. 232, 

ал. 6 от ЗОП (чл. 121, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществени поръчки (ППЗОП). 

За процедурите на договаряне по чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП, решението за 

откриване на процедурата следва да се изпрати за публикуване в РОП в деня на 

регистриране в ССИ, съгласно чл. 133, ал. 1, т. 1 от ППЗОП. Това са процедурите на: 

- договаряне без обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 от ЗОП, чиито 

стойности са под праговете на чл. 233, ал. 2, т. 1 от ЗОП;  

- пряко договаряне по чл. 182, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 от 

ЗОП; 

- пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП. 

 

Важно: В тези случаи, в решението за откриване на процедурите следва да се 

въведе идентификационният номер (ИН), получен от регистрацията в ССИ. Това се 

указва в поле „ИН на регистрационната форма от ССИ“.  
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