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МЕТОДИЧЕСКО   УКАЗАНИЕ 

 

 

Относно: График за използване на Централизираната електронна 

платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

С Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. на Министерския съвет е 

приет график за изпълнение на задължението на възложителите за използване на 

Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки.  

Графикът включва два етапа, като началният момент е 1 януари 2020 г.  

От посочената дата задължението възниква за възложители от централната 

администрация на изпълнителна власт, които попадат в чл. 5, ал. 2, т. 3, 4 и 10-12 

от ЗОП. В тях са включени Министерският съвет, министерствата, държавните 

комисии и агенции, както и изпълнителните агенции. Предвид разнообразния 

начин на създаване на административните структури и с цел избягване на 

грешки и нарушения на закона кръгът на тези възложители е определен чрез 

препращане към Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за 

администрацията. Към тези органи е добавен и Централният орган за покупки за 

нуждите на органите на изпълнителната власт.  

Втората група лица, задължени да използват платформата, са 

второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на финансите, създадени 

с нормативен акт, които се явяват възложители по чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП. Това 

са: Агенция „Митници“, Агенцията за държавна финансова инспекция, 

Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите. 

Когато възложителите, изброени по-горе имат териториални структури, 

посочени в Административния регистър като „специализирани териториални 

администрации“, „териториални звена“ и др., задължението за използване на 

платформата при възлагане на обществени поръчки от 1 януари 2020 г. включва 

и тези структури, при условие, че те не са юридически лица. 

От възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 9 от ЗОП единствено кметовете на 

Столична община, Община Пловдив, Община Варна, Община Стара Загора, 

Община Благоевград, Община Бургас и Община Русе ще прилагат платформата 

от 1 януари 2020 г. Останалите кметове на общини, на райони в градовете 



  
 

 
 

София, Варна и Пловдив и на кметства, както и кметските наместници не са 

включени в първия етап.  

Последната група обхваща някои секторни възложители - 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, 

„Мини Марица – изток“ ЕАД, Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

Съгласно графика всички останали възложители по закона, включително 

Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган 

за покупки за общините, ще прилагат централизираната електронна платформа 

от 1 април 2020 г.  

За улеснение на заинтересованите лица към методическото указание е 

приложен изчерпателен списък на възложителите, които следва да използват 

платформата от 1 януари 2020 г.  

 

Забележка: За всички потребители на платформата се запазва 

възможността за използване на тестовата среда.  

  

  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

  

 

доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

 

 

 



  
 

 
 

 

Приложение  

 

 

Списък на възложителите, задължени да прилагат Централизираната електронна 

платформа от 1 януари 2020 г. 

 

 

 Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП): 

Министър-председател; 

Министър на отбраната; 

Министър на външните работи; 

Министър на финансите; 

Министър на вътрешните работи; 

Министър на регионалното развитие и благоустройството; 

Министър на труда и социалната политика; 

Министър на правосъдието; 

Министър на образованието и науката; 

Министър на здравеопазването; 

Министър на културата; 

Министър на околната среда и водите; 

Министър на земеделието, храните и горите; 

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

Министър на икономиката; 

Министър на енергетиката; 

Министър на туризма; 

Министър на младежта и спорта. 

 

 Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 10 от ЗОП - председателите на: 

Държавна агенция "Архиви"; 

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"; 



  
 

 
 

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"; 

Държавна агенция "Електронно управление"; 

Държавна агенция за бежанците; 

Държавна агенция за българите в чужбина; 

Държавна агенция за закрила на детето; 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор; 

Държавна агенция "Национална сигурност"; 

Държавна агенция "Технически операции"; 

Национален статистически институт. 

 

 Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 11 от ЗОП – председателите на: 

Държавна комисия по сигурността на информацията; 

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата; 

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти 

 

 Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 12 от ЗОП – изпълнителните директори на: 

Агенция за устойчиво енергийно развитие – МЕ; 

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" – МЗ; 

Изпълнителна агенция по лекарствата – МЗ; 

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" – МЗХГ; 

Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските 

земеделски фондове" – МЗХГ; 

Изпълнителна агенция по горите – МЗХГ; 

Изпълнителна агенция по лозата и виното – МЗХГ; 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – МЗХГ; 

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – МЗХГ; 

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол – МЗХГ; 

Българска агенция за инвестиции – МИ; 

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" – МИ; 



  
 

 
 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – МИ; 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ – МОН; 

Изпълнителна агенция по околна среда – МОСВ; 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" – МО; 

Агенция по вписванията – МП; 

Агенция по геодезия, картография и кадастър – МРРБ; 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" – МТИТС; 

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"- МТИТС; 

Изпълнителна агенция "Морска администрация" – МТИТС; 

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" – МТИТС; 

Агенция за социално подпомагане – МТСП; 

Агенция за хората с увреждания – МТСП; 

Агенция по заетостта – МТСП; 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" – МТСП; 

Национален институт за помирение и арбитраж – МТСП; 

Агенция по обществени поръчки – МФ; 

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" – МФ. 

 

 Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП – кметовете на: 

Столична община;  

Община Пловдив; 

Община Варна; 

Община Стара Загора;  

Община Благоевград; 

Община Бургас; 

Община Русе. 

 

 



  
 

 
 

 Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП – ръководителите на: 

Агенция "Митници";  

Агенция за държавна финансова инспекция;  

Държавна комисия по хазарта; 

Национална агенция за приходите; 

Централен орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт. 

  

 Възложители по чл. 5, ал. 4 от ЗОП: 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД;  

ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД;  

"Мини Марица – изток" ЕАД; 

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"; 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД. 

 

 


