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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 

Относно:  Публикуване на информация за отмяна на  Решение за откриване на 

обществена поръчка от орган по обжалване 

 

С оглед информиране на всички лица, които имат интерес да участват в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителите имат задължението да 

изпращат до АОП информация за нейното актуално състояние.  

Една от възможните хипотези, в които възложителите следва да публикуват 

информация, е когато решението за откриване на процедурата е отменено от органа 

по обжалване. Следва да се отбележи, че решението, с което се отменя акта на 

възложителя, трябва да е влязло в сила. 

В този случай възложителят има задължението да попълни и изпрати 

обявление за възложена поръчка. То е различно, в зависимост от вида на възложителя 

(публичен или секторен - публичните възложители попълват “Обявление за 

възложена поръчка“, а секторните - „Обявление за възложена поръчка – комунални 

услуги“. 

Когато поръчката е открита с обявление за социални или други специфични 

услуги, се попълва съответно „Социални и други специфични услуги“ или „Социални 

и други специфични услуги – комунални услуги“, в частта „Обявление за възложена 

поръчка“.  

Възложителят трябва да попълни раздел V “Възлагане на поръчката“, като в 

поле V.1) “Информация относно невъзлагане“, „Поръчката/обособената позиция не е 

възложена“, маркира „Други причини (прекратяване на процедурата)“. В поле VI.3) 

„Допълнителна информация“ на съответния образец се пояснява, че решението за 

откриване на процедурата е отменено и се посочва номера и датата на акта на органа 

по обжалване.  

В ЗОП и ППЗОП не е определен срок за изпращане на посочената по-горе 

информация, за разлика от хипотезата на прекратена процедура. Доколкото се касае 

за друг случай на невъзложена поръчка, би следвало правилото за срока да се 

приложи по аналогия. Това означава, че възложителят следва да изпрати информация 

за отмяната на процедурата в същия 7-дневен срок, който започва да тече от влизане в 

сила на решението на органа по обжалване. 
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