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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 
 

 

 

Относно: Предоставяне на достъп до документацията в профила на 

купувача, в случаите при които обявлението за обществената поръчка е 

публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС) в 

неработен ден 

 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) възложителите трябва да предоставят неограничен, пълен, 

безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията на 

обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в „Официален 

вестник“ на Европейския съюз. За изпълнение на това задължение 

възложителите следва да съобразят момента на публикация в ОВ на ЕС.  

Необходимо е да се има предвид, че съгласно установения режим на 

работа на Службата по публикации на ЕС, изпратените до нея обявления могат 

да бъдат публикувани и в неработни дни за възложителите или за страната (напр. 

събота или официални празници). В тези случаи, за изпълнение на задължението 

за предоставяне на свободен достъп до документацията е приложима 

разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ППЗОП, която урежда броенето на сроковете при 

възлагане на поръчки по ЗОП. В съответствие с нея срокът, в който 

възложителят е длъжен да осигури достъп до документацията изтича в първия 

присъствен ден, до момента на приключването на неговото работното време (чл. 

28, ал. 4, предложение първо от ППЗОП). Това правило е в съответствие и с 

установения ред за броене на сроковете съгласно Регламент № 1182/1971 г. на 

Съвета от 3 юни 1971 година за определяне на правилата, приложими за срокове, 

дати и крайни срокове.  

Предвид изложеното, когато обявлението е публикувано в ОВ на ЕС в 

почивен или празничен ден, следва да се счита, че възложителят е изпълнил 

задължението си по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако публикува документацията за 

обществената поръчка на профила на купувача най-късно до края на първия 

работен ден след публикацията в „Официален вестник“.  

Документите по всяка поръчка се обособят в самостоятелна електронна 

преписка на профила на купувача (чл. 42, ал. 3 от ЗОП). В съответствие с чл. 24, 

ал. 3, изр. първо от ППЗОП преписката следва да има собствен номер и дата на 

създаване. При публикуване на документите в нея е необходимо да се съобразява 



 

 

и изискването на чл. 24, ал. 4 от ППЗОП, като за всеки документ трябва е видима 

датата на неговата публикация.  

Достъп чрез интернет до преписката се предоставя чрез посочване на 

линка към нея (URL) в поле I.3) от съответното обявление за оповестяване 

откриването на процедурата. В тази връзка не може да се счита, че е осигурен 

достъп до документите по поръчката, когато в това поле се предостави линк не 

към конкретната преписка, а към общата страница на профила на купувача.  
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