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УТВЪРЖДАВАМ: 

          

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА  

АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

за предоставяне на услугата Електронен подател (e-Sender) 

 

 

 

Чл. 1. С тези Общи условия се уреждат условията и редът, при които 

Агенцията по обществени поръчки, наричана по-долу АГЕНЦИЯТА, предоставя 

услугата Електронен подател (e-Sender). 

 

Чл. 2. Електронен подател е услуга, която се състои в препращане на 

информация, подлежаща на публикуване в Официалния вестник (ОВ) на 

Европейския съюз (ЕС) в съответствие с електронен формат и валидационни 

правила, определени от Службата за публикации. 

 

Чл. 3. АГЕНЦИЯТА предоставя услугата Електронен подател безплатно. 

 

Чл. 4. АГЕНЦИЯТА препраща за публикуване в ОВ на ЕС следните 

обявления, за които е сертифицирана от Службата за публикации: 

 

1. Обявление за предварителна информация; 

2. Обявление за поръчка; 

3. Обявление за възлагане на поръчка; 

4. Периодично индикативно обявление - комунални услуги; 

5. Обявление за поръчка - комунални услуги; 

6. Обявление за възлагане на поръчка - комунални услуги; 

7. Система за квалифициране - комунални услуги; 

8. Обявление за конкурс за проект; 

9. Резултати от конкурс за проект; 

10. Обявление за изменения или за допълнителна информация (Поправка); 

11. Обявление за доброволна прозрачност ex ante; 

12. Обявление за изменение  (Изменение на поръчка през нейния срок на 
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изпълнение); 

13. Социални и други специфични услуги - обществени поръчки; 

14. Социални и други специфични услуги – комунални услуги; 

15. Обявление за предварителна информация - Отбрана и сигурност; 

16. Обявление за поръчка - Отбрана и сигурност; 

17. Обявление за възлагане на поръчка - Отбрана и сигурност; 

18. Обявление за поръчка за подизпълнение - Отбрана и сигурност; 

19. Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена 

процедура или поправка (Corrigendum). 

Чл. 5. АГЕНЦИЯТА препраща само валидно попълнени обявления. 

 

Чл. 6. АГЕНЦИЯТА препраща обявленията по чл. 4 за публикуване в ОВ на 

ЕС без да проверява тяхното съдържание. 

 

Чл. 7. Потребители на услугата Електронен подател могат да бъдат само 

възложители, които имат регистриран упълномощен потребител в Регистъра на 

обществените поръчки (РОП) и изпращат обявленията си чрез 

специализирания софтуер “Редактор на форми” с използване на електронен 

подпис. 

 

Чл. 8. Възложителят дава съгласието си и упълномощава АГЕНЦИЯТА да 

изпрати от негово име конкретното обявление по чл. 4, т. 1-9, 11-16 и 18 за 

публикация в ОВ на ЕС, като маркира полето “Съгласен съм с Общите условия на 

АОП за използване на услугата Електронен подател”. 

 

Чл. 8а. Възложителят дава съгласието си и упълномощава АГЕНЦИЯТА да 

изпрати от негово име конкретното обявление по чл. 4, т. 10 за публикация в ОВ на 

ЕС, като маркира полето “Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на 

услугата Електронен подател, а  в случай на поръчка в областите на отбрана и 

сигурност,  АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на обявление за 

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 

Corrigendum до ОВ на ЕС, в съответствие с Общите условия на АОП за 

използване на услугата Електронен подател”. 

 

Чл. 8б. Възложителят дава съгласието си и упълномощава АГЕНЦИЯТА да 

изпрати от негово име конкретното обявление по чл. 4, т. 17 за публикация в ОВ на 

ЕС, като маркира полето “ Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване 

на услугата Електронен подател, а в случай на невъзложена поръчка,  АОП да 

изпрати данните, необходими за публикуване на обявление за допълнителна 

информация, информация за незавършена процедура или Corrigendum до ОВ на ЕС, 
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в съответствие с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен 

подател”. 

 

Чл. 9.  Възложителят се задължава да не изпраща повторно същото 

обявление до ОВ на ЕС с цел избягване на двойно публикуване на една и съща 

информация. 

 

 Чл. 10. За обществени поръчки, открити преди влизане в сила на Закона за 

обществените поръчки, обн. ДВ. бр.13 от 16.02.2016 г., възложителят дава 

съгласието си и упълномощава АГЕНЦИЯТА да извлече от попълнения образец 

Решение за  промяна или Решение за прекратяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка информацията, необходима за формиране на обявлението по 

чл. 4, т. 19, и да изпрати от негово име конкретните данни за публикация в ОВ на 

ЕС, като маркира полето “Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за 

публикуване на обявление за допълнителна информация, информация за 

незавършена процедура или Corrigendum, до ОВ на ЕС, в съответствие с Общите 

условия на АОП за използване на услугата Електронен подател”. 

 

Чл. 11. Възложителят дава съгласието си и упълномощава АГЕНЦИЯТА да 

извлече от попълнения образец Обявление за възлагане на поръчка - Отбрана и 

сигурност информацията, необходима за формиране на обявлението по чл. 4, т. 19 

и да изпрати от негово име конкретните данни за публикация в ОВ на ЕС, като 

маркира полето “Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на 

услугата Електронен подател, а в случай на невъзложена поръчка,  АОП да 

изпрати данните, необходими за публикуване на обявление за допълнителна 

информация, информация за незавършена процедура или Corrigendum до ОВ на ЕС, 

в съответствие с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен 

подател”. 

 

Чл. 12. За поръчки в областите отбрана и сигурност, възложителят дава 

съгласието си и упълномощава АГЕНЦИЯТА да извлече от попълнения образец 

Обявление за изменения или за допълнителна информация (Поправка) 

информацията, необходима за формиране на обявлението по чл. 4, т. 19 и да 

изпрати от негово име конкретните данни за публикация в ОВ на ЕС, като маркира 

полето “Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата 

Електронен подател, а  в случай на поръчка в областите на отбрана и сигурност, 

 АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на обявление за 

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 

Corrigendum до ОВ на ЕС, в съответствие с Общите условия на АОП за 

използване на услугата Електронен подател”. 

 

Чл. 13. Възложителят носи отговорност за съдържанието на изпратеното 

обявление, включително за спазване на всички изисквания на нормативната  

уредба.  

 



 4 

Чл. 14. АГЕНЦИЯТА не публикува в Регистъра на обществените поръчки 

обявлението по чл. 4, т. 1-19 преди то да е изпратено за публикуване в ОВ на ЕС. 

 

Чл. 15. АГЕНЦИЯТА обработва и препраща до ОВ на ЕС само обявления, 

изготвени на български език. 

 

Чл. 16. АГЕНЦИЯТА не препраща за публикуване в ОВ на ЕС обявление, в 

което датата на изпращане на обявлението е различна от текущата дата. 

 

Чл. 17. При изпращане на обявление за възложена поръчка на база единични 

цени, когато възложителят не може да посочи конкретната стойност на договора в 

момента на неговото сключване, той задължително попълва полетата за най-

ниска/най-висока стойност. След изпълнение на договора и извършване на 

плащането, информация за крайната стойност на договора се подава само до 

АГЕНЦИЯТА. 

 

Чл. 18. При създаване на обявления, предназначени за препращане в ОВ на 

Европейския съюз с използване на услугата Електронен подател, възложителят се 

задължава да използва актуалната версия на специализирания софтуер “Редактор 

на форми”. 

 

Чл. 19. Ако текстът на обявлението или части от него (с изключение на 

акронимите) е изписан само с главни букви, ОВ на ЕС има право да откаже 

публикация. 

 

Чл. 20. АГЕНЦИЯТА не носи отговорност, ако ОВ на ЕС откаже 

публикуване на обявлението по причини, несвързани с електронния му формат. В 

този случай възложителят уведомява АГЕНЦИЯТА за това на електронен адрес: 

esender@aop.bg. 

 

Чл. 21. Възложителят се задължава да проследи публикацията в ОВ на ЕС и 

в случай на забавяне или при установяване на несъответствия с първоначално 

изпратения текст на обявлението, незабавно да уведоми АГЕНЦИЯТА на 

електронен адрес: esender@aop.bg. 

 

Чл. 22. В случай на възникване на технически причини, поради които е 

невъзможно обявлението да бъде препратено до ОВ на ЕС за период по-дълъг от 

един работен ден, АГЕНЦИЯТА се задължава да уведоми възложителя на 

посочения в обявлението факс или електронен адрес за връзка. 

 

Чл. 23. При възникване на необходимост АГЕНЦИЯТА има правото да 

изменя и допълва настоящите общи условия. 


