
 

Сиела Норма АД, София 1510 

бул. Владимир Вазов 9, тел./факс: (02) 954 10 30 

http://www.ciela.net • http://www.ciela.bg 

 Ciela Norma AD, 1510 Sofia, Bulgaria 

9 Vladimir Vazov blvd., tel./fax: +359 2 954 10 30 

http://www.ciela.net • http://www.ciela.bg 
 

 

НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ 

 
НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ  

НА  
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

 
http://profilnakupuvacha.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сиела Норма АД, София 1510 

бул. Владимир Вазов 9, тел./факс: (02) 954 10 30 

http://www.ciela.net • http://www.ciela.bg 

 Ciela Norma AD, 1510 Sofia, Bulgaria 

9 Vladimir Vazov blvd., tel./fax: +359 2 954 10 30 

http://www.ciela.net • http://www.ciela.bg 
 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

Съдържание 

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СОФТУЕРНАТА УЕБ УСЛУГА ....................................... 2 

II. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ............................................... 5 
1. Вграждане на хипервръзка на интернет страница на възложител ......................... 6 

2. Предназначение на секции "Профил"; "Админ"; "Потребители" ......................... 6 

3. Образуване и управление на електронни преписки по обществени поръчки. 

Вътрешни правила ................................................................................................................... 9 

III. УПРАВЛЕНИЕ НА СРОКОВЕ И НОТИФИКАЦИИ .................................................. 14 
 

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СОФТУЕРНАТА УЕБ УСЛУГА 

 

Законът за обществените поръчки (обн., ДВ бр.13 от 2016 год., в сила от 15.04.2016 год.) 

продължава и разширява застъпеното в предишния Закон изискване за придаване на 

публичност на определени документи чрез Профил на купувача.   

 

Софтуерната уеб услуга "Профил на купувача", достъпна на http://profilnakupuvacha.com/, е 

"друг интернет адрес, за който е осигурена публичност", чрез който възложителите могат да 

публикуват документи по чл. 42 от ЗОП. 

 

Информационната система за обществени поръчки притежава следните функционални 

възможности: 

 

1. Всяко лице, което има качеството на „Възложител“ по смисъла на чл. 5 и сл. от ЗОП 

може да се регистрира в системата, като създаде свой профил, посочвайки 

индивидуализиращи белези (наименование, БУЛСТАТ, адрес, телефон, име, парола и др.). 

 

2. Притежавайки собствен профил в системата, всеки възложител може да използва 

административните функции на системата, за да организира своя Профил на купувача. 

 

3. Административните функции на системата позволяват на възложителя да публикува 

всички необходими документи, които са свързани с обявяване, възлагане, изпълнение и 

отчет на обществени поръчки. 

 

4. Системата генерира автоматично хипервръзка за Профил на купувача, както и 

хипервръзка при създаване на обществена поръчка. 

 

5. Към софтуерната уеб услуга е интегрирана функция "тайм стамп", чрез която се 

удостоверява датата на всеки публикуван документ, по този начин се изпълнява нормативно 

изискване на ЗОП, което е в сила от 01.10.2014 г., и съотв. остава в сила след 15.04.2016 г.  
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6. Системата разполага с гъвкави функционалности, които позволяват добавяне на нови 

документи, редактиране на отделни реквизити на поръчката, смяна на документ 

(проследяване на версии на документа) и архивиране. 

 

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

От началната страница на http://profilnakupuvacha.com/ възложители могат да се регистрират 

в софтуерната уеб услуга, достъпвайки бутон "Регистрация". 

 

 
 

След като изберете да се регистрирате като възложител, е необходимо да попълните форма, 

която съдържа посочените по-долу индивидуализиращи белези: 

 

http://profilnakupuvacha.com/
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При коректно попълнени полета и избор на бутон "Регистрирай" ще се появи следното 

съобщение: 



 

Сиела Норма АД, София 1510 

бул. Владимир Вазов 9, тел./факс: (02) 954 10 30 

http://www.ciela.net • http://www.ciela.bg 

 Ciela Norma AD, 1510 Sofia, Bulgaria 

9 Vladimir Vazov blvd., tel./fax: +359 2 954 10 30 

http://www.ciela.net • http://www.ciela.bg 
 

 

 
 

В рамките на 15 минути ще получите съобщение на посочения от вас имейл, заедно с линк 

за потвърждаване на регистрацията. 

След потвърждаване на регистрацията се извършва верифициране от администратор в 

рамките на работния ден от 08.30 до 17.30 ч. 

 

II. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

Когато процесът по регистрация е преминал успешно /попълване на данни, потвърждение 

на линк за регистрация и верифициране от наш администратор/, възложителят разполага с 

потребителско име и парола, с които може да организира и управлява своя профил на 

купувача, чрез избор на бутон "Вход", който е достъпен от началната страница на 

http://profilnakupuvacha.com/. 

 

След логване в информационната система за обществени поръчки, възложителят достъпва 

т.нар. административна част от профила на купувача, чрез която се извършват следните 

действия: 

- Редакция на създадения при регистрация профил на възложителя/промяна на парола 

- секция "Профил"; 

- Персонализиране на създадената след регистрация хипервръзка на възложителя - 

секция "Админ"; 

- Регистриране на лица, които ще организират и управляват профил на купувача от 

името на възложителя - секция "Потребители"; 

- Образуване на електронни преписки по обществени поръчки (секция "Публикувай 

процедура за възлагане на обществена поръчка"; "Публикувай процедура на 

възлагане на поръчка с ниска стойност"; "Публикувай Предварително обявление"; 

„Публикувай вътрешни правила“ ); 

- Управление на обществени поръчки – Меню "Моите обществени поръчки"; "Моите 

процедури на възлагане на поръчка с ниска стойност"; "Моите предварителни 

обявления" (преглед; редактиране; добавяне на документи; смяна на документ; 

версии на документа; архивиране; история на промените); 

- Вътрешни правила на възложителя – секция "Публикувай Вътрешни правила". 

Архивиране на вътрешни правила – от меню "Моите Вътрешни правила". 

 

http://profilnakupuvacha.com/
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1. Вграждане на хипервръзка на интернет страница на възложител 

Хипервръзката, която възложителят следва на вгради на своята интернет страница, за да 

осигури публичност на електронните документи по чл. 42 от ЗОП, се достъпва след вход в 

информационната система (Страница на възложителя: http://profilnakupuvacha.com/227). 

За да генерира софтуерната уеб услуга тази хипервръзка е необходимо кумулативно да са 

налице следните обстоятелства: успешна регистрация като възложител, потвърждение на 

линка за регистрация, както и верифициране от администратор. 

 

 
 

 

2. Предназначение на секции "Профил"; "Админ"; "Потребители" 
 

 Профил 

Възложителят може да промени реквизити, които е вписал при първоначалната си 

регистрация, както и паролата на своя профил. 

http://profilnakupuvacha.com/227
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 Админ 

Възложителят има 

възможност да посочи 

своето наименование 

в хипервръзката, да 

прикачи файл, който 

представлява 

неговото лого, както и 

да въведе контактна 

информация като 

адрес, телефон и др. 
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След посочване на наименование в хипервръзката на възложителя и зареждане на лого, 

административна част от профил на купувача има следния изглед: 
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Потребители 

Всеки възложител може да разполага с до/максимум 10 потребителя, като за целта е 

необходимо те да бъдат регистрирани, за да получат потребителско име и парола. 

Възложителят следва да се логне в системата и от секция "Потребители" - "Създай 

потребител" да въведе данни за потребителя (задължителни реквизити: име, фамилия, 

телефон, потребителско име, парола, e-mail), за да създаде негов акаунт. 

 

Възложителят разполага със "Списък потребители", който се достъпва от секция 

"Потребители". Списъкът дава възможност на възложителя от една страна, да проследи брой 

потребители, дата на регистрация, последно посещение, а от друга страна, той разполага със 

следните функционалности: 

- да изтрие даден потребител; 

- да редактира профила му; 

- да деактивира акаунта му. 

От секция "Потребители" възложителят достъпва "Статус на Възложителя", който дава 

информация за абонамента – период, първоначален брой публикации, оставащи 

публикации. 

 

След създаване на потребители от страна на възложителя, формата, която се зарежда в 

информационната система за обществени поръчки, има следния изглед: 

 

 
 

3. Образуване и управление на електронни преписки по обществени поръчки. 

Вътрешни правила 

 

 Образуване на електронни преписки по обществени поръчки 

Основният изглед на административната част на профил на купувача визуализира четири 

правоъгълни бутона "Публикувай процедура за възлагане на обществена поръчка"; 

"Публикувай процедура на възлагане на поръчка с ниска стойност"; "Публикувай 

Предварително обявление"; "Публикувай вътрешни правила". 
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При избор на бутон "Публикувай процедура за възлагане на обществена поръчка" се отваря 

форма, със следните полета за попълване (идентична е с формата "Публикувай процедура 

на възлагане на поръчка с ниска стойност"): 

 

 

Възложителят попълва 

атрибутите по обществена 

поръчка, с изключение на поле 

"АОП номер" и избира бутон 

"Запиши". 

 

Като резултат от тези действия 

системата генерира хипервръзка, 

която конкретизира, както 

възложителя, така и обществената 

поръчка. Тази хипервръзка се 

достъпва от меню "Моите 

обществени поръчки" и подлежи 

на изпращане в АОП заедно с 

решението за откриване на 

процедурата. 

(виж поле "Директен линк":  

http//profilnakupuvacha.com/Примерна фирма ЕООД, 348 ). 
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Информацията за обществената поръчка и хипервръзката към нея, е видима само за самия 

възложител. Съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗОП документациите за участие се публикуват в 

профил на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията, 

освен ако друго не е определено в ЗОП. 

 

След като получи АОП номер, възложителят следва да го впише към съответната 

обществена поръчка. За целта е необходимо от меню "Моите обществени поръчки" да 

открие съответната поръчка, от поле "Действие" да отвори формата за "Редактиране" 

и да нанесе номера, след което да запише направените промени (виж таблицата по-

горе, в колоната, която отразява статус на поръчка – Публикувана - НЕ). 

 

След вписване на АОП номер към съответната поръчката, от поле "Действие" е 

необходимо да извърши "Публикуване". По този начин поръчката вече е видима за 

заинтересованите лица, а възложителят вече може да предприема действия по 

публикуване на решението за откриване на процедурата. 

 

 

Пояснение: При попълване на атрибутите на обществена поръчка, функционалността 

"Ограничен достъп за редакция" означава, че потребител на възложител, би могъл да 

ограничи достъпа за редакция на определена обществена поръчка. По този начин никой 

друг, освен създателят на поръчката, няма да има право да я редактира, архивира или добавя 

документи към нея. 

Дори потребители да са ограничили достъпа за редакция на създадени от тях обществени 

поръчки, то възложителят в качеството си на главен акаунт има пълни права върху 

поръчките, т.е. може да ги редактира, архивира или добавя документи към тях. 

Когато определена обществена поръчка е с ограничен достъп за редакция, то друг 

потребител на възложител, който не е създател на поръчката, може единствено да я 

прегледа, но няма правата, с които разполага самият възложител, хипотеза, посочена по-

горе. 

Опцията, при която обществена поръчка не е ограничена за редакция, означава, че всеки 

потребител на възложител (различен от потребителя, създал поръчката) може да я 

редактира, архивира и добавя документи към нея. 
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a.  Управление на електронни преписки по обществени поръчки 

От меню "Моите обществени поръчки" към съответната поръчка в поле "Действие" са 

налични пет бутона. 

 

 
 

Описание на наличните бутони в поле "Действие": 

- бутон "Преглед" отваря форма, която визуализира прикачените към поръчката документи, 

като към всеки документ има три бутона - "Изтриване", "Публикуване" (в случай че не сте 

публикували при ъплоудване на документите), "Смяна на документ" (в случай че извършите 

"Смяна на документ", то в полето "Действие" ще се появи бутон "Версии на документа"); 

- бутон "Редактиране" отваря форма, която позволява да се редактират първоначално 

вписаните атрибути към поръчката; 

- бутон "Добавяне на документи" отваря форма, чрез която възложителят следва да прикачи 

документите по чл. 42 от ЗОП; 

- бутон "Архивирай" - при изтичане на законовия срок за публикуване в профил на купувача, 

възложителят предприема действие по архивиране на документите и информацията към 

дадена обществена поръчка (в случай че архивирате по невнимание дадена поръчка, то тя 

може да бъде деархивирана и отново да бъде видима за всички заинтересовани лица); 

- бутон "История на промените" – описва действията по създаване и редакция на атрибутите 

към дадена обществена поръчка. 
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Важно: При ъплоудване на документи към обществена поръчка, възложителят може и 

едновременно да ги публикува (по подразбиране системата предлага тази опция). За целта е 

необходимо да остане в чек бокса отметка "Публикувай автоматично при запис", както е 

показано по-долу във формата: 

 

В случай че възложителят e премахнал отметката и не желае ъплоуднатите документи 

да бъдат и едновременно публикувани, то веднага след това ще се появи съобщение, 

указващо че към дадена обществена поръчка има непубликувани документи и 

съответно начина това как да бъде направено. 

 

 
 

 

3.3 Секция "Публикувай Вътрешни правила". Архив на вътрешни правила от меню "Моите 

Вътрешни правила" 

 

Информационната система за обществени поръчки дава възможност възложителят да 

публикува вътрешни правила по чл. 244 и чл. 42 от ЗОП. Броят на вътрешните правила, 

които възложителят може да прикачва не е ограничен, като към тях ще има приложен и 

съответния "тайм стамп" сертификат. 

 

Формата, която зарежда системата за публикуване на вътрешни правила има следния изглед 

(идентична с формата на предварително обявление, разликата е че има номер на ел. 

преписка):  
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III. УПРАВЛЕНИЕ НА СРОКОВЕ И НОТИФИКАЦИИ 

 

От 19 август 2016 год. е въведена и функционалността за нотификации и управление на 

сроковете. 

 

За да използвате функционалността е необходимо да влезете в най-долния таб на менюто, в 

секцията Срокове. 
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След като влезете в сроковете, екранът ще ви покаже списък на активните /в т.ч. и 

непубликувани все още/ поръчки, както и списък на активните нотификации: 

За да създадете нова нотификация към конкретна поръчка е необходимо да натиснете 

иконата с форма на камбанка, намираща се срещу всяка от поръчките. След натискането й 

ще се появи екран, с който ще можете да настроите: 

 

1. Вид нотификация:   за какво се отнася това уведомяване. Налични са три опции: отваряне 

на техническа документация; краен срок за подаване на документи или друг. 

 

В случай че изберете опцията Друг, ще се появи поле, в което трябва да уточните за какво 

се отнася тази нотификация. 

 

2. До дата: тук е необходимо да посочите конкретната дата, на която изтича срока, 

който искате да запазите за уведомяване.  

 

NB! Уведомяването се активира, ако до неговата дата остава една седмица или по-

малко. 
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3. Начинът по който искате да бъдете уведомени за изтичащия срок – по мейл, поп-ъп 

съобщение или и двете.  

 

В случай, че изберете опцията поп-ъп съобщение, при всяко влизане в системата ще се 

появява изскачащ прозорец с информация относно процедурата и срока: 

 

 
 

NB! Имайте предвид, че номерът е линк към конкретната поръчка. 

 

За да активирате нотификацията изберете дата и натиснете Добави. Ще излезе прозорец, 

потвърждаващ добавянето на нотификацията.  
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След добавянето на нотификацията, същата ще е видима в полето Активни 

нотификации в Срокове: 

 

 
 

Ще имате възможност да редактирате нотификацията при необходимост чрез бутона 

Редактирай, намиращ се точно след описанието на нотификацията. 

 

В случай, че сте избрали и мейл уведомяването, ще бъдете уведоми по електронната Ви 

поща в посочените, по-горе срокове.   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

В случай на проблем с използването на системата, можете да се свържете с нашия екип за 

поддръжка на следните координати за контакт: 

 

 

1510 София, България 

бул. „Владимир Вазов” № 9 

Телефон: +359 2 903 00 48 

Мобилен: +359 877 31 70 01 

ел. поща: nikolai.dimitrov@ciela.com 

 

mailto:nikolai.dimitrov@ciela.com

