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МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
Относно: Действия на възложителите при възобновяване на спрени
срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г.
В периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. са обявени общо 1505
процедури, от които е използвана открита процедура за 600 поръчки, а
публично състезание – за 566 бр. Предвид големият брой на тези процедури,
настоящото указание цели да подпомогне възложителите относно действията,
които следва да предприемат във връзка с възобновяването на сроковете в
резултат на промените в ЗМДВИП (в сила от 09.04.2020 г.).
Съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.) всички
срокове, които попадат в тези две разпоредби следва да спрат до отмяната на
извънредното положение. С влизане в сила на § 13, ал. 1 от Заключителните
разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), от 17.04.2020 г.
засегнатите срокове се възобновяват и приключват с изтичане на оставащата
към момента на спирането част. Това правило не се прилага, когато
възложителят е извършил действия, свързани с изтичане на такъв срок,
приемайки, че съответният срок не е обхванат от ЗМДВИП или защото е
преценил, че същият попада в чл. 4 от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.). В
този случай на основание ал. 2 от същия параграф извършените действия
запазват силата си.
Това са двете хипотези, които изглежда са най-многобройни в
създадената ситуация, поради което са предмет на разглеждане в настоящото
указание:
1.

Когато процедурата е открита след 13.03.2020 г. и няма извършени

действия, следва да се приеме, че не са започнали да текат никакви срокове. За
тези процедури законоустановеният срок за предложения би следвало да спре
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още при откриването им, което на практика означава, че не тече и срокът за
получаване на оферти. Началният момент на всички срокове е определен
съгласно § 13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП и започва да тече от 17.04.2020 г.
Практически всички процедури, открити след 13.03.2020 г., по които не
са извършени действия, стартират от 17.04.2020 г. Това налага сроковете,
определени в обявленията за обществена поръчка да бъдат променени с
публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация,
съответно и решението, с което се одобрява. Доколкото сроковете започват да
текат изначално, към тези процедури следва да се подходи като към
първоначално открити. В тази връзка се препоръчва да се изчака изтичането на
10–дневния срок по чл. 100, ал. 2 от ЗОП, след което да се публикува обявление
за изменение или допълнителна информация. В противен случай възложителят
няма да може да направи други промени по условията на поръчката в рамките
на 14 –дневния срок, ако получи предложение от заинтересовано лице.
Независимо дали само удължава сроковете или прави други промени в
документите, възложителят няма право да определя по-кратки срокове от
първоначално определените.
Пример: открита процедура, която е стартирала в първия ден на
извънредното положение – 13.03.2020 г. и възложителят е определил
минимален срок за подаване на оферти (35 дни).
В този случай началният момент на срока е 17.04.2020г. и следва да
изтече на 21.05.2020 г.; съответно срокът за обявлението за изменение или
допълнителна информация по чл. 100, ал. 3 от ЗОП изтича на 30.04.2020 г.
Преди това на 26.04.2020 г. (неделя), но тъй като е почивен ден - на 27.04.2020
г. (понеделник), изтича 10-дневният срок за предложения от заинтересованите
лица за промени в документите на обществената поръчка. Обявлението за
изменение или допълнителна информация следва да се публикува в периода
27.04 – 30.04.2020 г.

2.

Когато процедурите са открити след 13.03.2020 г., но възложителят

е извършил действия по тях. Тези действия съгласно на § 13, ал. 2 от ЗР на

ЗИДЗМДВИП запазват силата си. При тях от 17.04.2020 г. ще се възобнови
срокът, който следва да тече след последното извършено действие.
Пример: открита процедура, която е стартирала в първия ден на
извънредното положение – 13.03.2020 г. и възложителят е определил
минимален срок за подаване на оферти (35 дни). Публикувано е обявление за
изменение или допълнителна информация в 14–дневния срок, т.е. на
27.03.2020 г., след което от 28.03.2020 г. би следвало да тече преклузивният 10дневен срок за обжалване. Той обаче попада в чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП (в
редакция до 08.04.2020 г.) и е спрян (в този смисъл е публикуваната
информация от КЗК). Този срок се възобновява от 17.04.2020 г., от която дата
следва да тече оставащата част от първоначално определения срок след като
се приспаднат изтеклите 14 дни.
Предвид невъзможността да се обхванат всички възникнали хипотези
през разглеждания период, настоящото указание има за цел да разгледа
принципния подход, по който следва да се действа при възобновяване на
сроковете по процедурите, стартирали след 13.03.2020 г. Независимо, че
примерите в указанието са за открити процедури, то е приложимо и за публично
състезание. То би било полезно за възложителите и при други по вид процедури,
при изчисляване на срокове.
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