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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 

 

Относно: Действия на възложителите при възобновяване на спрени 

срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г. 

 

Влизането в сила на ЗМДВИП с обратно действие от 13.03.2020 г. засяга 

много процедури, открити преди тази дата, които се намират на различен етап 

от тяхното провеждане. За тези процедури са приложими принципните 

положения, разгледани в предходните методически указания.  

Най-общо, когато при провеждането на процедурите е засегнат срок, 

който попада в чл. 3, т. 2 и 3 от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.), той 

спира да тече. Изключение са случаите, при които са извършени съответни 

действия. Съгласно § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП 

тези действия запазват силата си.  

Предвид ежедневно получаваните запитвания до агенцията по-долу се 

разглеждат често срещани хипотези, свързани с прилагане на срокове към 

момента на влизане в сила ЗМДВИП – 13.03.2020 г.  

 

1. Засегнат е срокът, в който след откриване на процедурата 

заинтересованите лица могат да отправят предложения до възложителя за 

промени в документите на поръчката.  

Когато до 13.03.2020 г. е изтекла част от този срок, срокът се възобновява 

от 17.04.2020 г., като от тази дата започва да тече оставащата (неизтеклата) част 

от него. За улеснение на заинтересованите лица възложителят може да 

публикува съобщение на профила на купувача, в което да укаже конкретната 

дата, на която изтича този срок. След изтичането му той следва да публикува 

обявление за изменение или допълнителна информация, в което да се посочат 

новите срокове в процедурата. В случай че възложителят не изчака и публикува 



обявлението преди изтичането на този срок, след това той няма да има 

възможност да направи промени в условията на поръчката, ако е необходимо.  

 

Пример: Процедурата е стартирала на 09.03.2020 г. и възложителят е 

определил минимален срок за подаване на оферти (35 дни). До влизането в сила 

на ЗМДВИП (13.03.2020 г.) са изтекли 3 дни от срока за предложения по 

чл. 100, ал. 2 от ЗОП. От 17.04.2020 г. срокът се възобновява с останалите 7 

дни. Едва след неговото изтичане (23.04.2020 г.) възложителят трябва да 

публикува обявление за изменение или допълнителна информация в периода 

24.04-27.04.2020 г., с което да промени първоначално определените срокове, 

както и да направи промени в документите, ако е необходимо. Съответно 

новата най-ранна дата за подаване на оферти в този случай е 18.05.2020 г.  

 

2. Засегнат е срокът за обжалване на решението за откриване на 

процедурата.  

Подходът на възложителя следва да е аналогичен на този по т. 1, като 

изтеклата до 13.03.2020 г. част от срока се приспада и от 17.04.2020 г. той се 

възобновява с изтичане на оставащите дни. В този случай е препоръчително 

възложителят да публикува съобщение на профила на купувача, в което да 

укаже на заинтересованите лица кога изтича срока за обжалване на това 

решение. При неговото възобновяване от 17.04.2020 г. възложителят следва да 

посочи в обявлението за изменение или допълнителна информация новият срок 

за подаване на оферти, съответно за тяхното отваряне.  

 

3. Засегнати са срокове във връзка с работата на комисията за провеждане 

на процедурата.  

По принцип ЗМДВИП не засяга изрично работата на комисията, с 

изключение на случаите когато комисията е дала указание по чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, поискала е разяснения по съгласно чл. 104, ал. 5, изречение второ от 

ЗОП или е поискала обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Доколкото сроковете за 

изпълнение на тези указания попадат в обхвата на чл. 3, т. 3 от ЗМДВИП (в 

редакция до 08.04.2020 г.), те следва да се считат за спрени, като след 17.04.2020 

г. се възобновяват с оставащата част от тях.  



 

4. Засегнат е срокът за обжалване на решението за избор на изпълнител.  

В този случай подходът е същият както във всички разгледани хипотези, 

т.е. от 17.04.2020 г. се възобновява неизтеклата част от срока за всеки от 

участниците. За тяхно улеснение той може публикува съобщение на профила на 

купувача, че срокът за обжалване е спрян на 13.03.2020 г. и е възобновен, като 

тече индивидуално съобразно момента на връчване на решението на всеки 

участник. Възложителят не може да сключи договор преди решението да влезе в 

сила по отношение на всички участници. 

По същия начин следва да се постъпи при решението за прекратяване, ако 

има участници в процедурата.  

 

В настоящите хипотези са разгледани частично засегнати срокове, т.е. 

когато към момента на влизане в сила на ЗМДВИП те са започнали да текат, но 

не са приключили и няма извършени действия. Когато началният момент на 

срока е след 13.03.2020 г. се прилага принципният подход, изяснен в 

методическо указание № МУ-5/14.04.2020 г., при който от 17.04.2020 г. срокът 

се възобновява в пълния му размер.  
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