
 

 

Оповестяване на промени и удължаване на срокове в публикувана обществена 

поръчка в ЦАИС ЕОП – допълнена на 31.08.2020 г. 

При публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация ЦАИС ЕОП 

следи за спазване на следните изисквания на нормативната уредба:  

 С първото обявление възложителят може да направи промени в условията на 

процедурата (чл. 100, ал. 1, респ. чл. 179, ал. 1 от ЗОП). В ЦАИС ЕОП тези условия сa в 

параметрите, в настройките на етапа, в изискванията и в графика на поръчката; 

 С всяко следващо обявление възложителят може да променя само сроковете (чл. 100, 

ал. 11 и 12 от ЗОП), т.е. графика на поръчката. Системата не ограничава броя на 

промените. 

Важно: Системата не държи сметка за спазване на сроковете по чл. 100, ал. 3 – 5 от ЗОП, съответно 

по чл. 179, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 

 

Необходимите промени се реализират чрез следните последователни действия: 

1. Достъпва се секция „Параметри“, поле „Управление на статуса на поръчката”. С избор 

на бутон „Започни с промените“ и след потвърждаване на действието системата създава „Чернова“, 

която представлява копие на част от актуалното съдържание на условията на поръчката.  

 

 

 

2. Черновата се отваря в отделен прозорец. В него системата визуализира секциите, в 

които към конкретния момент е възможно да се извършват промени.  

Забележка: Промяна в графика на поръчка с обособени позиции се извършва само в 

основната част на поръчката. Когато обаче се удължават срокове за отделни обособени позиции е 

необходимо да се променят графиците във всяка конкретна обособена позиция. 



 

 

 

3. След отразяване на промените се преминава към работното пространство на поръчката 

и се пристъпва към подготовка на обявлението за изменение или допълнителна информация. За 

целта се отваря публикуваното обявление за поръчка и в него се нанасят всички необходими 

изменения и/или допълнения. 

 

 

 

4. В секция „Валидиране и преглед“ системата показва резюме на нанесените промени и 

дава възможност за преглед на обявлението в неговата цялост.  При валидиране на документа се 

активира бутон „Към решение за изменение“. 

 



 

 

 

5. Системата изисква потвърждаване на действието, след което автоматично генерира 

формуляр  на Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 

и прикачва към него Обявлението за изменение или допълнителна информация.  

 

Забележка: Изисква се попълване само на решението, тъй като в обявлението вече е 

нанесена съответната коригирана информация. 

 

6. Решението се попълва, подписва и изпраща за публикуване, заедно с прикаченото към 

него Обявление за  изменение или допълнителна информация. 

 



 

 

 

7. До публикацията поръчката остава в режим на чернова.  

 

 

 

8. С публикуване на документите, в публичната преписка на поръчката автоматично се 

отразява новата информация и се дава възможност да се проследят всички последователно 

извършвани промени. 

 

 



 

 

9. НОВО. Удължаване на срока за подаване на оферти в ЦАИС ЕОП, в случай че в 

първоначално определения срок няма постъпили заявления/оферти или е получено само едно 

заявление/оферта. 

Съгласно чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, възложителят може да удължи обявените срокове в 

процедурата, когато в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти, или 

е получено само едно заявление или оферта. Удължаването на срока за подаване на 

заявления/оферти се реализира в следните стъпки: 

 След изтичане на срока за подаване на заявления/оферти, в секция „Оферти“ се 

визуализира броя на кандидатите/участниците, подали заявления/оферти. 

 

 С настъпване на датата и часа за отваряне на заявленията/офертите, се появява бутон 

„Декриптирайте съдържанието“. 

 

 В случай, че няма подадени заявления/оферти, хранилището е празно, бутон 

„Декриптирайте съдържанието“ не се появява, а в Системата се визуализира 

информация, че няма подадени заявления/оферти. 

 

Важно: В случай, че възложителят вземе решение за удължаване на срока за подаване на 

заявления/оферти на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, председателят на оценителната комисия 

НЕ трябва да натиска бутон „Декриптирайте съдържанието“ (т.е. НЕ трябва да декриптира 

заявлението/офертата на кандидата/участника). 

 

Забележка: Удължаването на срока за подаване на заявления/оферти се реализира 

аналогично на посочено в т. 1 - 8. След публикуването на обявлението за изменение или 

допълнителна информация и решението за одобряването му, статусът на поръчката се променя от 

„Отваряне на заявления/оферти“ на „Подаване на заявления/оферти“. 

 


