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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 
 

 

Относно: Прилагане на чл. 100 от ЗОП 

 

 

В чл. 100 от ЗОП са регламентирани предпоставките, при които е допустимо да 

се правят изменения в условията на процедура за възлагане на обществена поръчка 

след нейното откриване, както и сроковете за извършване на тези промени. Съгласно 

чл. 100, ал. 1 от ЗОП възложителят може еднократно да направи промени в 

обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за 

потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в 

описателния документ. Нормата не поставя ограничение относно характера на 

промените. Те могат да засягат всички обявени изисквания в процедурата при 

условие, че са направени еднократно в рамките на определен срок. Тази еднократност 

на действията има за цел да осигури стабилитет на поръчката. Инициативата за 

промените може да е на възложителя и/или по искане на заинтересовано лице, което 

следва да го представи в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (ал. 2). 

Сроковете, в които възложителят може да направи еднократна промяна в 

документите по чл. 100, ал. 1 от ЗОП са посочени в чл. 100, ал. 3-5 от ЗОП.  

Независимо, че обявените срокове също са част от условията в процедурата, за 

тях не се прилагат ограниченията по ал. 1 (еднократно) и по ал. 3-5. Основание за 

това дава разпоредбата на чл. 100, ал. 6 от ЗОП според която промени в сроковете 

могат да се правят и след изтичане на 14-дневния срок, при това повече от веднъж. 

Тази норма не следва да се възприема като самостоятелно основание за удължаване 

на сроковете. Тя има за цел да разграничи хипотезата на чл. 100, ал. 1 от ЗОП от 

останалите случаи, при които е допустимо само удължаване на сроковете (чл. 100, ал. 

7, 11 и 12 от ЗОП).  

Основанията за удължаване на сроковете са уредени изчерпателно и могат да 

се обособят в две групи, в зависимост от това, дали удължаването е задължение на 

възложителя (ал. 7 и 11) или се допуска по негова преценка (ал. 12).  

Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато с 

промените по чл. 100, ал. 1 от ЗОП са внесени съществени изменения в условията на 

обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците (чл. 100, ал. 7, 

т. 1 от ЗОП). Освен това възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на 

оферти и когато са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата, 

но той не може да ги предостави в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП. При удължаването на 

срока в тези два случая следва да се има предвид, че заинтересованите лица трябва да 

имат достатъчно време да се запознаят и съобразят промените при подготовката на 

офертите си. 



Съгласно чл. 100, ал. 10 от ЗОП промените, направени от възложителя не 

трябва да въвеждат условия, които биха изменили кръга на заинтересованите лица. 

До такъв резултат ще се стигне когато променените условия позволяват допускането 

на заинтересовани лица, различни от първоначално определените. При необходимост 

от изменения на първоначалните условия, които биха променили кръга на 

потенциалните участници в процедурата, възложителят трябва да я прекрати с 

мотивирано решение на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.  

Във връзка с производство по обжалване, възложителят удължава обявените 

срокове в процедурата, ако това е наложително (чл. 100, ал. 11 от ЗОП). Независимо 

че в закона не е уточнено кога удължаването е наложително, следва да се приеме че 

до този резултат се достига когато сроковете в процедурата се спират, поради 

обжалване. Такъв ще е случаят при подаване на жалба с искане на временна мярка 

срещу решението за откриване на процедурата. Нормата е приложима и когато има 

подадена жалба с искане на временна мярка, но поради нейната нередовност 

производство не се образува. Когато възложителят удължава сроковете в процедурата 

поради обжалване, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до 

момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове 

не може да е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя (чл. 28, ал. 

5 от ППЗОП). 

Възложителят удължава обявените срокове по своя преценка, когато в 

първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е 

получено само едно заявление или оферта (ал. 12, т. 1).  

Когато възлага поръчка в областите отбрана и сигурност възложителят може да 

удължи обявените срокове, за да даде допълнителен срок на лицата, които не 

притежават разрешение, удостоверение или потвърждение съгласно чл. 158, ал. 2, т. 3 

от ЗОП да представят съответния документ (чл. 100, ал. 12, т. 2 от ЗОП).  

Всички разгледани промени в условията на процедурата се извършват с 

публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация, с което 

действие се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени (чл. 100, ал. 13 от 

ЗОП). 
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