
 

 

Рег. номер: МУ - 8 

Дата: 24.04.2020 г. 

 

София – 1000  тел.: (02) 9859 71 50  aop@aop.bg  

ул. ”Леге” № 4 факс: (02) 9859 71 52 www.aop.bg  

  

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 

 

Относно: Изменение на договор за обществена поръчка на основание 

чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.    

(ЗМДВИП) 

 

В чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП (Обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), като част от 

мерките за облекчаване на последиците от възникналата кризисна ситуация за 

засегнатите лица, е предвидена възможност по предложение на изпълнител на 

обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече 

от срока на действие на извънредното положение. 

Посочената възможност е предоставена в инициатива на изпълнителя, 

доколкото в общия контекст на ЗМДВИП се приема, че в условията на 

извънредно положение стопанските субекти могат да се сблъскат с трудности 

поради спрени производства, прекъснати вериги на доставки или проблеми с 

ликвидността, предизвикани от кризисните обстоятелства.  

Отправянето на предложение не е обвързано със задължение за 

възложителя, а е необходимо постигане на съгласие между страните. 

Независимо от това, когато е основателно би следвало да се уважи.  Обект на 

предоговаряне може да бъде единствено срокът за изпълнение. Доколкото не се 

визира само удължаване на крайния срок, изменението може да засяга и 

вътрешни или междинни срокове. Допустимите промени са ограничени до срока 

на действие на извънредното положение, което означава, че размерът на 

удължаване на съответния срок не може да надхвърля продължителността на 

извънредното положение. 



Въведеното в чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП основание е частен случай на 

хипотезите уредени в ЗОП, при които са допустими изменения на договор във 

връзка с възникване на непредвидени обстоятелства и попада в чл. 116, ал. 1, 

т. 3 от ЗОП. Предвид характера си на специална норма, част от законодателни 

мерки във връзка с извънредното положение, разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от 

ЗМДВИП би следвало да се прилага само в случаите когато се удължава срокът. 

Когато се налагат и други промени в договора вследствие от настъпилия force 

major,  e приложимо основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, доколкото тази 

норма е с по-широк обхват.  

 С оглед на изложеното, при изменение на договор въз основа на чл. 13, 

ал. 2 от ЗМДВИП, възложителите следва да изпращат обявление за изменение 

на договор за обществена поръчка по чл. 27 от ЗОП, като в него се посочи 

основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и се отбележи, че промяната е във 

връзка с разгледаното по-горе специално основание от ЗМДВИП. 
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