МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП
(обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)
В бр. 86 на ДВ от 18 октомври 2018 г., е обнародван Закон за изменение и
допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Законът влиза в сила от 1
март 2019 г., с изключение на някои промени, за които са предвидени различни
срокове, в зависимост от въпросите, които уреждат. Разпоредбите, които влизат в
сила на дати, различни от 1 март 2019 г., както следва:
От деня на обнародване на закона в ДВ (18 октомври 2018 г.) се прилагат
измененията в чл. 201, ал. 2; чл. 204, ал. 5; чл. 205, ал. 7; чл. 213, ал. 2; чл. 216а от
ЗОП и § 138 от ЗИДЗОП. Те са свързани с производството по обжалване на
разпореждания и определения на Комисията за защита на конкуренцията пред
Върховния административен съд.
От 18 октомври 2018 г. се отменят преходните параграфи в ЗОП, с които се
въвежда задължителното използване на електронната платформа за възлагане на
обществени поръчки. Въвеждането на платформата ще се осъществи на два етапа. Тя
ще е напълно завършена с всички функционални възможности до края на 2020 г.
От 1 ноември 2019 г. влизат в сила разпоредбите, с които се въвежда
задължително прилагане на националната електронна платформа от откриване на
процедурите до получаване и отваряне на електронни заявления за участие и оферти
включително, както и електронна комуникация в хода на възлагане на поръчките. До
тази дата е планирано провеждане на дейности по обучения, тестване и регистрация
на потребителите в платформата, с оглед безпрепятственото и плавно преминаване
към електронно възлагане.
От 1 януари 2021 г. ще се прилагат и нормите, свързани с въвеждане на всички
функционалности на платформата.
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