
   
   
  

 
Обществени поръчки 2 07 С04 
(актуализационно приложение към 5 август 2022 г.) 
I. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за 
управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ДВ, бр. 39 от 27.05.2022 г.) са напра-
вени следните изменения в ЗУСЕСИФ: 
1. В чл. 5, ал. 3 думите „министъра на икономиката“ са заме-
нени с „министъра на иновациите и растежа“ (вж. с. 329). 
2. Алинея 1 на чл. 10 е изменена така (вж. с. 334): 

(1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2022 г.) Централното координационно 
звено изпълнява задачите по чл. 123, параграф 8 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013. 

3. Алинея 2 на чл. 10 е отменена (вж. с. 334). 
4. В чл. 10 е създадена нова ал. 3: 

(3) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2022 г.) Централното координационно 
звено може да бъде организирано в администрацията на Министер-
ския съвет, в рамките на специализираната администрация на 
Министерството на финансите или на друго министерство. 

 
II. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за 
управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ДВ, бр. 51 от 1.07.2022 г., в сила от 
1.07.2022 г.) са направени множество изменения в ЗУСЕСИФ, 
които ще бъдат отразени в следващото издание на сборника. 
 
III. Със Закона за допълнение на Закона за обществените 
поръчки (ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) в 
ЗОП е създаден нов чл. 117а: 

Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка 
при инфлация 

Чл. 117а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2022 г.) (1) В случаите по чл. 116, 
ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена 
поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличе-
ни цените на основни стоки и материали, които формират стойност-
та на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на 
Министерския съвет. 
(2) Когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят предвижда 
клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той 
може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1. 

 

   
 


