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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерския съвет от 

2022 г.  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление 

на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на 

цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.  

Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в 

резултат на инфлация бе приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г. на 

Министерския съвет, на основание чл. 117а, ал.1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП). Посочената разпоредба предвижда възможността за изменение на цената на 

договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са 

увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на 

договора, съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.  

С приетата методика бе регламентиран начинът за изменение на цената само 

на договори за обществена поръчка за строителство и рамкови споразумения за 

строителство в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на 

основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и 

рамковото споразумение за строителство. Извън предметния обхват на методиката 

останаха договорите за обществена поръчка за доставка и рамкови споразумения за 
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доставка, макар че разпоредбата на чл. 117, ал.1 от ЗОП обхваща всички договори за 

обществена поръчка, а не само с обект строителство. 

Мотивите за приемане на разпоредбата на чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, както и на  

методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка за 

строителство и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация, са 

свързани с прогресиращото нарастване на цените в целия производствен сектор от 

началото на 2021 г. Ако за последните 20 г. (2001 - 2020) средногодишната 

производствена инфлация в Република България по данни на Националния 

статистически институт е 3.99%, то към 31.12.2021 г. общият индекс на цените на 

производител в промишлеността (Евростат код В_ТО_Е36) бележи ръст от 33.7 

пункта спрямо стойностите към 31.12.2020 г. (от 109.4 на 143.1), което свидетелства 

за инфлация от 30.78 %. В средногодишен план инфлацията в промишлеността през 

2021 г. спрямо 2020 г. е 16.36 %.    

Прогресиращата промишлена инфлация през 2021 г. е световно явление, 

обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни 

промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани 

нефтопродукти, природен газ и енергийни суровини) в периода на възстановяване на 

световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID-SARS-2. В 

началото на 2022 г. инфлационните процеси се катализират и вследствие на 

нарушените канали за доставки във връзка с военния конфликт между Руската 

федерация и Украйна.  

Тези мотиви в пълна степен важат и за договори за обществени поръчки за 

доставка и рамкови споразумения за доставка. 

Това налага регламентиране на начина за изменение на цената и на 

договори за обществена поръчка за доставка и рамкови споразумения за доставка с 

цел преодоляване на последиците от прогресивната инфлация в цените на 

доставките и обезпечаване на изпълнението им. 

За индексиране на разходите по договори за обществени поръчки за 

доставка и рамкови споразумения за доставка се използва Индекс на цени на 

производител на вътрешния пазар в промишлеността  (2015=100), който се 

публикува всеки месец на интернет страницата на Националния статистически 

институт (НСИ). 

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет 

и не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета с 

оглед на което към проекта е приложена финансова обосновка, изготвена по образец 
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съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. 

С проекта на Решение на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби на 

европейско законодателство, поради което към проекта на акт не е изготвена 

справка за съответствие с европейското право. 

В съответствие с изискванията на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, проектът е съгласуван с 

останалите министри и с институциите, които имат правомощия по прилагането и 

изпълнението му. 

Получените становища с приетите предложения са отразени в него, а мотивите 

за отхвърлянето на останалите бележки са посочени в приложената справка. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и 4, изр. второ от Закона за 

нормативните актове по проекта на акт е проведено обществено обсъждане, като 

проектът на постановление, докладът към него и частичната предварителна оценка, 

са публикувани на интернет страницата на Министерство на енергетиката и на 

Портала за обществени консултации за срок от 14 дни. Срокът за предложения и 

становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, предвид данните за 

цените на производител във всички области на икономиката и необходимостта от  

предприемане на спешни регулаторни мерки за преодоляване на последиците от 

прогресивната инфлация в цените на стоките и материалите, предмет на договорите 

и рамковите споразумения за доставка, и обезпечаване изпълнението на сключените 

договори за обществени поръчки. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на 

цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с 

Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 



4 | P a g e  

 

2. Проект на Методика за изменение на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация  

3. Финансова обосновка; 

4. Частична предварителна оценка на въздействието; 

5. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;  

6. Съгласувателни писма; 

7. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

 

РОСЕН ХРИСТОВ 

Министър на енергетиката  

 

 

 

 

 

              

 

 


