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ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПОС 

 

 

 

Уважаеми бенефициенти,  

 

Във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

обществените поръчка (обн. ДВ., бр. 52/09.07.2010г.), е необходимо документациите за 

обществени поръчки за дейности по одобрени за финансиране проекти, чието 

обявяване предстои, да бъдат съобразени с измененията в нормативната уредба.  

 

С оглед на изложеното по-горе бенефициентите по ОПОС следва да имат предвид 

следното:  

 

1. Документациите за обществени поръчки, по които има издадени становища за 

осъществен предварителен контрол следва да бъдат преработени в съответствие с 

новите изисквания и обявени по реда на ЗОП. Обръщаме внимание на факта, че 

преработените документации не следва да бъдат внасяни повторно за извършване на 

предварителен контрол. Във връзка с това, бенефициентите следва да имат предвид, че 

към настоящия момент за всички документации представени по проекти, финансирани 

по Приоритетна ос 1 отнасящи се за агломерации над 10 000 е.ж. имат издадени 

становища от извършен предварителен контрол.  

 

2. Документациите за обществени поръчки, внесени за предварителен контрол, по 

които няма издадени становища и процедурите не са обявени, подлежат на 

задължително преработване с цел привеждане в съответствие с измененията в ЗОП и в 

последствие - на внасяне в МЗ за осъществяване на предварителен контрол.  

 

3. Документациите за обществени поръчки, които предстоят да бъдат внесени за 

осъществяване на предварителен контрол, следва междувременно да се приведат в 

съответствие със законодателните изменения, преди внасянето им за разглеждане от 

МЗ.  

 

Поради влизането в сила на ЗИД на ЗОП (обн. ДВ., бр. 52/09.07.2010 г.) и 

отчитайки сроковете за подготовката на документация (1 месец) и осъществяването на 

предварителен контрол (1 месец), графиците за изпълнение на проектите, респективно 

ДБФП, ще бъдат удължени с 2 месеца, където е приложимо, а именно: в случаите на 

посочените в т. 2 и 3 хипотези.  

 

Важно е да се отбележи, че изключения от горепосоченото се допуска само в 

случаите на §. 59 от ЗИД на ЗОП, който регламентира заварените положения т.е. вече 

обявени процедури.  

 
 

Решения за 

      по-добър живот  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 0 7  –  2 0 1 3  г . ”  
 

 

Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

Дирекция  “Кохе зионна  полити ка  за  о колна  среда ”  
ope@moew .gove r nmen t . b g  
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По отношение на ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ следва да се има предвид 

следното:  

Считано от подписването на допълнителните споразумение към договорите за 

безвъзмездна финансова помощ, всички дейности, които са предвидени за възлагане по 

реда на чл. 2 от НВМОП, не подлежат на предварителен контрол. 

В тази връзка, бенефициентите следва да проведат избора и да сключат договор с 

изпълнител. 

Проверката по законосъобразност ще бъде извършена на фаза последващ контрол, 

тогава, когато бенефициентът е поискал да му бъдат възстановени средствата за тази 

дейност.  

 


