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Във връзка с представените за съгласуване проекти на допълнителни 

споразумения към договорите за БФП и въпроси, коментари и бележки по тях, 

постъпили от общините, Управляващият орган на ОПОС дава следното разяснение: 

 

1. Подписването на допълнителните споразумения към договорите за БФП няма 

за цел, нито може да води до изменение на вече обявени процедури за обществени 

поръчки на бенефициентите или сключени договори за обществени поръчки в 

изпълнение на дейности по проекти, одобрени за финансиране по ОПОС. 

Увеличаването на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ не води до 

изменение на сроковете за изпълнение на договорите за обществени поръчки. С 

настоящото категорично заявяваме, че не е възможно позоваването на 

допълнителното споразумение или неговите клаузи като непреодолима сила или 

основания за изменение на обхвата на сключени договори с изпълнители. Такива 

действия ще доведат до налагане на финансова корекция. 

 

2. Във връзка с разпоредбите на §1, ал.1 от проекта на Допълнителните 

разпоредби, обръщаме внимание, че се отнасят за спазване на основните принципи, 

залегнали в Подхода и методологията за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на 

ОПОС. Следва да се има предвид, че целта на всеки проект, финансиран по процедура 

BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е 

подготовката на пълен и качествен инвестиционен проект. Това означава, че проектите 

трябва да отговарят в пълна степен на изискванията. Отговорността за разработването 

на този проект е изцяло на бенефициента по Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013г”. В този смисъл, независимо от обектите, които са проектирани в рамките на 

проекта за техническа помощ, при послдедващо кандидатстване за финансиране на 

инвестиционния проект, общината следва да включи във формуляра за 

кандидатстване само допустими обекти, предварително съгласувани с Управляващия 

орган.  
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Разпоредбите на §1, ал.2 се отнасят за съобразяване на обхвата на бъдещото 

проектно предложение с ограниченията посочени в Подхода и методологията за подбор 

на проектите по приоритетна ос 1. Това няма да доведе до отказ от финансиране на 

дейности, по вече сключени договори с изпълнители, резултатите от които в 

последствие няма да попаднат в инвестиционния проект. Следва да се има предвид, че 

по отношение на фазите на проектиране на обекти на ВиК инфраструктурата Подходът 

и методологията за подбор на проектите по приоритетна ос 1 препоръчват 

разработването на идеен проект на ПСОВ (или пречиствателна станция за питейни 

води) и последващо възлагане на инженеринг, а за линейна инфраструктура се изисква 

работен проект (или технически проект) и възлагане на строителството. В тази връзка, с 

цел привеждане на обхват на проектиране в съответствие с изискванията може да се 

възложи допълнително проектиране там където първоначално в проекта е предвидена 

по предна фаза. Същевременно, ако ПСОВ вече е проектиран в работна фаза 

средствата за това ще бъдат възстановени, но при последващо възлагане на 

строителството препоръчваме разработеният проект да бъде включен в 

документацията за възлагане на обществената поръчка като индикативен проект 

на възложителя за да не се ограничи конкуренцията. В тази ситуация, следва да се 

има предвид, че работният проект подлежи на одобрение в процеса на консултациите 

преди (или след подаване на инвестиционния проект за финансиране по ОПОС). 

В случай, че дейностите по проекта, одобрен за финансиране по ОПОС, са вече 

приключили, средствата по тях, включени в искания за средства, депозирани в 

Междинното звено, ще бъдат възстановени в съответствие с предвиденото в Договора 

за БФП. В тези случаи, привеждането на дейностите в съответствие с Подхода и 

методологията за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на ОПОС следва да се 

извърши от бенефициента при възможност.   

 

3. По отношение на реализирани спестявания в рамките на проекта по отделните 

дейности същите могат да бъдат използвани за привеждане на проекта в съответствие с 

изискванията по § 1, ал.1 и 2 от Допълнителните споразумения към Договорите за 

безвъзмездна финансова помощ.  

Обръщаме Ви внимание, че едни и същи дейности по проекта не могат да 

бъдат финансирани втори път в рамките на Договора за БФП или по друг договор 

за БФП по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”. 

Относно процедурата за възлагане на доразработване на отделни компоненти 

следва да се има предвид, че съгласно изискванията на чл.90, ал.1 т.3 от Закона за 

обществените поръчки процедура на договаряне без обявление се провежда от 

Възложителя, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до 

нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на 

изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. В този 

смисъл, при спазване на горепосоченото изискване, както и в случаите, когато са 

налице другите хипотези по чл.90 от ЗОП е допустимо Възложителят да проведе 

процедура на договаряне без обявление и да възложи дейности, необходими за 

привеждане на проекта в съответствие с Механизма за управление на приоритетна ос 1 

на ОПОС. 

Обръщаме внимание, че възлагане по този ред е по-скоро изключение и 

следва да бъде прилагано само когато е неизбежно. Следва да се има предвид, че 

процедури по чл. 90 също подлежат на предварителен и последващ контрол. 

 



4. По отношение на удължаването на срока на договорите за БФП 

Обръщаме Ви внимание, че определеният максимален срок за изпълнение на 

проектите, одобрени за финансиране по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 

оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." ще бъде удължаван със срока на 

спиране на дейността на отдел „Предварителен контрол”, дирекция ФЕСОС по преглед 

на документации за обществени поръчки на бенефициенти по приоритетна ос 1 на 

ОПОС и свързаната с нея препоръка за временно преустановяване обявяването на нови 

процедури за обществени поръчки по ЗОП и НВМОП.  

В допълнение съгласно §2, ал.1 от Допълнителните споразумения към 

Договорите за БФП срокът на всеки договор ще бъде удължен с четири месеца. С това 

изменение в рамките на срока за изпълнение на договора се включва периода от време 

необходимо за одобрение на окончателния доклад за изпълнението на проекта от 

Договарящия орган, който е 4 месеца от датата на представяне на окончателния доклад. 

В случай на необходимост, когато този срок не е достатъчен, ще бъдат търсени 

възможности за допълнително удължаване.  

 

5. Във връзка с изразени опасения относно възможността  Управляващият орган 

да дава задължителни указания, регламентирана в §1, ал.3 от Допълнителните 

споразумения към Договора за БФП, следва да се има предвид, че те ще бъдат 

задължителни от датата на издаването им, както е практиката до момента и ще вземат 

предвид продължителността на отделните договори. 

 

6. По отношение на графика за възлагане на обществени поръчки, изискуем 

съгласно §2, ал.4 от Допълнителните споразумения към Договорите за БФП  

Изискуемият по §2, ал.4 от Допълнителните споразумения към Договорите за 

БФП актуализиран график за провеждане на обществените поръчки се отнася до 

предстоящи процедури по ЗОП.  

По отношение на текущи процедури за възлагане на обществени поръчки или 

вече сключени договори за възлагане на обществени поръчки важат разпоредбите на 

Общите условия на договорите за БФП. Удължаването на срока по договора за БФП не 

води до удължаване на срока по договорите за обществени поръчки по проекта. В 

случаите на удължаване на срокове по договори в съответствие с чл.43 от ЗОП, 

бенефициентът е длъжен да представи проект на допълнително споразумение за 

съгласуване в „Предварителен контрол” в дирекция ФЕСОС. В случаите на 

прекратяване на договор за обществена поръчка бенефициентът е длъжен да уведоми 

Междинното звено в 7-дневен срок от прекратяването му. Съгласно Договора за БФП  

Бенефициентът е длъжен да предоставя на Междинното звено уведомленията за 

обстоятелствата, предизвикали спирането, възстановяването и/или удължаването на 

сроковете по договора / договорите за възлагане на обществени поръчки и план-

графици в срок до 7 дни от датата на възникване на тези обстоятелства. 

 

7. По отношение на документите, изисквани по §2, ал. 3, 4 и 5 от проектите на 

допълнителни споразумения към договорите за БФП 

Представянето на документите на последващ етап, а именно след сключването 

на допълнително споразумение към Договора за БФП е възприет от Договарящият 



орган на ОПОС подход с оглед своевременното подписване на допълнителните 

споразумения. След подписването им Бенефициентът разполага с достатъчен срок, в 

рамките на който да подготви изискваните документи. По този начин представените 

документи ще бъдат разглеждани по всеки отделен договор като ще бъдат съобразявани 

спецификите по изпълнението на проектите. След одобрението им от Договарящият 

орган те стават неразделна част от договора и задължителни за двете страни. 

Тогава, когато привеждането в съответствие с Подхода и методологията за 

подбор на проектите по приоритетна ос 1 на ОПОС изисква изменение на дейностите 

или техния обхват, следва това изменение да съответства на изменението в бюджета на 

проекта и графика за провеждане на обществените поръчки. 

8. По отношение на спиране на изпълнението по Договора за БФП 

Обръщаме Ви внимание, че чл.6а от Допълнителните споразумения към 

Договорите за БФП се отнася за обстоятелства, които са възникнали след сключване на 

договора за БФП и не попадат в категорията непреодолима сила, но въпреки това не са 

могли да бъдат предвидени към момента на сключването му. Това са непредвидени 

обстоятелства изменят средата и условията, при които се изпълняват проектите.  

Спирането на изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ не 

води до спиране на изпълнението на договорите за възлагане на обществена поръчка, 

освен ако такива клаузи не са предвидени в договора с изпълнителя. 

 
 


