
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА  В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ 

 

С настоящата Инструкция се цели създаване на унифицирана процедура за 

действие от страна на дружествата – членове на Камара на строителите в България, 

с оглед методическото им подпомагане при постигане на ефективност в процеса по 

прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка 

в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27 септември, 2022 г., на 

Министерски съвет на Република България. 

 

І. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКАТА 

На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ бе обнародван и влезе в сила 

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/. С този 

закон се създаде нов член 117а „Методика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка при инфлация. По силата на чл. 117а алинея 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 увеличени цените на основни стоки 

и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно 

методика, одобрена с акт на Министерския съвет.  Алинея 2 на същия текст 

постановява, 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 да може да обвърже тази 

клауза с методиката по ал. 1. 

С преходните и заключителни разпоредби на този закон се въвежда важният принцип, че 

Методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени 

поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени 

преди влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г. 

Законодателят е изброил изрично три основания по чл.116 ЗОП, при наличието на които 

се, при наличието на които страните на основание чл.117а от ЗОП следва да приложат 

Методиката. Тези основания се съдържат в чл.116, ал.1, т.1, 2 и 3. По силата на тези 

текстове, изменения се допускат, когато: 

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез 

ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или 

опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, 

при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката 

или на рамковото споразумение;  



2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на 

допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в 

първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:  

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително 

изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо 

оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и  

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и 

обслужването или дублиране на разходи на възложителя;  

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не 

е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до 

промяна на предмета на договора или рамковото споразумение.  

Очевидно е, че т.3 ще бъде най- често използваното основание, което ще даде 

възможност за прилагане на Методиката и извършване на индексация. 

Не бива да се пренебрегва и правилото на ал.2 на чл.116, което указва, че в случаите по 

чл.116, ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с 

повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. 

Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата 

стойност на измененията. 

До какви изводи води анализът на цитираните дотук разпоредби на ЗОП: 

1. Законодателят, видно от редакцията на чл.117а, ал.1, е постановил, че прилагането 

на Методиката по отношение индексирането на цените на договорите, които 

попадат в нейното приложно поле е императивно задължение на възложителя. 

Това означава, че ако даден изпълнител по договор, който по силата на закона и 

на самата методика, е регламентиран като допустим за индексация, поиска 

промяна на цената на този договор, то искането му обвързва възложителя 

безотказно да стартира процедурата по прилагане на методиката. Отказът за 

стартиране на процедурата би представлявал незаконосъобразно действие от 

страна на възложителя; 

2. Законодателят не е ограничил обхвата на индексацията до определен кръг от 

договори в зависимост от вида на възложителя /община или държавата/ или от  

начина на финансиране /държавен бюджет, общински бюджет, дадена оперативна 

програма и др./, както и до точно регламентиран предмет на договора или 

рамковото споразумение за строителство. Следва да се има предвид, че 

Методиката се прилага при договори за строителство и рамкови споразумения за 

строителство. 

3. Самият ЗОП е поставил т. нар. „таван на индексацията“, който е 50 на сто 

стойността на основния договор или рамковото споразумение. Този таван не може 

да се променя с акт на МС или да се ограничи допълнително по волята на 

възложителя. Това означава, че всички основателни и законосъобразни искания 

за индексация би следвало да бъдат уважени до законовата граница от 50 на сто. 

4. ЗОП не поставя изискване към изпълнителите да представят на възложителите 

някакви доказателствени материали за да бъде уважена тяхната претенция. 



Достатъчно е да бъде направено мотивирано искане за прилагане на методиката, 

поради наличие на определено законово основание. 

В изпълнение на своите законови задължения, МС прие Постановление № 290 от 27 

септември 2022 г., с което е приета Методика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка в резултат на инфлация, публикувано в ДВ бр. 78, 2022г. в сила от 

30.09.2022г. 

         

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МЕТОДИКАТА 

По силата на чл.1 на Методиката, с дози документ се регламентира начинът за 

изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение 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. Нормата на чл. 117а от ЗОП въвежда задължение за 

прилагане на Методиката, при наличие на хипотезите, посочени в същата, а именно 

наличие на инфлация, при която съществено са се увеличили цените на основни стоки и 

материали, формиращи стойността на договора. Следователно, методиката представлява 

алгоритъм, по който страните по даден договор, описан в чл.1, да достигнат до точна 

сума, с която ще бъде променена първоначалната цена на договора. 

 

ІІІ. ОБХВАТ НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ИНДЕКСАЦИЯ 

Методиката въвежда определени ограничения, по отношение на СМР, които подлежат 

на индексация. Това е направено с преходните и заключителните й разпоредби. По 

конкретно, ограниченията са следните: 

1. На изменение подлежат цените за извършени дейности /СМР/, приети след 

30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за 

строителство /§.4/. По тази причина, МС изключва възможността дейности, които 

са приети преди 30.06.2021 г. да бъдат обект на индексация, независимо кога е 

оферирана тяхната стойност. Дори тези дейности да са оферирани след 

посочената съгласно §.2 - 31.12.2020 г., те няма да могат да бъдат обект на 

преговори между страните по даден договор. Тук трябва да се уточни, че под 

„приемане“ на дадена дейност следва да се разбира осъществяване на дадена 

процедура за приемане на извършената от изпълнителя работа, която е 

предвидена в самия договор и съставянето на определени документи, 

удостоверяващи това. В случай, че в даден договор не е регламентирана изрично 

такава процедура, ще трябва съответно да са приложени нормите на ЗУТ и 

подзаконовите актове по прилагането му. Важно е, също така да се обърне 

внимание, че методиката изисква приемане на дадена работа, а не нейното 

пълно или частично заплащане от страна на възложителя. С оглед 

посоченото индексацията следва да се прилага както спрямо частично или 

цялостно разплатени (приети след 30.06.2021г.), така и за неразплатени 

работи/дейности, приети след 30.06.2021 г.; 



2. Нито ЗОП, нито Методиката поставят ограничение, което да въвежда 

условието изпълнението на даден договор да не е приключило за да бъде той 

обект на индексация. „Приключени“ договори могат да бъдат с променени цени, 

стига СМР по тях да са приети след 30.06.2021 г. Тук е мястото да се спомене, че 

в много случаи изпълнението на договора за строителство не се изчерпва със 

съставяне на акт обр. 15 или дори с въвеждането на обекта в експлоатация. Дори 

след въвеждане в експлоатация на готовия обект, изпълнителят е обвързан с 

редица задължения до изтичане на уговорените в договора гаранционни срокове 

за отделните видове СМР, което поставя договора в условията на действащ такъв. 

В тези хипотези изпълнителят също би имал права да иска индексиране на 

договорната цена; 

3. В Методиката, за начална дата на наличие на инфлация се приема 31.12.2020 г. 

/виж §2/. По тази причина, за Дата за определяне стойността на строително-

монтажните работи, предмет на изменение на формиране на стойността на 

договора и рамковото споразумение, е регламентирана датата на офертата за 

участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай, че дадена 

оферта е подадена преди 31.12.2020 г., спрямо нея се прилага индексът за 

31.12.2020 г. /виж §.3/. 

4. Следва да заявим ясно и твърдо, че всякакви твърдения, че индексацията не следва 

да се прилага по приключили договори или по договори, които са разплатени, са 

тенденциозни и не почиват на здрава юридическа основа и практически 

обезсмислят целите на ЗИДЗОП И ПМС №  290, ограничавайки приложното поле 

и поставяйки „таван“ на индексацията. 

 

ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПМС № 290 

В резултат на извършения анализ на разпоредбите на ЗОП, ПМС № 290 и други 

релевантни разпоредби на нормативни актове, считаме, че следва да бъдат предприети   

следните стъпки и действия от дружествата – членове на КСБ, о оглед на постигане на 

желаните от тях резултати: 

1. Отправяне на искане за прилагане на Методика за изменение цената на 

договор за обществена поръчка. Това искане трябва да съдържа и срок, в който 

Възложителя следва да предприеме действия във връзка с прилагането на 

Методиката, както и проект на Анекс/Допълнително споразумение (за улеснение 

образец на такъв е приложен към настоящата Инструкция). Всеки изпълнител по 

договор за обществена поръчка за строителство/СМР следва да отправи писмено 

искане до Възложителя по конкретен договор за прилагане на Методиката. 

Отново подчертаваме, че на изменение подлежи цената на договор за обществена 

поръчка, като методиката се прилага за извършени дейности, приети след 

30.06.2021г. Всеки строител следва да следи дали са налице следните 

обстоятелства: 

- Действащ договор за обществена поръчка. Методиката за изменение на цената 

на договор за обществена поръчка идентифицира дейностите, по отношение на които се 

прилага съответната формула по чл. 4 – извършени дейности, приети след 30.06.2021г., 



като по никакъв начин не се засяга въпросът на какъв етап следва да е договорът, за да 

може да се приложи Методиката. В този случай, ако договорът е действащ, то 

Методиката се прилага по отношение на всички извършени дейности, приети след 

30.06.2021г. Под „действащ“ договор следва да се имат предвид съответните клаузи, 

регламентиращи времевите рамки на конкретния договор. В случай че е предвидена 

отговорност на Изпълнителя по договора в рамките на гаранционния срок, съгласно 

Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, то може със сигурност да се приеме, че до 

изтичане на гаранционните срокове, договорът е „действащ“.  

- Наличие на изпълнени работи, приети след 30.06.2021г., по съответния 

договор. Изпълнителите следва да идентифицират документа по съответния договор, 

съгласно който се приема работата. Това може да бъде: приемо-предавателен протокол; 

акт за плащане; отчет; друг предвиден в договора документ. В случай, че такъв документ 

не е предвиден в конкретния договор, следва да се има предвид че работата се приема 

със съответните актове и протоколи, съставяни по време на строителството, съгласно 

ЗУТ и подзаконовите нормативни актове; 

2. Искането по т. 1 следва да бъде мотивирано относно наличието на 

инфлация, следствие на която е налице увеличение на стоки и материали. За 

улеснение, към настоящата Инструкция е приложен образец на искане, който 

следва да се ползва от Изпълнителите, с оглед съответния договор, за който се 

отправя искане за индексация; 

3. Искането представлява волеизявление на Изпълнителя за подписване на 

Анекс/Допълнително споразумение към съответния договор за 

строителство/СМР, който следва да предвижда следното: 

3.1 Прилагане на Методиката за изменение на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на 

Република България № 290 от 27 септември, 2022 г.; 

3.2 Указване на механизъм на извършване на индексацията - документите, 

необходими за представяне от съответния изпълнител по договор и приемането им от 

страна на възложителя по договора. Механизмът на извършване на индексацията  

включва: 

- уговорка за прилагане на формулата по чл. 4 от Методика за изменение на цената 

на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, чрез подписване на Акт за 

индексация към всеки документ, който удостоверява изпълнени дейности, приети след 

30.06.2021 г., съобразно начина на приемане на дейности по съответния договор; 

- уговорка  за прилагане на формулата по чл. 4 от Методика за изменение на цената 

на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, върху общата стойност 

на съответния документ, който удостоверява изпълнени дейности, приети след 

30.06.2021 г., предмет на индексация съгласно Методиката.  

- механизъм на прилагане на задържани суми/пари и приспадане на авансовите 

плащания, в случай че такива се предвиждат в съответния договор, съобразени с 

условията и целите на Договора за обществена поръчка, който включва: 



o Задържане на суми/пари в процент, съгласно уговорките на сключения между 

страните договор, с цел постигане на максимално заложения процент 

задържани суми/пари по Договора; 

o Клауза, която да предвижда, че авансово платените средства не подлежат на 

приспадане от стойностите на съответните актове за индексация. 

- Клауза, с която Акта за индексация се дефинира като основание за издаване на 

съответния документ/фактура за плащане. 

- Определяне на крайна цена по договора за обществена поръчка при прилагането 

на индексация по Методика за изменение на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация, както следва: увеличението на цената по 

договора при прилагане на индексацията не може да надхвърли повече от 50 на 

сто стойността на основния договор или рамковото споразумение, като 

ограничението се прилага за общата стойност на измененията. С цел недопускане 

нарушение на посоченото ограничение, Актовете за индексация се отчитат с 

натрупване, което отразява всички Актове за индексация, тяхната стойност, 

натрупване и процентно отражение изменението на цената на договора.  

 

4. След изтичане на срока, даден от Изпълнителя на Възложителя с Искането по т. 1, 

Изпълнителите: 

- В случай че получат отговор от Възложителя за готовност за подписване на 

Анекс/Допълнително споразумение, предприемат действия във връзка с подписването 

му; 

- В случай че получат отговор от Възложителя, с който той отказва сключване на 

анекс и прилагане на методиката, следва да се предприемат действия във връзка с 

излагане на мотиви относно императивния /задължителен/ характер на Методиката за 

изменение на цените и евентуалните действия, които ще бъдат предприети от страна на 

изпълнителя за реализиране на законните му права и интереси, ведно с всички 

произтичащи от това неблагоприятни за възложителя последици. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За определяне на стойността на разходите за строителни материали, в 

искането за плащане, се използва значимостта на строителните материали, изразена 

процентно, определена в чл. 2 от Методика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка в резултат на инфлация – „Тежест на строителните материали в 

себестойността на различните видове строежи“, като не е необходимо да бъдат 

представяни допълнителни доказателства към искането за прилагане на Методика за 

изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. В случай 

на наличие на две или повече от посочените категории тежести на строителните 

материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата по чл. 2 

от Методиката, се прилага коефициентът за категорията на основните строителни 

дейности, които имат най-голяма тежест в общата стойност на конкретния договор. 

 



С оглед максимално улесняване на изпълнителите, към настоящата Инструкция са 

приложени образци на: 

1. Искане за прилагане на Методика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка в резултат на инфлация; 

2. Анекс/Допълнително споразумение за прилагане на Методика за изменение на 

цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ДО  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

ОТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

Във връзка с Договор № ……… с предмет ................. 

 

Основание: чл. 117а от ЗОП във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

 

 

Уважаеми ............., 

 На 30.09.2022 г. в ДВ бр. 78 е публикувано Постановление на Министерски съвет 

на Република България № 290 от 27 септември 2022 г., с което е приета Методика за 

изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. 

Посоченото Постановление влиза в сила от датата на публикуването му в Държавен 

вестник – 30.09.2022 г.  

 Съгласно посоченото чл. 1 от  Методика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка в резултат на инфлация (наричана Методиката в настоящото 

искане), с методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка и рамково споразумение 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. 

Съгласно чл. 2 от Методиката, за изменение на цената на договор и рамково 

споразумение по чл. 1 се прилага коефициент на тежест на строителните материали в 

себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата, като коефициентът 



се прилага към стойността на целия договор и рамковото споразумение. В чл. 4 от 

Методиката е предвидена и формула, по която следва да бъдат индексирани строително-

монтажните работи, като предмет на индексацията, съгласно §4 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Методиката, са извършени дейности, приети след 

30.06.2021 г. 

 С оглед гореизложеното, считаме че на основание чл. 117а от ЗОП, във връзка с 

чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, цената по Договор № .............. подлежи на индексация, 

съгласно посочената Методика, като следва да се вземат предвид следните 

обстоятелства: 

1. Между представляваното от мен Дружество и .......... е сключен Договор № 

............. за изпълнение на обект: ...................................... 

2. Горепосоченият Договор е сключен на ............г., като Ценова оферта за 

изпълнението на обекта е подадена на .......... 

3. Имайки предвид предмета на сключения Договор, а именно: ................, за 

изменение цената на договора следва да бъде използван тежестен коефициент под № ..... 

от таблица по чл. 2 от Методиката – „Тежест на строителните материали в 

себестойността на различните видове строежи“ - ....... %; 

  

 В допълнение, следва да се има предвид че, към датата на подаване на Ценово 

предложение по обществената поръчка, на основа на която е сключен Договор № ......., 

представляваното от мен Дружество е заложило ценообразуване, като се е съобразило с 

икономическата обстановка в страната и е предвидило необходимите и предвидими 

рискове във финансово отношение, като по този начин е заложило офертната цена.  

 Настъпиха, обаче, обстоятелства, считано от датата на подаване на Ценовото 

предложение, както и от датата на сключването на подробно описания Договор, които са 

непредвидими и дори не биха могли да бъдат предвидени нито към момента на подаване 

на Ценовото предложение, нито към момента на сключване на договора. Тези 

обстоятелства са резултат от едно непредвидени форсмажорни обстоятелства, които за 

нас, като участник в процедурата по ЗОП, с оглед която е сключен и договорът за 

изпълнение, не бяха и не биха могли да бъдат известни, а именно настъпилата световна 

пандемия, в резултат на разпространението на COVID-19, военните действия в 

Черноморския регион. Тези обстоятелства доведоха до драстично, непредвидено и 

непредвидимо увеличение на цените не само на основни суровини и материали, 

необходими за изпълнение на строително-монтажни работи, но и до съществено 

увеличение на енергийни източници, горива и други. Увеличението на тези цени е 

неестествено, като това се наблюдава във всички европейски страни и влияе пряко върху 

цените за изпълнение на СМР.  

 В резултат на описаните по-горе факти, като Дружеството – Изпълнител 

започнахме да срещаме все повече трудности във финансово отношение, изразяващи се 

в превишаване на бюджета за изпълнението на проекта, което ни даде основание да 

извършим необходимите изследвания, с цел да се придържаме към бюджета за 

изпълнение. На база осъществената проверка, обаче, се оказа, че настъпилите 



непредвидени обстоятелства засягат дотолкова изпълнението на договора, че е 

необходимо увеличение на Договорната цена, с оглед запазване на равностойността на 

насрещните престации по договора. Настъпването на изложените по-горе непредвидени 

и непредвидими обстоятелства от извънреден характер причинява прекомерно и 

противоречащо на правилата за честност, почтеност и коректност несъответствие между 

престациите на страните по сключения между нас договор. Съществуващото между нас 

правоотношение е засегнато от външни за страните събития, превръщащи изпълнението 

на задълженията в първоначалния им вид в изцяло несъвместимо с принципите за 

справедливост и добросъвестност.  

 С оглед гореизложеното, считаме, че са налице предпоставките на чл. 116, ал. 1, 

т. 3 от ЗОП, тъй като гореописаните обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при 

полагане на дължимата грижа, а в същото време  възниква необходимост от изменение, 

което не води до промяна на предмета на договора, но е необходимо с оглед запазване 

на икономическия баланс на договорните отношение.  

Ето защо, с настоящото, на основание чл. 69 от ЗЗД, Ви каним в срок до 15 

(петнадесет) дни от получаване на настоящото искане, да предприемем действия във 

връзка с увеличение на Договорната цена по сключения Договор, като на основание чл. 

117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП да подпишем Допълнително споразумение, 

проект на което представяме към настоящото Искане.  

  

С уважение: 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

АНЕКС № 

Договор № ……………. 

 

Днес ................2022 година в гр. София между: 

 

…………………………… Възложител, 

и 

………………………….. Изпълнител. 

 

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,  



 

Като взеха предвид, че: 

 

(1) На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила 

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който 

се създава нов член 117а, съгласно който 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 увеличени цените на основни стоки и материали, които формират 

стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на 

Министерския съвет. 

(2) Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), 

методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени 

поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди 

влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г. 

(3) С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 

септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на 

договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се  регламентира начинът 

за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение 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. 

(4) Настоящият договор е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда 

на ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена на .................г. 

(5) Считано от датата на подаване на офертата /31.12.2020г. е налице инфлация, като 

Индекса на потребителските цени към днешна дата, отнесен към датата на подаване на 

офертата, е  в размер на ..........%, представлява съществено, непредвидено  и 

непредвидимо увеличение на инфлационните процеси. 

(6) При наличието на посочените в т. 5 инфлационни процеси съществено са увеличени 

цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора. 

(7) Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и 

Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на 

основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, 

които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите 

последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки 

и материали, военните действия в Черноморския регион. 

(8) Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъде предвидени от възложителя 

при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на 

договора, което не води до промяна на предмета му, 

 



На основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП се споразумяха с настоящия 

анекс за следното: 

 

Чл. 1. (1) Цената на Договора се изменя, като изменението се извършва чрез прилагане 

на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на 

инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 

от 27 септември, 2022 г.  

(2) Общото увеличение на цената на договора, съгласно чл. 1 от настоящия анекс, не 

може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор. 

(3) В случай че при прилагането на Методика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски 

съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., в рамките на настоящия 

Анекс бъде достигнато ограничението по ал. 2, индексирането на цената спира в момента 

на достигане на посоченото ограничение. 

 

Чл. 2. (1) За прилагане Методика за изменение на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на 

Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., страните подписват Актове за 

индексация към всеки Акт/Документ за извършени по договора дейности, приети след 

30.06.2021 г.  

(2) Изпълнителят представя Акт за индексация към всеки Акт  за извършени по договора 

дейности, приети след 30.06.2021 г., който включва следното: 

1. посочване на съответния Акт за извършени по договора дейности, приети след 

30.06.2021 г., подлежащ на индексация; 

2. стойност на дейностите, подлежащи на индексация, съгласно Методика за изменение 

цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, по съответния Акт за 

извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г. преди приспадане на 

съответните суми и задържани средства, съгласно договора; 

3. Сума на индексация, изчислена съгласно чл. 4 от Методика за изменение на цената на 

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

Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., върху 

стойността, посочена в точка втора от настоящата алинея; 

4. всяка сума за удържане като задържана в размера, посочен в договора, изчислена върху 

стойността на съответния Акт за индексация; 

5. всички останали добавки и удръжки в размера, посочен в договора, изчиследн върху 

стойността на съответния Акт за индексация. 

7. отчет за напредъка на стойността на актовете за индексация, който да отразява 

процентното увеличение с натрупване на Актовете за индексация спрямо 

първоначалната обща цена на договора. 



(3) Авансово предоставените средства не подлежат на приспадане от стойностите на 

актовете за индексация. 

 

Чл. 3. Изпълнителят представя на Възложителя в срок до 15 дни от подписването на 

настоящия Анекс всички Актове за индексация за извършени по договора дейности, 

приети след 30.06.2021 г., до настоящия момент, за които е наличен официално обявен 

Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали, като 

Възложителят е длъжен да приеме същите в срок до 15 дни от представянето им, в случай 

че общото увеличение на всички актове не надвишава ограничението по чл. 1, ал. 2 от 

настоящия Анекс. 

Чл. 4. Изпълнителят представя на Възложителя Акт за индексация към всеки последващ 

датата на подписване на настоящия Анекс Акт за приемане на дейности, при спазване 

изискванията на чл. 2, ал. 2 от настоящия анекс по отношение съответния Акт за 

индексация, в срок до 15 дни от публикуване на Индекс на цени на производител на 

вътрешния пазар на строителни материали за съответното тримесечие, през което 

дейностите са приети, като Възложителят е длъжен да го приеме в срок до 15 дни.  

 

Чл. 5. Страните се споразумяват, че приет Акт за индексация, при спазване условията на 

настоящия Анекс, е основание за издаване на съответния документ/фактура за плащане. 

 

 

§ Всички останали условия на Договор № .................... остават непроменени. 

 

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните и влиза в сила от датата на подписването му. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

       

 

 


