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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 

 

 

 

Относно:   Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г. 

 

 

От 15.04.2016 г. е в сила нов Закон за обществените поръчки (обн. в ДВ бр. 

13/16.02.2016 г.), с който се въвежда контрол при изменение на договори за 

обществени поръчки, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП). 

 

Обхват на контрола 

Съгласно чл. 235, ал. 1 ЗОП на контрол по чл. 229, ал. 1, т. 8 ЗОП подлежи 

прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП по отношение на договори за обществени 

поръчки, чиято стойност е равна или по-висока от стойностните прагове по чл. 20, ал. 

1, т. 1-3 ЗОП, т. е.: 

 

 

Посочените стойности са в лв. без ДДС. 

 

 

Вид 

        възложител 

 

Обект 

 на  

договора 

Публичен 

възложител 

Публичен 

възложител, работещ 

в областта на 

отбраната 

Секторен 

възложител 

Строителство 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Услуги 264 033 264 033 817 524 

Услуги по 

приложение № 2 500 000 500 000 1 000 000 

Доставки 264 033 408 762 817 524 

Доставки по 

приложение № 3 - 264 033 - 



Изпращане на документи за контрол 

Съгласно чл. 235, ал. 2 ЗОП контролът се осъществява преди сключването на 

допълнителното споразумение и според чл. 138, ал. 1 ППЗОП обхваща следните 

документи: 

1. проект на обявление за изменение на договора за обществена поръчка; 

2. мотиви за прилагане на избраното основание; 

3. доказателства за изпълнение изискванията на ЗОП. 

За целите на контрола, преди подписване на допълнителното споразумение 

възложителите следва да изпратят в АОП проект на обявление за изменение на 

договора за обществена поръчка (образец „Обявление за изменение”,                               

изготвен в специализирания софтуер Редактор на форми, в който е отбелязано, че 

документът е проект и не следва да се публикува в РОП) и доказателства за 

изпълнение на изискванията по чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП. Документите се изпращат 

едновременно на електронна поща с адрес pk@aop.bg, придружени от писмо по 

образец. В полето „относно” на електронното писмо (subject) на латиница се посочва 

ПК_235, името на възложителя, ключова(и) дума(и) от предмета на договора. 

Електронното писмо следва да е подписано с електронен подпис. Приложените към 

него документи не се подписват електронно. Писмото трябва да съдържа 

доказателства само по едно конкретно прилагане на основанието по чл. 116, ал. 1, т. 2 

ЗОП. По изключение, когато поради естеството или обема си документите не могат да 

бъдат изпратени по електронна поща, те се предоставят на електронен носител. 

Изпращането им следва да се извърши в деня на изпращане на електронното писмо, 

като прилагането на чл. 138, ал. 2 ППЗОП задължително се отбелязва в електронното 

писмо (вж. Правила за електронен обмен на информация при осъществяване на 

външен предварителен контрол). 

 

Срок за осъществяване на контрола 

Съгласно чл. 139, ал. 1 ППЗОП, контролът по чл. 235 ЗОП се осъществява в 30-

дневен срок от получаване на документите, подлежащи на проверка (по чл. 138, ал. 1 

ППЗОП).  

 

Резултат от осъществяването на контрола 

В резултат от осъществения контрол се изготвя експертно становище за 

законосъобразното прилагане основанието по чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП при изменение 

на договор за обществена поръчка. То се изпраща на възложителя на електронната 

поща, от която са получени документите за контрол, който в 10-дневен срок от 

получаването му е длъжен да го публикува на профила на купувача (чл. 24, ал. 1, т. 8 

ППЗОП). 

 

Важно 

 Документите, които се изпращат като доказателства за изпълнение условията 

по чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП трябва да са на български език, а когато са на чужд език – да 

са придружени с превод (чл. 117, ал. 2 ППЗОП). При изпращането им следва да се 

спазват Правилата за електронен обмен на информация при осъществяване на външен 

предварителен контрол, утвърдени от изпълнителния директор на АОП.  

 Мотивите за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП се описват в проекта на 

Обявлението за изменение на договор за обществена поръчка, което се изпраща на 

mailto:pk@aop.bg
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/razpechatvane2/Pril1_Pismo_AOP.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/agency/Vatreshni_pravila/Pravila_EOI_AOP_20160425-5.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/agency/Vatreshni_pravila/Pravila_EOI_AOP_20160425-5.pdf


основание чл. 138, ал. 1, т. 2 ППЗОП (вж. т. 6 на Част Г от Приложение № 4 към чл. 

23, ал. 5, т. 2, б. „а“ ЗОП и т. 7 на Част Г от Приложение № 5 към ЗОП). Предвиденото 

за целта поле е VІІ.2.2), под първия радиобутон. При необходимост визираната 

информация може да се допълни в поле VI.3 „Допълнителна информация“ на 

документа. 

 Описание на обстоятелствата, довели до необходимостта от изменение на 

договора, следва да се съдържа и в Обявлението за изменение на договор за 

обществена поръчка, което съгласно чл. 27 ЗОП възложителят е длъжен да публикува 

в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП.  

 С контрола по чл. 235 ЗОП се оказва методическа помощ на възложителя (чл. 

229, ал. 2 ЗОП), чиято е отговорността за спазването на ЗОП при сключване на 

допълнителното споразумение (чл. 5, ал. 1 ЗОП).  

 АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 ЗОП – Сметната палата и Агенцията 

за държавна финансова инспекция за случаите, при които: 

 прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП подлежи на контрол по чл. 229, ал. 1, 

т. 8 ЗОП, но такъв не е осъществен, поради неспазване на чл. 235, ал. 2 ЗОП;  

 преди прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП е осъществен контрол, но 

законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно 

доказано. 

 Издадените становища за резултатите от контрола по чл. 235 ЗОП не се 

преразглеждат, освен в случай на техническа грешка (напр. грешно изписване на 

имена, цифри, дати и т. н.), допусната от АОП (вж. чл. 116 ППЗОП). 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

  

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 


