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на ОПОС
Ви уведомяваследното:
УО на ОПОС
Доколкото

2014-2020

г.

УО

договормежду
странапо споменатият в кореспонденцията
и
на
ВиК”
обособена
по
канализация“ ЕООД „Асоциация
територияна област
Ямбол, той няма ангажимент да го съгласува. Такъв ангажимент не произтичаи от АДБФП с
и канализация“ ЕООД,
гр. Ямбол.
„Водоснабдяване
бенефициента
,Водоснабдяване

не е

и

внимание, че за да подлежи АДБФП на аклуализацияв следствие на инфлационни
Обръщаме
Ne 290/2022
с

г. всеки
следва да се съобрази
нарочните
процесии прилаганена ПМС
бенефициент
на https://www.eufimds.bg/bg/opos в секция ”Новини”. В тях
Указанияна УО на ОПОС, публикувани
е посочено, че за да подлежат на индексация съгласно ПМС Ne 290/2()22 г. строителнитедейности
следва да са изпълнени и приети след 30.06.2021 г. Допълнителното
споразумениекъм АДБФП ще
бъдесключено еднократно, като максималният приложим процентще е 15% на ниво отделен
договорс изпълнител на СМР. Допълнителното
споразумениеза индексация на цената на договора
в
за обществена
между възложител и изпълнител, следва да е
поръчка следствие на инфлация
1
17а
с чл.
по ПМС Ne 290/2022 г. и съдържащо правилно изчисление
ЗОП и Методиката
съобразено
на сумитеза индексация при нейнотоприлаганеза всяко тримесечие, попадащо във времевия
интервал, за който е приложимаформулата
към чл. 4 от ПМС Ne 290/2022 г. както и клауза/клаузи,
касаещи индексация на цени на все още неприетиСМР, ако такива се очаква да има и странитепо
клауза/клаузи в
допълнителното споразумениемежду
договорасе съгласят да предвидят подобна
,

,

,

тях.
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на

УО

на

ОПОС
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