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Строителната камара до фирмите: Спрете обектите с европари | Държавата и общини 
ни дължат 1 млрд. лв., заяви Иван Бойков | 18.07.2014 00:01 | 24 Часа | стр. 8 | 
„Спрете строителството по проекти, финансирани от оперативните програми", препоръча 

вчера на фирмите управителният съвет на Камарата на строителите в България 

(КСБ). 

От браншовата организация съветват строителните компании да пристъпят към подписване 
на акт 10 за спиране на строителството, докато не се намери решение за възстановяване на 
финансирането. Според закона за устройство на територията акт 10 се издава при 
неизпълнение на договора заради липса на финансиране. С него обектите се предават на 
възложителя, макар и да не са завършени. 
Причината е, че държавата и общините не са разплатили на строителни фирми около 1 

млрд. лева, съобщи Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ. 

Проблемът идва заради спрените пари най-вече по оперативните програми „Околна среда", 
има плащания и „Регионално развитие", по тези две програви основно се финансират 
строителните дейности. 
От браншовата организация припомнят, че във връзка със задълженията на държавата и 

общините към строителните фирми камарата е провела среща с Националното сдружение 

на общините в България, на която са обсъдени проблемите и евентуалните начини за 
решаването им. 
Двете обединения са поискали с писмо от 7 юли среща с компетентните институции за 
намиране на изход от критичната ситуация, но към днешна дата отговор на писмото няма. 

В същото време в камарата ежедневно постъпвали запитвания на фирми - техни членове, 

които закъсват финансово, тъй като не им се плащат извършените дейности по важни 
инфраструктурни обекти. Компаниите питали как да процедират при тази ситуация, казват от 

камарата. Преди няколко дни Иван Бойков призова пред медии политиците - независимо 

дали от сегашното или от следващото правителство - да „отпушат" спрените фондове за 
България. 
Вчера пред „24 часа" Бойков каза, че само дават съвет на фирмите, които имат да получават 
големи пари, да замразят строителството. Като не го направят, отговорността за неспазване 
на сроковете по договите след това ще е тяхна и те ще плащат неустойки. Компаниите са и в 
затруднено финансово състояние, заемите за оборотни средства, които строителите теглят 
сас 8% лихва, каза още Бойков. 
Някои възложители на проекти дори са спрели да приемат фактури и сертификати, за да не 
им се натрупават големи суми за плащания. (24 часа) 
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Строителите спират работа по „Околна среда“ | Дотук се стигна, след като държавата 
не отпусна средства от бюджета за проектите, а плащанията от ЕК още са спрени | 
18.07.2014 00:01 | Капитал Daily | стр. 6 | Огнян Георгиев 
Строителните фирми, изпълняващи обекти по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), 
най-вероятно ще спрат масово работа. Това става ясно от изпратено до медиите решение на 

Камарата на българските строители (КСБ), в което се казва: „Ежедневно постъпват 

запитвания на фирми членове на КСБ, които са в тежко финансово състояние поради 

неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, за това как да 

процедират.“ Камарата съобщава, че е препоръчала на всички да започнат процедура по 
подписване на Акт 10 - документа, с който се замразява строителството. Това е втората, 
доста драстична стъпка, до която прибягват строителите, след като първият им призив към 
властта от 7 юли остана без отговор. В него те призоваха Министерския съвет, министър-
председателя и министъра на финансите да намерят решение на блокираните десетки 
проекти по ОПОС, като отпуснат средства от държавния бюджет, с които да продължи 
работата по програмата. Към този призив тогава се присъедини и националното сдружение 
на общините. От съобщението сега става ясно, че правителството нито е отговорило на 
призива, нито е решило дали и как да търси разрешение на ситуацията. 
Разминаванията 
Най-добрата илюстрация за хаоса в програмата в момента е, че никой не знае за каква 
точно сума става въпрос. По официални данни от Министерството на финансите (МФ) 
задълженията на местните власти към строителите са 180 млн. лева, но това е драстично 
подценена сума. 
Според съобщение на страницата на ОПОС към 13 юни са подадени от бенефициентите 165 

искания за средства на стойност около 200 млн. лв. Според председателя на КСБ инж. 
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Светослав Глосов по предварителни разчети тези средства ще надхвърлят 600 млн. лв., а 

с някои необявени още разходи, които вероятно не са фактурирани, може да се увеличи още 

доста. От камарата обявиха, че още не знаят конкретните числа, тъй като събират от 

членовете си. Оттам посочиха, че са взели решението да призоват за спиране на работата, 
тъй като много фирми нямат вече оборотни средства и им изтичат кредитните линии. 
„Непрекъснато имам срещи със строителите и сме в ситуация на принудително цялостно 
спиране“, обясни пред „Капитал“ един от кметовете с два проекта по програмата - Таня 
Христова от Габрово. „Водният цикъл е в по-активна фаза и е по-голям, ако не се случи 
нещо разумно и да се отдели ресурс за него, след този месец ще пристъпим към Акт 10 . Аз 
имам регламентирани клаузи в договорите, че при липса на вина от двете страни може да се 
пристъпи към Акт 10 “, обяснява Христова. За втория й проект - депо за отпадъци, ресурсът 
ще стигне до края на септември, но ако не бъде реализиран до началото на 2015 г. , 
общините ще започнат да търпят наказания заради неизпълнение, които според Христова 
ще бъдат включени в такса смет за гражданите. 
Неясна ситуация 
Ситуацията с ОПОС остава неясна, тъй като Европейската комисия продължава да 
разглежда случая със спирането на средства и дали българските власти са коригирали 
всичко необходимо, за да бъдат пуснати плащанията. Неофициално стана ясно, че решение 
ще има вероятно есента, като в момента се спори по размера на финансовата корекция за 
програмата. В момента се извършва и трета поредна управленска проверка, след като 
програмата мина през бърза смяна на няколко ръководители и начело отново е 
доскорошният изпълняващ длъжността Спиридон Александров. Преди време бившият вече 
министър Искра Михайлова обеща до края на този месец да бъдат отпуснати пари от 
държавния бюджет, въпреки че МФ спря парите за програмата още през февруари. Оттогава 
ситуацията с бюджета се влоши доста, но все още не е изключено до 200 млн. лв. да бъдат 
преведени на МОСВ, за да се продължи с изпълнението. 
Проблемът е, че сега е последният активен строителен сезон, в който тези проекти могат да 
бъдат завършени преди края на програмния период през 2015 г. Ако не се случи това, 
вероятно е някои от тях да трябва да връщат 100% взетите средства заради неизпълнение 
на договора. 
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КСБ: Строителите да спрат работа по нефинансирани проекти | | 18.07.2014 00:01 | 
Дума | стр. 7 | 
Във връзка с огромните задължения на държавата и общините към строителните фирми, 
изпълняващи проекти по оперативните програми, по решение на Управителния съвет на 

Камарата на строителите в България (КСБ) бе проведена среща с Националното 

сдружение на общините, съобщиха от КСБ. 

На срещата бяха обсъдени проблемите и евентуалните начини за решаването им. КСБ и 

НСОРБ поискаха с писмо среща с компетентните институции за намиране на изход от 
критичната ситуация. Към днешна дата отговор на писмото няма. 

В същото време в Камарата ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, 

които са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените дейности по 
важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират. Предвид липсата на адекватна 

реакция от отговорните институции КСБ препоръчва строителните компании да пристъпят 
при спазване на българското законодателство към процедура за подписване на Акт 10 по 
Наредба 3/2003 г. за спиране на строителството до намиране на решение за възстановяване 
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на финансирането на проектите по европейските програми, заявяват още от КСБ. 

 
 
 

 
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ: Над 1 млрд. лв. дължи държавата на фирмите | | 
18.07.2014 00:01 | Репортер | стр. 7 | 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, които 
работят по проекти по европейските програми. Това заяви изпълнителният директор на 

Камарата на строителите в Бьлгария Иван Бойков. 

Той отчете, че в камарата ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, 

които са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените дейности по 
важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират. Предвид липсата на адекватна 

реакция от отговорните институции, КСБ препоръчва строителните компании да пристъпят 
към процедура за подписване на Акт 10 по Наредба 3/2003 г. за спиране на строителството 
до възстановяване на финансирането на проектите по европейските програми. „Препоръката 
ми е да спазват закона, да подпишат Акт 10 , т.е. да спрат обекта и да го възстановят, след 
като започне плащане на сумите,,, заяви Бойков. 
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Строителите обявиха бойкот заради спрените европари | | 18.07.2014 00:01 | Сега | стр. 
6 | Десислава Колева 
Само по ОП "Околна среда" не са разплатени около 1 милиард лева 
Строителните обекти, финансирани по оперативните програми, са изправени пред риск да 
бъдат блокирани. Заради забавени плащания от държавата и от общините към строителите, 

вчера Камарата на строителите призова членовете си да замразят обектите. От 

камарата се позовават на възможността по наредба към Закона за устройство на 

територията, която позволява обектите да се издадат при неизпълнение на договора от 
някоя от страните. 
Най-застрашени са водните обекти по ОП "Околна среда", която Брюксел замрази през 
ноември миналата година. По думите на финансовия министър Петър Чобанов забавени са 

плащания от около 1 милиард лева, включително и от миналата година. От Камарата на 
строителите твърдят, че финансовото министерство е прекратило от около 6 седмици и 

плащанията от държавния бюджет, които трябва да се правят, докато се отпушат 
програмите. Финансовият министър категорично отрече това. Според справката на 
ведомството плащания се извършват по всички програми с изключение на спряната "Околна 
среда", но сумите не са големи. 

Камарата призова фирмите да замразят обектите, след като от институциите не са 

откликнали на общото им искане с общините за среща и намиране на изход от ситуацията. 

"Предвид липсата на адекватна реакция от отговорните институции камарата препоръчва 

строителните компании да пристъпят при спазване на българското законодателство към 
процедура за подписване на Акт обр. 10 по Наредба 3/2003 г. за спиране на строителството 
до намиране на решение за възстановяване на финансирането на проектите по 

европейските програми", пишат от камарата. 

Общините също са притеснени, коментираха от сдружението, защото, ако прекратят, макар и 
временно, договорите заради липсата на финансиране, след това управляващите органи 
могат да им наложат финансови корекции заради забавянето. 
"Получаваме всеки ден питания от разтревожени фирми в тежко финансово положение, 
които не знаят какво да правят, защото не им се плаща. Ние също не знаем каква е сумата 
на забавените плащания. Поискали сме информация по достъп до обществена информация 
от всички оперативни програми", коментира пред "Сега" изпълнителният директор на 

камарата Иван Бойков. Всички обекти, финансирани от еврофондовете, трябва да 

приключат до октомври 2015 г. 
Според бившия екоминистър Искра Михайлова "Околна среда" трябваше да бъде пусната от 
Брюксел през март, след това срокът стана юни. Последният срок, който обяви и Чобанов за 
възстановяване на плащанията, е края на този месец. "Няма как да се съглася с 
катастрофичната оценка за еврофондовете. До средата на годината сме сертифицирали и 
поискали от ЕК да бъдат възстановени 1.6 милиарда лева по оперативни програми при 
годишен план от 3 милиарда лева. До момента са възстановени 1 милиард лева. Има една 
замразена програма, по която очакваме размразяване и по нея има забавени плащания за 
един милиард лева, включително от миналата година. Очакваме най-късно до края на юли - 
началото на август плащанията по ОПОС да бъдат възстановени. Първата сума е 470 
милиона лева, а до края на месеца ще бъде подаден и сертификат за други 200 милиона 
лева. С това плащанията ще влязат в нормалния си ритъм", коментира финансовият 
министър пред депутатите. Другата спряна програма е "Регионално развитие", като при нея 
се очаква отблокиране най-рано през есента. По нея Брюксел ни замрази средства в размер 
на около 640 милиона лева. От регионалното министерство казаха, че плащат по всички 
проекти независимо от спрените пари. 
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Строители спират работа по проекти с пари от ЕС | Държавата и общините дължат на 
фирмите от бранша 1 млрд. лв. | 18.07.2014 00:01 | Стандарт | стр. 9 | 
Строителните компании може да спрат работата по проекти, които се финансират с пари от 

ЕС. Камарата на строителите в България (КСБ) препоръчва на строителните 

компании, изпълняващи проекти по оперативни програми, да пристъпят към подписване на 
Акт 10 за спиране на строителството до намиране на решение за възстановяване на 
финансирането по програмите. Това се посочва в съобщение до медиите, разпространено от 

името на Управителния съвет на Камарата. Държавата и общините не са разплатили на 

строителни фирми около 1 млрд. лв., съобщи миналата седмица Иван Бойков, изпълнителен 

директор на КСБ. Проблемът идва заради спрените пари по оперативните програми 

"Околна среда" и "Регионално развитие", със средства от които основно се финансират 
строителни дейности. От браншовата организация припомнят, че във връзка със 

задълженията на държавата и общините към строителните фирми Камарата е провела 

среща с Националното сдружение на общините в България, на която са обсъдени 
проблемите и евентуалните начини за решаването им. 
Двете обединения са поискали с писмо от 7 юли среща с компетентните институции за 
намиране на изход от критичната ситуация, но към днешна дата отговор на писмото няма. В 

същото време в Камарата ежедневно постъпват запитвания на фирми, които са в тежко 

финансово състояние поради неплащане на извършените дейности по важни 

инфраструктурни обекти, за това как да процедират, посочват от Камарата. Затова от 

Камарата препоръчва спиране на строителството. Преди няколко дни Иван Бойков призова 

политиците, независимо дали от сегашното или от следващото правителство, да отидат в 
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Брюксел и да "отпушат" спрените фондове за България. 
--- 
200 работници от "Автомагистрали - Черно море" вчера отново излязоха на протест на 
пътния възел София-Русе-Варна край Шумен. Те не взимат заплатите си тъй като пътната 
агенция не се е разплатила с фирмата за вече свършена работа. Междувременно от КНСБ 
съобщиха, че компанията е получила уверение, че ще получи пари за изплащане на част от 
заплатите на работниците в началото на следващата седмица. Очаква се още днес пътната 
агенция да вземе решение за превеждане на 2,4 млн. лв. Фото бгнес 

 
 
 

 
Замразяват строежи за милиарди | | 18.07.2014 00:01 | Труд | стр. 30 | 
Строителството на обекти за милиарди левове, финансирани от еврофондовете, може да 

бъде спряно. Камарата на строителите в България изпрати вчера препоръка до 
членовете си да пристъпят към подписване на т.нар. акт 10 за замразяване на 
строителството. 
Акт 10 е основание за избягване на неустойки, издава се при о)юрсмажорни обстоятелства. 
Причината е, че заради спрените европейски фондове - „Околна среда" и част от 
„Регионално развитие", държавата и общините бавят плащания, а в някои случаи изцяло са 
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ги прекратили (виж долу). 

Според изпълнителния директор на камарата Иван Бойковсъвсем скоро дълговете на 

държавата и общините към строителни фирми ще достигнат 1,2 млрд. лв., като половината 
от тях се дължат на спрените плащания по „Околна среда". 
Допреди половин година дълговете бяха само 180-200 млн. лв. 

Камарата, заедно с Националното сдружение на общините в България, са правили опити 

да получат 
ясна информация от кабинета за спрените програми, но безуспешно. Не се състоя и 

поисканата преди седмица от камарата среща с премиера Пламен Орешарски. От 

парламентарните партии пък само ГЕРБ се срещна със строителите. „Много строителни 
фирми не могат да продължат работа, защото вече са изправени пред фалит. В същото 
време са подписали договори, към които има графици и ще получат санкции, ако не ги 
спазят. Затова строителството трябва да се замрази с акт 10 ", обясни Бойков. Според 
Закона за устройство на територията под акт 10 за замразяване на строителство трябва да 
се подпише и възложителят. В случая това са държавни органи или общини. 
Ако те откажат, се подписва от онзи, който е разрешил строителството ДНСК. Ф 
--- 
Основания за спиране 
ежи Като основание за издаване на акт 10 строителните компании трябва да посочват 

виновно неизпълнение на договора от другата страна - възложителя, препоръча камарата 

на членовете си. Достатъчно основание било спрените плащания. 

 
 
 

КСБ препоръчва: Фирмите да пристъпят към подписване на Акт 10 по Наредба 3 по 
ЗУТ | | 18.07.2014 14:19 | Строител | стр. 1 | Ренета Николова 
Управителният съвет на Камарата на строителите в България излезе със становище 

като реакция на критичната ситуация, създадена поради спирането на плащанията към 
строителните компании, изпълняващи проекти по оперативните програми. 
„Във връзка с огромните задължения на държавата и общините към строителните фирми, 

изпълняващи проекти по оперативните програми, по решение на УС на КСБ бе проведена 
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среща с НСОРБ, на която бяха обсъдени проблемите и евентуалните начини за решаването 

им. КСБ и НСОРБ поискаха с писмо изх. №102/07.07.2014 г. среща с компетентните 

институции за намиране на изход от критичната ситуация. Към днешна дата отговор на 

нашето писмо няма. В същото време в Камарата ежедневно постъпват запитвания на наши 

членове, които са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените 
дейности по важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират", се посочва в 
становището. 

КСБ препоръчва: „Предвид липсата на адекватна реакция от отговорните институции 

строителните компании да пристъпят при спазване на българското законодателство към 
процедура за подписване на Акт обр. 10 съгласно Наредба №3/2003 г. по ЗУТ за спиране на 
строителството до намиране на решение за възстановяване на финансирането на проектите 
по европейските програми." 

 
 

 
СТАНОВИЩЕ относно правни основания за спиране на изпълнението по договори за 
обществени поръчки за строителство, финансирани по Оперативна програма „Околна 
среда 2007 - 2013 г." | | 18.07.2014 14:20 | Строител | стр. 8 | 
Настоящото становище има за цел да изрази позицията на Управителния съвет на 

Камарата на строителите в България относно принципното наличие на правни 

основания за спиране на изпълнението по договори за обществени поръчки за строителство, 
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финансирани по ОПОС, поради спряното финансиране по програмата, както и относно 
самата процедура и правните последици от спирането на изпълнението по договорите. 
I. Наличие на правни основания за спиране на изпълнението по договорите 
На първо място следва да се има предвид, че в редица случаи просрочване на плащания по 
договора от страна на възложителя и/или наличие на други обстоятелства, сочещи, че са 
налице проблеми с финансирането на договора, са предвидени изрично в самия договор за 
обществена поръчка като основания за спиране на дейностите по договора от страна на 
строителя. Пример за това са Общите условия на FIDIC (Червена, Жълта и Сребърна книга), 
в които подробно са регламентирани основанията за спиране, процедурата за спиране, както 
и правните последици от спирането. В тези случаи спирането на дейностите по договора 
трябва да се извърши въз основа на основанията, посочени в договора, при спазване на 
съответната процедура, разписана в договорните клаузи (например за изпращане на 
предизвестие и т.н.), ако има такава и като се имат предвид правните последици от 
спирането, регламентирани в договора. 
В останалите случаи липсата на изрични клаузи, регламентиращи основанията, процедурата 
и правните последици от спирането на дейностите по договора поради проблеми с 
финансирането на обекта, в никакъв случай не означава, че такова спиране не е 
регламентирано и не може да бъде осъществено правомерно. Напротив, съгласно 
основните принципи на българското договорно право в съдържанието на конкретния договор 
имплицитно се считат включени приложимите към вида договор императивни правни норми, 
както и диспозитивните правни норми относно въпроси, по които в самия договор не е 
уговорено друго. В тази връзка чл. 45 от ЗОП изрично предвижда, че за всички неуредени 
въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за 
обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за 
задълженията и договорите. В случая именно чл. 90 от ЗЗД е приложимата правна норма, 
регламентираща правата на строителя да спре изпълнението по договора. 
Съгласно чл. 90 от 
ЗЗД: 
„чл. 90 ал.1. Длъжникът, който има срещу кредитора си изискуемо вземане от същото правно 
отношение, от което произтича и неговото задължение, може да откаже да изпълни 
задължението си, докато кредиторът не изпълни своето. В такъв случай ответникът се 
осъжда да изпълни едновременно с ищеца. ал. 2. Когато от обстоятелствата е ясно, че има 
опасност едната от страните да не изпълни задължението си, другата страна може да 
откаже да изпълни своето задължение, освен ако й се даде надлежно обезпечение." 
Видно е, че в двете алинеи на законовата разпоредба са регламентирани две отделни 
основания за спиране изпълнението по договора. Така чл. 90, ал. 1 е приложим във всички 
случаи, когато по конкретния договор е налице забава на възложителя за извършване на 
плащане съгласно договора. В този случай изпълнителят има право да спре изпълнението 
по договора, считано още от първия ден на забавата до получаване на пълния размер на 
дължимата сума. 
От друга страна, разпоредбата на чл. 90, ал. 2 от ЗЗД не изисква да е налице забавяне на 
плащане по договора. Тази норма е приложима дори и възложителят да е извършил 
коректно всички дължими до момента плащания. Законовата норма изисква единствено да е 
налице опасност едната от страните да не изпълни задължението си. По договора за 
строителство основното задължение на строителя е да изпълни възложените работи в 
уговореното качество, количество и срок, а основното задължение на възложителя е да 
заплати възнаграждението на изпълнителя съобразно размера, сроковете и условията по 
договора. 
По отношение на конкретния казус публично достояние е фактът, че плащанията по ОПОС 
са преустановени за неопределен срок поради установени нарушения при изпълнение на 
програмата. Разходите на бенефициентите по ОПОС не се възстановяват. Общоизвестно е и 
обстоятелството, че „Фондът на органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ" 
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ЕАД е преустановил плащания по сключени вече договори с бенефициенти по ОПОС, както 
и че фондът не разглежда нови искания за финансиране на проекти по ОПОС. Освен това 
публично известен факт е, че Управляващият орган (УО) на ОПОС е наложил финансови 
корекции в значителен размер на десетки общини - бенефициенти по ОПОС. 
Горните факти са широко отразени и дискутирани в публичното пространство. На правен 
език тези обстоятелства се наричат „ноторно известни". Това означава, че те не се нуждаят 
от доказване, тъй като са общодостъпни за всеки, който се интересува по въпроса. 
Тези общоизвестни факти безспорно представляват обстоятелства, от които е видно, че има 
опасност едната от страните по договора да не изпълни задължението си съгласно чл. 90, 
ал. 2 от ЗЗД, а именно възложителят да не изпълни основното си задължение по договора - 
да заплати дължимото възнаграждение. В този случай по силата на цитираната правна 
норма строителят има право да спре изпълнението по договора, освен ако възложителят не 
представи надлежно обезпечение или доказателство за платежоспособността си. 
Във връзка с горното абсолютно неоснователно е изразеното от служители на УО на ОПОС 
становище, че строителите нямат право да се позовават на изложените обстоятелства, тъй 
като при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки са декларирали и 
представили доказателства за наличие на определен финансов ресурс. При провеждане на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки участниците в нея доказват капацитета 
си, включително финансовия, да изпълнят предмета на обществената поръчка съобразно 
нейните условия. Тоест чрез декларираните финансови възможности се удостоверява 
капацитетът на изпълнителя да осигури необходимото от негова страна финансиране на 
работите и дейностите по договора, съобразно условията на плащане, предвидени в 
договора за обществена поръчка, предвид обстоятелството, че освен ако договорът за 
строителство не предвижда 100% авансово заплащане (каквито договори в практиката не 
съществуват), във всички случаи изпълнението на обекта изисква определено финансиране 
от страна на строителя. Абсурд както от правна, така и от икономическа гледна точка е да се 
твърди, че чрез декларираното по време на процедурата за избор на изпълнител строителят 
е гарантирал, че ще осигури финансиране на обекта, дори и възложителят да не е в 
състояние да извършва плащания съгласно договора. 
II. Процедура за спиране на изпълнението по договорите на основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗЗД 
Както се посочи по-горе, за приложението на чл. 90, ал. 1 от ЗЗД е достатъчно да е налице 
забава на възложителя за извършване на плащане съгласно договора, независимо каква е 
стойността на забавеното плащане и какъв е срокът на просрочие. Освен ако самият 
договор предвижда конкретна процедура, за да се упражни надлежно правото по чл. 90, ал. 
1 от ЗЗД, е достатъчно строителят да уведоми възложителя за спирането на основание чл. 
90, ал. 1 от ЗЗД, както и да го покани за съставянето и подписването на Акт обр. 10 , 
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. В случай, че възложителят откаже да участва при 
съставянето и подписването на Акт обр. 10 , се прилага чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 
от 2003 г. - възложителят се замества от органа, издал разрешението за строеж. 
За да се приложи правомерно разпоредбата на чл. 90, ал. 2 от ЗЗД, е препоръчително на 
първо място строителят да поиска от възложителя информация и доказателства, че 
възложителят е в състояние да осигури финансиране на обекта. Ако в разумен срок след 
отправяне на искането възложителят не е отговорил или ако с отговора му не са 
представени доказателства за наличие на финансов ресурс, следва да се счита, че са 
налице основанията за приложение на чл. 90, ал. 2 от ЗЗД. В този случай би следвало 
строителят да уведоми възложителя, че спира изпълнението на договора на основание чл. 
90, ал. 2 от ЗЗД, както и да го покани за съставянето и подписването на Акт обр. 10 , 
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. За съставянето и подписването на Акт обр. 10 важи 
казаното по-горе. 
III. Правни последици от спирането на изпълнението на договора 
Спирането на изпълнението по договора на осн. чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД представлява 
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правомерно и законосъобразно действие от страна на изпълнителя. Същото не 
представлява изменение на договора за обществена поръчка в нарушение на чл. 43 от ЗОП, 
тъй като законовите разпоредби, приложими към договора за строителство, включително чл. 
90 от ЗЗД, представляват част от договора. Тоест действията на страните съгласно чл. 90 от 
ЗЗД са действия в съответствие и в рамките на договора така, както същият е сключен. 
Спирането продължава до заплащането на дължимата сума в случаите по чл. 90, ал. 1 от 
ЗЗД или съответно в случаите по чл. 90, ал. 2 до отпадане на негативните обстоятелства 
относно финансирането по програмата или представяне на обезпечение или доказателства 
за наличен финансов ресурс от страна на възложителя. 
Като пряка законова последица от спирането строителят се освобождава от отговорност да 
изпълни и завърши работите и дейностите по договора в първоначално предвидения срок. 
Наред с това в зависимост от основанието за спиране и спецификите на конкретния договор 
изпълнителят би могъл да претендира и заплащане на всички вреди, произтичащи от 
спирането, например разходи за мобилизация, демобилизация, престой, охрана и т.н. 
Следва да се има предвид и че спирането на изпълнението на договора съгласно чл. 90 от 
ЗЗД не може да се третира като нарушение на условията за финансиране по ОПОС и 
съответно на договорите за финансиране, сключени от възложителите на обществени 
поръчки. В случая се касае за упражняване на права, регламентирани от закона и в пълно 
съответствие както със самите договори за обществена поръчка, така и с останалата 
приложима нормативна уредба. Още повече, че основанията за спиране се отнасят именно 
до проблеми във връзка с осигуряване на финансиране по програмата. 
Самият чл. 43, ал. 4 от ЗОП предвижда, че възложителят следва да прекрати договор за 
обществена поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да 
изпълни своите задължения по договора. Липсата на финансиране е именно такова 
обстоятелство. Тъй като към настоящия момент не е ясно дали и кога ще се осигури 
финансиране по програмата, за да може възложителят да пристъпи към прекратяване на 
договора на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, единственото законосъобразно действие от 
гледна точка на възложителите е да се пристъпи към спиране на договорите на основание 
чл. 90 от ЗЗД. Противното би означавало, че съответните общини възложители съзнателно 
натрупват парични задължения, които не са в състояние на покрият от общинските бюджети. 
Нещо повече, относно вредите, които строителите могат да претендират във връзка със 
спирането на изпълнението на договорите, общините - бенефициенти по програмата, би 
следвало на свой ред да претендират заплащането на същите спрямо държавата, тъй като 
обстоятелствата, налагащи спирането, са свързани именно с действията и бездействията на 
държавните органи. 
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6. Новина | | 17.07.2014 19:40 | БНР | ч.Хоризонт | 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, които 

работят по проекти по европейските програми. От Камарата на строителите препоръчват 

спиране на строителството до възстановяване на финансирането. Това съобщи за 

„Хоризонт” изп. директор на камарата Иван Бойков. 

Иван Бойков, изп. директор на Камарата на строителите: Препоръката ми е да спазват 

закона, а законът казва, че когато има виновни от страна по договора, който имат, а те имат 
неплащания и то сериозни суми. По наша информация, вече над един милиард лева не са 
платени на строителните фирми по европейските програми. Те трябва да подпишат Акт 10 , 
което означава, че трябва да спрат обекта и да го възстановят, след като започнат да си 
плащат сумите. 
 
Бизнесът замразява строежи за милиарди | | 18.07.2014 10:53 | www.darikfinance.bg | 
Новини | 
Строителството на обекти за милиарди левове, финансирани от еврофондовете, може да 

бъде спряно. Камарата на строителите в България изпрати вчера препоръка до 
членовете си да пристъпят към подписване на т.нар. акт 10 за замразяване на 
строителството. Акт 10 е основание за избягване на неустойки, издава се при форсмажорни 
обстоятелства. Причината е, че заради спрените европейски фондове - “Околна среда” и 
част от “Регионално развитие”, държавата и общините бавят плащания, а в някои случаи 

изцяло са ги прекратили, пише “Труд”. Според изпълнителния директор на камарата Иван 

Бойков съвсем скоро дълговете на държавата и общините към строителни фирми ще 
достигнат 1,2 млрд. лв., като половината от тях се дължат на спрените плащания по “Околна 

среда”. Допреди половин година дълговете бяха само 180-200 млн. лв. Камарата, заедно с 

Националното сдружение на общините в България, са правили опити да получат ясна 
информация от кабинета за спрените програми, но безуспешно. Не се състоя и поисканата 

преди седмица от камарата среща с премиера Пламен Орешарски. От парламентарните 

партии пък само ГЕРБ се срещна със строителите. Разпитаните от “Труд” строителни фирми 
разказаха, че най-големите проблеми са с плащанията по оперативна програма “Околна 
среда” (ОПОС). “Главболгарстрой” например има три обекта по програмата - 
пречиствателните станции в Хисаря, Поморие и Раковски, които струват общо 118 млн. лв. 
“Където има бавене на плащанията, гледаме да намалим темпото на работа”, каза шефът на 
“ГБС Инфраструктурно строителство” Георги Харизанов. 
http://www.darikfinance.bg/novini/108407/%C1%E8%E7%ED%E5%F1%FA%F2+%E7%E0%EC%
F0%E0%E7%FF%E2%E0+%F1%F2%F0%EE%E5%E6%E8+%E7%E0+%EC%E8%EB%E8%E0
%F0%E4%E8 

http://www.darikfinance.bg/novini/108407/%C1%E8%E7%ED%E5%F1%FA%F2+%E7%E0%EC%F0%E0%E7%FF%E2%E0+%F1%F2%F0%EE%E5%E6%E8+%E7%E0+%EC%E8%EB%E8%E0%F0%E4%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/108407/%C1%E8%E7%ED%E5%F1%FA%F2+%E7%E0%EC%F0%E0%E7%FF%E2%E0+%F1%F2%F0%EE%E5%E6%E8+%E7%E0+%EC%E8%EB%E8%E0%F0%E4%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/108407/%C1%E8%E7%ED%E5%F1%FA%F2+%E7%E0%EC%F0%E0%E7%FF%E2%E0+%F1%F2%F0%EE%E5%E6%E8+%E7%E0+%EC%E8%EB%E8%E0%F0%E4%E8
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Бизнесът замразява строежи за милиарди | | 18.07.2014 10:53 | dir.bg | Новини | 
DarikFinance 
Бизнесът замразява строежи за милиарди Строителството на обекти за милиарди левове, 

финансирани от еврофондовете, може да бъде спряно. Камарата на строителите в 
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България изпрати вчера препоръка до членовете си да пристъпят към подписване на т.нар. 
акт 10 за замразяване на строителството. Акт 10 е основание за избягване на неустойки, 
издава се при форсмажорни обстоятелства. Причината е, че заради спрените европейски 
фондове - “Околна среда” и част от “Регионално развитие”, държавата и общините бавят 
плащания, а в някои случаи изцяло са ги прекратили, пише &l... 
http://novini.dir.bg/2014/07/18/news17063996.html 

 
 
Бизнесът замразява строежи за милиарди | | 18.07.2014 10:53 | dir.bg | Новини | Lev 
Бизнесът замразява строежи за милиарди Строителството на обекти за милиарди левове, 

финансирани от еврофондовете, може да бъде спряно. Камарата на строителите в 
България изпрати вчера препоръка до членовете си да пристъпят към подписване на т.нар. 
акт 10 за замразяване на строителството. Акт 10 е основание за избягване на неустойки, 
издава се при форсмажорни обстоятелства. Причината е, че заради спрените европейски 
фондове - “Околна среда” и част от “Регионално развитие”, държавата и общините бавят 
плащания, а в някои случаи изцяло са ги прекратили, пише &l... 
http://novini.dir.bg/2014/07/18/news17064016.html 

http://novini.dir.bg/2014/07/18/news17063996.html
http://novini.dir.bg/2014/07/18/news17064016.html
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Икономическият печат: Нов законопроект за КТБ предлага различно отношение към 
малки и големи депозанти | | 18.07.2014 09:55 | www.infostock.bg | Новини | 
Вестник Капитал Daily БСП мина в опозиция на правителството си. Парадоксално 
мандатоносителите от БСП почти официално влязоха в ролята на опозиция на собственото 
си правителство и противопоставяйки се на ултиматума на ГЕРБ за още по-голяма 
актуализация на държавния бюджет, заплашиха сами да свалят премиера Пламен 
Орешарски, ако той не депозира обещаната оставка до 23 юли. Работата на парламента е 
приключила и оставката на кабинета ще бъде гласувана на 23 юли, а ако такава не бъде 
депозирана ще търсим други конституционни средства, обяви председателят на Народното 
събрание Михаил Миков. В същото време от партията на Бойко Борисов, която е 
официалната опозиция, се възмутиха от подобен вариант. Недоволни от гласуваните от 
кабинета в сряда параметри за актуализацията, които нарекоха прах в очите, ГЕРБ 
подновиха бойкота си към работата на парламента и обявиха, че ако дефицитът и таванът 
на дълга не бъдат вдигнати в исканите от тях размери, ще влязат само за гласуването на 
оставката на Орешарски. Предишния ден финансовият експерт на партията Менда Стоянова 
обясни, че "правилното решение" е общото увеличение да достигне 14.4 млрд. лева. БСП, 
която обяви, че няма да приеме нов дълг в такъв обем, гласува в ресорните комисии в 
четвъртък и против приетите от правителството по-скромни параметри за дефицита и 
дълговия таван, като подкрепи само актуализация на бюджета на здравната каса. Заради 
отсъствието на ГЕРБ депутатите от ДПС се оказаха недостатъчно, за да бъде одобрена 
предложената от правителството ревизия на държавния бюджет. Нов законопроект за КТБ 
предлага различно отношение към малки и големи депозанти. Изплащане на влоговете до 
196 хил. лв. в срок до 30 дни, а сумите над гарантирания по закон минимум - в срок до 6 
месеца и след ревизия на НАП. Това предвижда нов проектозакон за преструктурирне на 
КТБ, който беше публикуван от бившия депутат от БСП Георги Кадиев в личния му сайт. Във 
Facebook страницата си той коментира недостатъците му и уточнява, че не е предложение 
на БСП и не е внесен официално, а се гледа по "ъглите на бюджетна комисия". Според 
документа освен забавяне, се предлага големите депозанти да преглътнат и високите лихви 
по депозитите си, които ще бъдат намалени до среден пазарен размер. Нещо повече - това 
ще стане със задна дата, като ще важи не от обнародването на закона, а от откриването на 
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влога. Сроковете започват да текат от влизането нa закона в сила, което означава че ако 
бъде приет малките вложители в КТБ ще имат отново достъп до парите в рамките на месец. 
Предлага се въвеждане и на ограничение за фирмите да разполагат със средствата си и да 
извършват междубанкови преводи само за доставка на стоки и услуги и погасяване на 
задължения към държавата и контрагенти за срок от 12 месеца от влизане в сила на закона. 
За целта те ще трябва да представят документи удостоверяващи основание за плащане. В 
проекта е разписано, че всичко това ще се случи в случай че квесторите открият, че 
собствения капитал на банката е отрицателен. За това са им дадени 20 дни от влизане в 
сила на закона, като ако капиталът се окаже положителен се преминава към предвидените 
мерки в Закона за кредитните институции. Вестник Сега Провалът на реформата с ранното 
пенсиониране ще струва 187 млн. лв. Това ще е сумата, необходима на НОИ да продължи 
още три години да плаща пенсиите на хората от първа и втора категория труд. Според 
действащото в момента законодателство догодина тези пенсии трябва да се поемат изцяло 
от професионалните фондове. Проблемът е обаче, че в тях няма достатъчно пари. Затова 
експертите са единодушни, че отлагането е наложително, но настояват то да върви и с 
увеличение на възрастта за тези българи. Вместо това вчера в социалната комисия 
депутатите от БСП прокараха на първо четене законопроект на колегите си Мая Манолова и 
Страхил Ангелов, с който възрастта за пенсия за работещите тежък труд ще се замрази за 
още 3 години - до края на 2017 г. За самите пенсии няма и дума, затова в комисията се 
разбраха, че между първо и второ четене ще бъдат направени промени, с които да се реши 
и този въпрос. Шефът на НОИ Бисер Петков коментира, че подкрепят удължаването за 
ранното пенсиониране да е с три години, въпреки че това сериозно ще натовари бюджета на 
общественото осигуряване. От института обаче смятат, че това задължително трябва да 
върви с увеличение на възрастта и стажа за пенсия. Разчетите за 187 млн. са правени на 
база на данните, че всяка година се пенсионират между 8 и 9 хил. работници от първа и 
втора категория, без да се приспадат средствата от индивидуалните партиди в 
професионалните фондове. Строителите обявиха бойкот заради спрените европари. 
Строителните обекти, финансирани по оперативните програми, са изправени пред риск да 
бъдат блокирани. Заради забавени плащания от държавата и от общините към строителите, 

вчера Камарата на строителите призова членовете си да замразят обектите. От 

камарата се позовават на възможността по наредба към Закона за устройство на 

територията, която позволява обектите да се издадат при неизпълнение на договора от 
някоя от страните. Най-застрашени са водните обекти по ОП "Околна среда", която Брюксел 
замрази през ноември миналата година. По думите на финансовия министър Петър Чобанов 
забавени са плащания от около 1 милиард лева, включително и от миналата година. От 

Камарата на строителите твърдят, че финансовото министерство е прекратило от около 

6 седмици и плащанията от държавния бюджет, които трябва да се правят, докато се 
отпушат програмите. Финансовият министър категорично отрече това. Според справката на 
ведомството плащания се извършват по всички програми с изключение на спряната "Околна 

среда", но сумите не са големи. Камарата призова фирмите да замразят обектите, след 

като от институциите не са откликнали на общото им искане с общините за среща и 
намиране на изход от ситуацията. "Предвид липсата на адекватна реакция от отговорните 

институции камарата препоръчва строителните компании да пристъпят при спазване на 
българското законодателство към процедура за подписване на Акт обр. 10 по Наредба 
3/2003 г. за спиране на строителството до намиране на решение за възстановяване на 

финансирането на проектите по европейските програми", пишат от камарата. Общините 

също са притеснени, коментираха от сдружението, защото, ако прекратят, макар и временно, 
договорите заради липсата на финансиране, след това управляващите органи могат да им 
наложат финансови корекции заради забавянето. Вестник Труд Отнесли сме 19 млн. евро 
глоби за нарушения по еврофондовете. Сумата е за 2013 г. и е намаляла в сравнение с 2012 
г., когато беше 30 млн. евро. Това показва доклад на ЕК за измамите с европари през 
миналата година, който беше публикуван в четвъртък. Наложените финансови корекции 
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означават директна загуба за България. Сумите по тях трябва или да се върнат в 
европейския бюджет, или се приспадат от бъдещи плащания за страната. Най-много са 
глобите по линия на европейския земеделски фонд, от който се изплащат субсидии на 
фермерите. Финансовите корекции по него са за общо 13 млн. евро. Не се посочват 
случаите, за които са наложени. Преди около месец Европейската сметна палата публикува 
доклад за контрола на средствата за земеделците. В него се даваше пример как българският 
фонд "Земеделие" е изплатил на двама фермери субсидия за едни и същи площи. Вестник 
24 часа Всяко домакинство ще има договор с ВиК до 2 г. Фактурата по формула, ако не 
пуснат инкасатора. Върви се към индивидуални договори на ВиК дружествата с 
потребителите, независимо дали това се харесва, или не на някого. Това съобщи вчера 
шефът на ДКЕВР Боян Боев при обсъждане на общите условия на 51 компании. Според 
Иван Иванов, бивш главен секретар на "Софийска вода", сега от Българската асоциация по 
водите, само за абонатите на "Софийска вода" щяла да бъде изхабена много хартия за 
договорите. От потребителски организации обаче му опонираха, че мобилните оператори 
имат индивидуални договори с всеки от милионите си клиенти. Промяната може да бъде 
факт до 2 г., заяви Илиян Илиев от ДКЕВР. Проблемът е, че ако едно домакинство подписва 
индивидуален договор с ВиК, то няма да се съгласи да плаща за общите загуби по ВиК 
мрежата в сградата. В общите условия се предвижда, ако загубите надвишат 20%, комисия 
трябва да обследва откъде са течовете. Когато в една сграда няма водомери, водата се 
начислява на база. Заявява се, че в апартамента живее 1 човек, а те, например, са 5-има, 
обясниха комисари. При липса на индивидуални водомери при топлофицирано жилище се 
начисляват по 6 куб. м на човек, а по 5 кубика - при нетоплофицирано. До монтиране на 
водомери водата в сметките се увеличава на 3 месеца с 1 куб. м за всеки човек, предвиждат 
още общите условия. Те няма да важат за "Софийска вода", тъй като тя е концесионер. До 
края на месеца компанията трябва да внесе общи условия, но те нямало да се различават 
от тези на другите водни дружества. Вестник Новинар Бизнесът търси 20 000 IT 
специалисти. Толкова са софтуерните специалисти, които са необходими на фирмите, които 
развиват бизнес в България. Това посочиха от Българската асоциация на софтуерните 
компании. Според статистиката най-голямо е търсенето за инженери, работници с 
квалификация и мениджъри. За момента IT специалистите са едва на четвърто място сред 
професиите. Дупката от свободни места в IT сектора е огромна. Данните сочат, че на пазара 
липсват хиляди специалисти по софтуер и програмиране. Прави впечатление, че 
записващите компютърни науки и софтуер са с пъти повече от записалите чиста или 
приложна математика. Това не са единствените области, в които няма хора с умения. Липсва 
и квалифициран персонал, посочиха експерти пред Нова телевизия. Работодателите 
уточниха, че бизнесът е бързо развиващ се и заплатата започва от 2000 лв. Весник Стандарт 
Държавата блокира. Скандалите около новите разчети в бюджета създадоха патова 
ситуация. БСП се заинати, че няма да подкрепи друга актуализация извън тази за здравната 
каса. И то само с 225 млн. В отговор ГЕРБ бойкотира парламента. Без корекция в 
държавната хазна няма да има нито пари за здраве, нито за спасяването на Корпоративна 
търговска банка. Вложителите й нямат яснота колко от парите им ще бъдат гарантирани и 
кога ще разполагат с тях. Реакциите не закъсняха. Лекарите заплашиха с ефективна стачка и 
съдебни дела срещу НЗОК. В бойна готовност са и камионите на търговците на скрап по 
границата. Те спряха протеста си за няколко дни, след като парламентът им обеща година 
гратис до новия закон. Ранното пенсиониране на миньори твърдо остава за следващата 
власт. Работим 45 мин за литър бира. Българите са започнали да пият по-малко бира. От 
началото на годината до сега потреблението е спаднало с 6 на сто, съобщи изпълнителният 
директор на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова. Причините за по-слабото 
потребление са няколко - хладната пролет и лято, наводненията и намалението на 
семейните бюджети. Изследване на румънски производители показва, че у нас, за да си купи 
литър бира, човек трябва да работи 45 минути. В северната ни съседка необходимото време 
за заработване на литър пиво е 23 минути, а в Германия - само 7 минути. Заради по-слабата 
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покупателна способност на хората у нас пластмасовите опаковки продължават да държат 
първенство като най-купувани. Делът на PET бутилките обаче намалява до 60% за сметка на 
бирата в кен, която вече заема една десета част от пазара. 25% от бирата, купена у нас, е в 
бутилки, а наливната е с пазарен дял 5 на сто. Увеличава се потреблението на евтини 
вносни бири в кенове, отчитат още от съюза. Вносното пиво заема около 7% от пазара, което 
е увеличение с четири пъти за последните пет години, каза Владимир Иванов, председател 
на СПБ. Основната причина тези бири да са предпочитани напоследък е в достъпната им 
цена, смята Марко Ниавро, който е шеф на една от големите фирми, членуващи в СПБ. 70 
на сто от тези бири идват от Австрия, Германия и Полша, допълни той. Въпреки това 
останалите 93% от пазара се държат от фирмите, членове на съюза. Средно 74 литра бира 
изпива годишно всеки българин, което е под средното за Европа. Най-много кехлибарена 
течност се купува в Чехия - 144 л на човек, следвана от Германия и Австрия - съответно със 
108 л и 107 л. Вестник Монитор 1,5 млн. българи без безплатни лекарства. Един и половина 
милиона болни българи с хронични заболявания ще останат без безплатни лекарства и 
медикаменти с намаления, които сега им се осигуряват за сметка на Националната 
здравноосигурителна каса. Това съобщи магистър-фармацевтът Николай Костов, 
председател на Асоциацията на собствениците на аптеки вчера. От 16 септември хората ще 
трябва да ги плащат от джоба, тъй като до тогава ще свършат парите на касата за 
медикаменти въпреки актуализацията на нейния бюджет, посочи Костов. Мрачната прогноза 
потвърдиха още председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир 
Хасърджиев и Иван Димитров - член на Надзорния съвет на НЗОК и председател на 
Българския пациентски форум. Едва 25 млн. лв. от разписаните 225 млн. лв. в 
актуализацията на бюджета на касата са предназначени на медикаменти за домашно 
лечение. По изчисленията на икономисти, ангажирани от пациентските организации, тази 
сума ще бъде изчерпана до средата на септември и то предимно за лекарства за 
онкоболните. Дават 5 млн. лв. за биоягоди. Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" 
Атанас Добрев е подписал 47 договора по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските 
стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от фонда. 
Повечето от тях са на биостопанства, които ще създадат насаждения от ягоди, круши, 
праскови и сливи и ще отглеждат по биологичен път орехи, бадеми, рози, шипки и 
зеленчуци. Общата стойност на договорите за биостопанства е 5 млн. лв. Друга част от 
инвестициите са за биологични винени лозя, биолавандула и биомаслодайна роза. Със 
субсидиите ще бъдат купени сушилни за орехи, машини за косене на лавандула и трактори, 
както и монтирани оранжерии, системи за капково напояване и т.н. 
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57094-ikonomicheskiyat-pechat-nov-
zakonoproekt-za-ktb-predlaga-razlichno-otnoshenie-kam-malki-i-golemi-depozanti 

http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57094-ikonomicheskiyat-pechat-nov-zakonoproekt-za-ktb-predlaga-razlichno-otnoshenie-kam-malki-i-golemi-depozanti
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57094-ikonomicheskiyat-pechat-nov-zakonoproekt-za-ktb-predlaga-razlichno-otnoshenie-kam-malki-i-golemi-depozanti
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Сутрешен блок: 18 юли | Хаосът около решението за КТБ се пренася в хаос около 
актуализацията на бюджета и води до политически хаос и обещания за оставка | 
18.07.2014 08:10 | www.capital.bg | Новини | Капитал 
Максимални температури за страната днес: София 26° Пловдив 29° Варна 27° Бургас 27° 
Русе 27° Благоевград 28° България Нов законопроект за КТБ предлага различно отношение 
към малки и големи депозанти Изплащане на влоговете до 196 хил. лв. в срок до 30 дни, а 
сумите над гарантирания по закон минимум - в срок до 6 месеца и след ревизия на НАП. 
Това предвижда нов проектозакон за преструктурирне на КТБ, който беше публикуван от 
бившия депутат от БСП Георги Кадиев в личния му сайт. Във Facebook страницата си той 
коментира недостатъците му и уточнява, че не е предложение на БСП и не е внесен 
официално, а се гледа по "ъглите на бюджетна комисия". Според документа освен забавяне, 
се предлага големите депозанти да преглътнат и високите лихви по депозитите си, които ще 
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бъдат намалени до среден пазарен размер. Нещо повече - това ще стане със задна дата, 
като ще важи не от обнародването на закона, а от откриването на влога. Сроковете започват 
да текат от влизането нa закона в сила, което означава че ако бъде приет малките 
вложители в КТБ ще имат отново достъп до парите в рамките на месец. (Капитал) 
Същевременно бизнесът натиска за по-бързо решение и повече прозрачност, а БНБ отказва 
информация (Сега) Правителството подава оставка на 23 юли Оставката на правителството 
ще бъде гласувана другата сряда, съобщи председателят на парламента Михаил Миков, 
след като ГЕРБ подновиха бойкота заради отказа на БСП да подкрепи актуализация на 
бюджета. Поради липса на кворум заседанието на Народното събрание (НС) в четвъртък 
пропадна, очаква се същото да се случи и в петък. След поставения ултиматум от ГЕРБ за 
гласувана оставка на правителството, за да влязат в пленарната зала, на практика работата 
на парламента е приключила, заяви председателят му Миков. (Медиапул) Бизнес 
Строителите спират работа по "Околна среда" Строителните фирми, изпълняващи обекти по 
оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), най-вероятно ще спрат масово работа. Това 

става ясно от изпратено до медиите решение на Камарата на българските строители 

(КСБ), в което се казва, че "ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, 

които са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените дейности по 

важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират". Камарата съобщава, че е 
препоръчала на всички да започнат процедура по подписване на Акт 10 - документът, с 
който се замразява строителството. Това е втората, доста драстична стъпка, до която 
прибягват строителите, след като първият им призив към властта от 7 юли остана без 
отговор. В него те призоваха министерски съвет, министър-председателя и министъра на 
финансите да намерят решение на блокираните десетки проекти по ОПОС, като отпуснат 
средства от държавния бюджет, с които да продължи работата по програмата. Към този 
призив тогава се присъедини и Националното сдружение на общините. От днешното 
съобщение става ясно, че правителството нито е отговорило на призива, нито е решило 
дали и как да търси разрешение на ситуацията.(Капитал) Туроператори и еколози с общ 
меморандум за туризма Най-ниска средна заетост на туристическата леглова база (около 
20%) и най-ниски приходи от нощувка в Европа - това е мястото на България в 
туристическия бизнес момента, заяви Димитър Попов от Асоциацията на българските 
туроператори (АБТТА). Причината за това е стихийното презастрояване на Черноморието и 
опасността то да продължи и "зарази" планинските и спа курорти у нас. От 37 хил. легла 
преди 20 години, сега от Несебър до Слънчев бряг местата са общо 500 хил. Сега вместо да 
се вземат мерки за повишаване на заетостта на легловата база, се говори за нови проекти с 
десетки хиляди нови места. Но ще бъдат ли осигурени туристите, които да отсядат в тези 
бази, попита Попов. (Труд) Свят Самолет на малайзийските авиолинии с 295 души на борда 
се разби на Руско-Украинската граница. Москва и Киев си разменят обвинения (BBC, 
Reuters) 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/07/18/2345818_sutreshe
n_blok_18_juli/ 

 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/07/18/2345818_sutreshen_blok_18_juli/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/07/18/2345818_sutreshen_blok_18_juli/
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Строителни фирми могат да спрат работата си по ОПОС | | 18.07.2014 08:02 | 
www.projectmedia.bg | Новини | 
Строителните фирми, изпълняващи обекти по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), 
най-вероятно ще спрат масово работа. Това става ясно от изпратено до медиите решение на 

Камарата на българските строители (КСБ), в което се казва, че "ежедневно постъпват 

запитвания на фирми-членове на КСБ, които са в тежко финансово състояние поради 

неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, за това как да 

процедират", предаде Capital.bg. Камарата съобщава, че е препоръчала на всички да 
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започнат процедура по подписване на Акт 10 - документът, с който се замразява 
строителството. Това е втората, доста драстична стъпка, до която прибягват строителите, 
след като първият им призив към властта от 7 юли остана без отговор. С писмо до 
Министерски съвет, министър-председателя и министъра на финансите те моялт да бъде 
намерено решение на блокираните десетки проекти по ОПОС, като отпуснат средства от 
държавния бюджет, с които да продължи работата по програмата. Към този момент обаче 
отговор няма. Най-добрата илюстрация за батака в програмата в момента е, че никой не 
знае за каква точно сума става въпрос. По официални данни от Министерство на финансите 
(МФ), задълженията на местните власти към строителите са 180 млн. лева, но това е 
драстично подценена сума. Според съобщение на страницата на ОПОС, към 13 юни са 
подадени от бенефициентите 165 искания за средства на стойност около 200 млн. лв. 

Според председателя на КСБ инж. Светослав Глосов, по предварителни разчети тези 

средства ще надхвърлят 600 млн. лв., а с някои необявени още разходи, които вероятно не 

са фактурирани, може да се увеличи още доста. От Камарата обявиха, че още не знаят 

конкретните числа, тъй като събират от членовете си. Оттам посочиха, че са взели 
решението да призоват за спиране на работата, тъй като много фирми нямат вече оборотни 
средства и им изтичат кредитните линии. Ситуацията с ОПОС остава неясна, тъй като 
Европейската комисия продължава да разглежда случая със спирането на средства и дали 
българските власти са коригирали всичко необходимо, за да бъдат пуснати плащанията. 
Неофициално стана ясно, че решение ще има вероятно есента, като в момента се спори по 
размера на финансовата корекция за програмата. В момента се извършва и трета поредна 
управленска проверка, след като програмата мина през бърза смяна на няколко 
ръководители и начело отново е доскорошният изпълняващ длъжността Спиридон 
Александров. Преди време бившият вече министър Искра Михайлова обеща до края на този 
месец да бъдат отпуснати пари от държавния бюджет, въпреки че министерство на 
финансите спря парите за програмата още през февруари. Оттогава ситуацията с бюджета 
се влоши доста, но все още не е изключено до 200 млн. лв да бъдат преведени на МОСВ, за 
да се продължи с изпълнението. Проблемът е, че сега е последният активен строителен 
сезон, в който тези проекти могат да бъдат завършени преди края на програмния период 
през 2015 г. Ако не се случи това, вероятно е някои от тях да трябва да връщат на 100% 
взетите средства, заради неизпълнение на договора. 
http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60368 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60368
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Замразяват строежи за милиарди | | 18.07.2014 07:22 | www.vnews.bg | ?????? | 
Строителството на обекти за милиарди левове, финансирани от еврофондовете, може да 

бъде спряно. Камарата на строителите в България изпрати вчера препоръка до 
членовете си да пристъпят към подписване на т.нар. акт 10 за замразяване на 
строителството. Акт 10 е основание за избягване на неустойки, издава се при форсмажорни 
обстоятелства.<br />Причината е, че заради спрените европейски фондове – “Околна среда” 
и част от “Регионално развитие”, държавата и общините бавят плащания, а в някои случаи 

изцяло са ги прекратили. <br />Според изпълнителния директор на камарата Иван Бойков 

съвсем скоро дълговете на държавата и общините към строителни фирми ще достигнат 1,2 
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млрд. лв., като половината от тях се дължат на спрените плащания по “Околна среда”. <br 

/>Допреди половин година дълговете бяха само 180-200 млн. лв. <br />Камарата, заедно с 

Националното сдружение на общините в България, са правили опити да получат ясна 
информация от кабинета за спрените програми, но безуспешно. Не се състоя и поисканата 

преди седмица от камарата среща с премиера Пламен Орешарски. От парламентарните 

партии пък само ГЕРБ се срещна със строителите. <br />“Много строителни фирми не могат 
да продължат работа, защото вече са изправени пред фалит. В същото време са подписали 
договори, към които има графици и ще получат санкции, ако не ги спазят. Затова 
строителството трябва да се замрази с акт 10 ”, обясни Бойков. Според Закона за 
устройство на територията под акт 10 за замразяване на строителство трябва да се подпише 
и възложителят. В случая това са държавни органи или общини. <br />Ако те откажат, се 
подписва от онзи, който е разрешил строителството – ДНСК. <br />Основания за спиране <br 
/>Като основание за издаване на акт 10 строителните компании трябва да посочват виновно 

неизпълнение на договора от другата страна – възложителя, препоръча камарата на 
членовете си. Достатъчно основание било спрените плащания. <br />Преди акт 10 <br 
/>Строители забавят темпото на работа <br />Разпитаните от “Труд” строителни фирми 
разказаха, че най-големите проблеми са с плащанията по оперативна програма “Околна 
среда” (ОПОС). “Главболгарстрой” например има три обекта по програмата – 
пречиствателните станции в Хисаря, Поморие и Раковски, които струват общо 118 млн. лв. 
“Където има бавене на плащанията, гледаме да намалим темпото на работа”, каза шефът на 
“ГБС Инфраструктурно строителство” Георги Харизанов. <br />“Трейс Груп Холд” също има 
обекти по ОПОС със забавени плащания въпреки представените сертификати за свършена 
работа. Компанията например работи по водния цикъл на Стара Загора, който струва 32 
млн. лв. Почти е приключила работата по депото за отпадъци в Перник, което струва 9 млн. 

лв. Фирмата още не е решила дали да се възползва от съвета на камарата да замрази 

обектите. <br /> 
http://vnews.bg/news/95737 

http://vnews.bg/news/95737
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„Малайзиски самолет падна край Донецк, 295 загинали", "Държавата блокира", 
"Замразяват строежи за милиарди" | | 18.07.2014 07:11 | money.ibox.bg | Новини | Автор: 
money.bg 
"Държавата блокира", извежда на първа страница в. "Стандарт" Държавата блокира. 
Скандалите около новите разчети в бюджета създадоха патова ситуация. БСП се заинати, че 
няма да подкрепи друга актуализация извън тази за здравната каса. И то само с 225 млн. В 
отговор ГЕРБ бойкотира парламента. Без корекция в държавната хазна няма да има нито 
пари за здраве, нито за спасяването на Корпоративна търговска банка. Вложителите й нямат 
яснота колко от парите им ще бъдат гарантирани и кога ще разполагат с тях. Реакциите не 
закъсняха. Лекарите заплашиха с ефективна стачка и съдебни дела срещу НЗОК. В бойна 
готовност са и камионите на търговците на скрап по границата. Те спряха протеста си за 
няколко дни, след като парламентът им обеща година гратис до новия закон. Ранното 
пенсиониране на миньори твърдо остава за следващата власт. Прочети още от в. "Стандарт" 
„Малайзиски самолет падна край Донецк, 295 загинали", пише в. „24 часа" Малайзиски 
самолет е паднал в източната част на Украйна, съобщава РИА Новости. 295 са загиналите, 
15 от тях са от екипажа. Имаме такава информация. Боинг 777 пътуващ по маршрута 
"Амстердам- Куала-Лумпур". Самолетът се е разбил на около 80 км от Донецк. Той се е 
движел в определен международен коридор, заяви представителят на украинските сили за 



 

ул. "Николай Коперник" №21 
1111 София 
тел: +359 2/ 975 25 32 
e-mail: office@cross-bg.net 
http://www.cross-bg.net 

 

 38 

сигурност Владислав Селезньов. Малайзийският самолет, разбил се в Украйна, е бил 
свален, не е било инцидент, взривен е във въздуха, каза вицепрезидентът на САЩ Джо 
Байдън. По-рано Си Ен Ен съобщи, че според американски официални лица ракета земя-
въздух е свалила самолета. Заключението им се базира на показанията на радарни системи. 
Два факта са допринесли за този извод. Първо е бил засечен радарът на ракетна система 
земя-въздух, който започнал да проследява летящия самолет. Второ - "топлинен подпис" на 
катастрофично явление в същата част от небето, което се предполага, че е било улучването 
на самолета. Прочети още от в. „24 часа" "БСП мина в опозиция на правителството си", 
четем на първа страница в. "Капитал Daily" Парадоксално мандатоносителите от БСП почти 
официално влязоха в ролята на опозиция на собственото си правителство и 
противопоставяйки се на ултиматума на ГЕРБ за още по-голяма актуализация на държавния 
бюджет, заплашиха сами да свалят премиера Пламен Орешарски, ако той не депозира 
обещаната оставка до 23 юли. Работата на парламента е приключила и оставката на 
кабинета ще бъде гласувана на 23 юли, а ако такава не бъде депозирана ще търсим други 
конституционни средства, обяви председателят на Народното събрание Михаил Миков. В 
същото време от партията на Бойко Борисов, която е официалната опозиция, се възмутиха 
от подобен вариант. Недоволни от гласуваните от кабинета в сряда параметри за 
актуализацията, които нарекоха прах в очите, ГЕРБ подновиха бойкота си към работата на 
парламента и обявиха, че ако дефицитът и таванът на дълга не бъдат вдигнати в исканите 
от тях размери, ще влязат само за гласуването на оставката на Орешарски. Предишния ден 
финансовият експерт на партията Менда Стоянова обясни, че "правилното решение" е 
общото увеличение да достигне 14.4 млрд. лева. Прочети още от в " Капитал Daily" 
"Замразяват строежи за милиарди" е заглавиe от в. "Труд" Строителството на обекти за 

милиарди левове, финансирани от еврофондовете, може да бъде спряно. Камарата на 
строителите в България изпрати вчера препоръка до членовете си да пристъпят към 
подписване на т.нар. акт 10 за замразяване на строителството. Акт 10 е основание за 
избягване на неустойки, издава се при форсмажорни обстоятелства. Причината е, че заради 
спрените европейски фондове - "Околна среда" и част от "Регионално развитие", държавата 
и общините бавят плащания, а в някои случаи изцяло са ги прекратили. Според 

изпълнителния директор на камарата Иван Бойков съвсем скоро дълговете на държавата и 

общините към строителни фирми ще достигнат 1,2 млрд. лв., като половината от тях се 
дължат на спрените плащания по "Околна среда". Допреди половин година дълговете бяха 
само 180-200 млн. лв. Прочети още от в. "Труд" "Бизнес и опозиция искат бързо решение за 
блокираните в КТБ пари" е водещo заглавиe на в. "Сега" Засилва се натискът за бързо 
"отключване" на парите на фирми, граждани и институции, блокирани в Корпоративна 
търговска банка (КТБ). Българската стопанска камара настоя в специално изявление 
политиците да спазват законите и да престанат да взимат погрешни и користни решения. 
Реформаторският блок иска "в най-кратък срок да бъдат отблокирани сметките на малките и 
средните вложители в КТБ". БСК предложи план в 5 точки за бързо разрешаване на кризата 
с КТБ. Той предвижда в най-кратък срок квесторите да дадат пълна информация за 
състоянието на поставената под специален надзор банка, а упълномощен от кредиторите на 

банката екип да разработи оздравителна програма. Камарата настоява в КТБ да не бъдат 

наливани публични ресурси, а парите във Фонда за гарантиране на влоговете да бъдат 
използвани само по предназначение. БСК предлага и механизъм за бързо отблокиране на 
гарантираните суми на вложителите в КТБ. Идеята е това да стане чрез договори за цесия 
на всички влогове, които са до 100 000 евро (това са депозитите, които по закон са защитени 
от Фонда за гарантиране). "Банката хикс открива депозит на името на съответния клиент на 
КТБ и така става кредитор на затворената банка, а вземането е гарантирано от фонда", 
обясняват идеята си от БСК. Прочети още от статията на в. "Сега" "1,5 млн. българи без 
безплатни лекарства" четем на първа страница във в. "Монитор" Един и половина милиона 
болни българи с хронични заболявания ще останат без безплатни лекарства и медикаменти 
с намаления, които сега им се осигуряват за сметка на Националната здравноосигурителна 
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каса. Това съобщи магистър-фармацевтът Николай Костов, председател на Асоциацията на 
собствениците на аптеки вчера. От 16 септември хората ще трябва да ги плащат от джоба, 
тъй като до тогава ще свършат парите на касата за медикаменти въпреки актуализацията на 
нейния бюджет, посочи Костов. Мрачната прогноза потвърдиха още председателят на 
Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и Иван Димитров - член 
на Надзорния съвет на НЗОК и председател на Българския пациентски форум. Едва 25 млн. 
лв. от разписаните 225 млн. лв. в актуализацията на бюджета на касата са предназначени на 
медикаменти за домашно лечение. По изчисленията на икономисти, ангажирани от 
пациентските организации, тази сума ще бъде изчерпана до средата на септември и то 
предимно за лекарства за онкоболните. Прочети още от статията на в. "Монитор" 
„Облигациите на КТБ се сриват, БТК също леко пострада", пише в. "Капитал Daily" 
Проблемите с КТБ се отразяват сериозно върху цените на облигациите й на междуанродните 
пазари. Макар и в по-малка степен, това се случва и с бондовете на БТК - телекомът има 71 
млн. евро блокирани по сметки в банката. След като се разбра, че компанията не е успяла 
да ги изтегли, цените на облигаците й тръгнаха надолу, а доходността - нагоре. Емисиите са 
свързани чрез общ основен акционер в компаниите, които реално ги издават - Цветан 
Василев е акционер и в двете дружества (в КТБ с отнети вече права). Покрай скандала 
"Пеевски-Василев" и кризата КТБ акциите на цигарения холдинг също започнаха да губят от 
стойността си. За притежателите на бондове на банката основният въпрос е каква част от 
парите си биха получили. Облигациите на КТБ са на стойност 150 млн. долара и в момента 
се търгуват на цена от около 40% от номинала им, или 40 долара на 100 номинал, спрямо 
100% само преди два месеца. Те са с падеж 7 август 2014 г. и са емитирани на борсата в 
Ирландия от специално създаденото за целта дружество Northern Lights Bulgaria - 
дружество, което се явява кредитор на КТБ. Това финансиране най-вероятно се използва от 
банката за кредитиране на сделките за БТК и "Булгартабак". Прочети още от в " Капитал 
Daily" „Германия ни връща 3000 бежанци", пише в. "Сега" От следващата седмица властите в 
Германия ще започнат да връщат в България близо 3000 бежанци. Повечето от тях са с 
хуманитарен и бежански статут, но по неофициална информация се очаква да има и такива, 
които са успели да пресекат нелегално границата към Западна Европа. Предупреждението 
от германските власти е било получено преди седмица, съобщи вчера шефът на 
Държавната агенция за бежанците (ДАБ) Николай Чирпанлиев. Решението на Берлин е 
изненадало неприятно българските власти, които се надяваха, че Западна Европа ще поеме 
част от бежанския поток. Заради това от ДАБ ускориха процедурите по даване на статут. 
Сега обаче се оказва, че този план не работи. Прочети още от в. "Сега" „Ще влезем в 
банковия надзор, но с 1 крак", пише в. „24 часа" ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, икономист Европейският 
банков надзор, към който България се стреми, съществува на книга, но все още не е 
създаден. Ще започне да действа в края на тази година - ще се наемат хора, ще се правят 
офиси, бюра. В този смисъл, всичко, което казваме за тази институция, е условно - не сме 
виждали как се справя с надзора в проблемни банки, каква е в действие. Банковият надзор 
се създава, защото не само в България, а във всички европейски страни имаше банкови 
кризи и се наложи да се дават пари от държавата. Надеждата е да се справя по-добре от 
националните надзорни органи, да бъде по-строг и по-независим от местните интереси и 
местните политици Превантивно да решава проблемите, вместо да ги оставя да растат и да 
се стигне до криза. Това е идеята на теория, но как ще работи на практика, е въпрос на 
бъдеще. Второто важно нещо е, че Европейската централна банка се интересува от общата 
макроикономическа стабилност в еврозоната и в този смисъл тя иска да надзирава най-
големите банки в Европа. Не се интересуват от малка общинска банка в провинциален 
регион в малка страна, защото тя няма системен и макроикономически ефект. Нито една от 
българските банки не е голяма от гледна точка на ЕЦБ. Така че за тях ние не сме чак толкова 
важни, че да ни отделят голямо внимание. Прочети още от в. „24 часа" "Гонят 31 русначета 
от хотел в Каварна", четем във в. "Монитор" Полицията е изгонила 31 възпитаници на 
подмосковската Одинцовска спортна школа, които почиват на нашето море по линията на 
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руския туроператор "Нева", съобщи вчера руският сайт lifenews.ru. Компанията не е превела 
средства по сметката на българския хотел, а туроператорът обяви фалит и свали цялата 
отговорност от своите клиенти. 30 момичета и едно момче от спортната школа, които се 
занимават със софтбол, плюс петима възпитатели са в злополучната група. 
Представителите на асоциацията "Турпомощ" незабавно са се свързали с посолството на 
Русия в България. По информация на треньорката на отбора Татяна Стручева домакините 
от "Бялата лагуна" са отказали да хранят децата. По думите й те се страхуват да напуснат 
пределите на хотела, за да не останат окончателно без покрив над главата. Пред агенция 
ИТАР-ТАСС мениджърът на хотела Цветелина Тодорова е уточнила, че тази вечер с полет 
на авиокомпания "Транс¬аеро" всички деца ще бъдат изпратени за Москва. Най-много 
клиенти на "Нева" се намират в Бъл¬гария, Гърция, Турция и Испания, съобщи 
говорителката на Руския съюз на туристическата индустрия Ирина Тюрина, цитирана от 
ИТАР-ТАСС. По-късно стана ясно, че фирмата не е платила за нито един клиент зад 
граница. Нещо повече - туроператорът отменил всички чартъри и задлъжнял към 
европейските си партньори за три месеца назад. Прочети още от статията на в. "Монитор" 
"Работим 45 мин за литър бира", пише в. "Стандарт" Българите са започнали да пият по-
малко бира. От началото на годината до сега потреблението е спаднало с 6 на сто, съобщи 
изпълнителният директор на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова. 
Причините за по-слабото потребление са няколко - хладната пролет и лято, наводненията и 
намалението на семейните бюджети. Изследване на румънски производители показва, че у 
нас, за да си купи литър бира, човек трябва да работи 45 минути. В северната ни съседка 
необходимото време за заработване на литър пиво е 23 минути, а в Германия - само 7 
минути. Заради по-слабата покупателна способност на хората у нас пластмасовите опаковки 
продължават да държат първенство като най-купувани. Делът на PET бутилките обаче 
намалява до 60% за сметка на бирата в кен, която вече заема една десета част от пазара. 
25% от бирата, купена у нас, е в бутилки, а наливната е с пазарен дял 5 на сто. Увеличава се 
потреблението на евтини вносни бири в кенове, отчитат още от съюза. Вносното пиво заема 
около 7% от пазара, което е увеличение с четири пъти за последните пет години, каза 
Владимир Иванов, председател на СПБ. Основната причина тези бири да са предпочитани 
напоследък е в достъпната им цена, смята Марко Ниавро, който е шеф на една от големите 
фирми, членуващи в СПБ. 70 на сто от тези бири идват от Австрия, Германия и Полша, 
допълни той. Въпреки това останалите 93% от пазара се държат от фирмите, членове на 
съюза. Средно 74 литра бира изпива годишно всеки българин, което е под средното за 
Европа. Най-много кехлибарена течност се купува в Чехия - 144 л на човек, следвана от 
Германия и Австрия - съответно със 108 л и 107 л. Прочети още от в. "Стандарт" 
http://money.bg/news/id_537129786/Малайзиски_самолет_падна_край_Донецк_295_загинали_
Държавата_блокира_Замразяват_строежи_за_милиарди 

http://money.bg/news/id_537129786/Малайзиски_самолет_падна_край_Донецк_295_загинали_Държавата_блокира_Замразяват_строежи_за_милиарди
http://money.bg/news/id_537129786/Малайзиски_самолет_падна_край_Донецк_295_загинали_Държавата_блокира_Замразяват_строежи_за_милиарди
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Заради спрените европари замразяват строежи за милиарди | | 18.07.2014 07:00 | 
www.actualno.com | Новини | Редактор: Петър Чернев 
Строителството на обекти за милиарди левове, финансирани от еврофондовете, може да 

бъде спряно. Камарата на строителите в България изпрати вчера препоръка до 
членовете си да пристъпят към подписване на т.нар. акт 10 за замразяване на 
строителството. Въпросният документ е основание за избягване на неустойки, издава се при 
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форсмажорни обстоятелства. Причината за мярката е спрените европейски фондове - 
“Околна среда” и част от “Регионално развитие”. Същевременно държавата и общините 
бавят плащания, а в някои случаи изцяло са ги прекратили, пише в. "Труд". Според 

изпълнителния директор на камарата Иван Бойков съвсем скоро дълговете на държавата и 

общините към строителни фирми ще достигнат 1,2 млрд. лв., като половината от тях се 
дължат на спрените плащания по “Околна среда”. Допреди половин година дълговете бяха 

само 180-200 млн. лв. Камарата, заедно с Националното сдружение на общините в 
България, са правили опити да получат ясна информация от кабинета за спрените програми, 

но безуспешно. Не се състоя и поисканата преди седмица от камарата среща с премиера 

Пламен Орешарски. От парламентарните партии пък само ГЕРБ се срещна със строителите. 
Според Закона за устройство на територията под акт 10 за замразяване на строителство 
трябва да се подпише и възложителят. В случая това са държавни органи или общини. Ако 
те откажат, се подписва от онзи, който е разрешил строителството - ДНСК. Разпитаните от 
“Труд” строителни фирми разказаха, че най-големите проблеми са с плащанията по 
оперативна програма “Околна среда” (ОПОС). “Главболгарстрой” например има три обекта 
по програмата - пречиствателните станции в Хисаря, Поморие и Раковски, които струват 
общо 118 млн. лв. “Където има бавене на плащанията, гледаме да намалим темпото на 
работа”, каза шефът на “ГБС Инфраструктурно строителство” Георги Харизанов. “Трейс Груп 
Холд” също има обекти по ОПОС със забавени плащания въпреки представените 
сертификати за свършена работа. Компанията например работи по водния цикъл на Стара 
Загора, който струва 32 млн. лв. Почти е приключила работата по депото за отпадъци в 
Перник, което струва 9 млн. лв. Фирмата още не е решила дали да се възползва от съвета 

на камарата да замрази обектите. 
http://business.actualno.com/Zaradi-sprenite-evropari-zamrazjavat-stroeji-za-miliardi-
news_40173.html 

http://business.actualno.com/Zaradi-sprenite-evropari-zamrazjavat-stroeji-za-miliardi-news_40173.html
http://business.actualno.com/Zaradi-sprenite-evropari-zamrazjavat-stroeji-za-miliardi-news_40173.html
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Камара на строителите: Над 1 млрд. лв. дължи държавата на фирмите | | 18.07.2014 
00:56 | dir.bg | Новини | Република 
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Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, които 
работят по проекти по европейските програми. Това заяви изпълнителният директор на 

Камарата на строителите в България Иван Бойков. Той отчете, че в камарата 

ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, които са в тежко финансово 

състояние поради неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, 
за това как да процедират. Предвид липсата на адекватна реакция от отговорните 

институции, КСБ препоръчва строителните компании да пристъпят при към процедура за 
подписване на Акт 10 по Наредба 3/2003 г. за спиране на строителството до възстановяване 
на финансирането на проектите по европейските програми. «Препоръката ми е да спазват 
закона, да подпишат Акт 10 , т.е. да спрат обекта и да го възстановят, след като започне 
плащане на сумите“, заяви Бойков. 
http://novini.dir.bg/news.php?id=17062300 

 
 
Замразяват строежи за милиарди | | 17.07.2014 21:59 | www.trud.bg | Новини | 
Строителството на обекти за милиарди левове, финансирани от еврофондовете, може да 

бъде спряно. Камарата на строителите в България изпрати вчера препоръка до 
членовете си да пристъпят към подписване на т.нар. акт 10 за замразяване на 
строителството. Акт 10 е основание за избягване на неустойки, издава се при форсмажорни 
обстоятелства. <br />Причината е, че заради спрените европейски фондове - “Околна среда” 
и част от “Регионално развитие”, държавата и общините бавят плащания, а в някои случаи 

изцяло са ги прекратили (виж долу). <br />Според изпълнителния директор на камарата 

Иван Бойков съвсем скоро дълговете на държавата и общините към строителни фирми ще 
достигнат 1,2 млрд. лв., като половината от тях се дължат на спрените плащания по “Околна 

среда”. Допреди половин година дълговете бяха само 180-200 млн. лв. <br />Камарата, 

заедно с Националното сдружение на общините в България, са правили опити да получат 
ясна информация от кабинета за спрените програми, но безуспешно. Не се състоя и 

поисканата преди седмица от камарата среща с премиера Пламен Орешарски. От 

парламентарните партии пък само ГЕРБ се срещна със строителите. <br />“Много 
строителни фирми не могат да продължат работа, защото вече са изправени пред фалит. В 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17062300
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същото време са подписали договори, към които има графици и ще получат санкции, ако не 
ги спазят. Затова строителството трябва да се замрази с акт 10 ”, обясни Бойков. Според 
Закона за устройство на територията под акт 10 за замразяване на строителство трябва да 
се подпише и възложителят. В случая това са държавни органи или общини. <br />Ако те 
откажат, се подписва от онзи, който е разрешил строителството - ДНСК. <br />Основания за 
спиране <br />Като основание за издаване на акт 10 строителните компании трябва да 
посочват виновно неизпълнение на договора от другата страна - възложителя, препоръча 

камарата на членовете си. Достатъчно основание било спрените плащания. <br />Преди 
акт 10 <br />Строители забавят темпото на работа <br />Разпитаните от “Труд” строителни 
фирми разказаха, че най-големите проблеми са с плащанията по оперативна програма 
“Околна среда” (ОПОС). “Главболгарстрой” например има три обекта по програмата - 
пречиствателните станции в Хисаря, Поморие и Раковски, които струват общо 118 млн. лв. 
“Където има бавене на плащанията, гледаме да намалим темпото на работа”, каза шефът на 
“ГБС Инфраструктурно строителство” Георги Харизанов. <br />“Трейс Груп Холд” също има 
обекти по ОПОС със забавени плащания въпреки представените сертификати за свършена 
работа. Компанията например работи по водния цикъл на Стара Загора, който струва 32 
млн. лв. Почти е приключила работата по депото за отпадъци в Перник, което струва 9 млн. 

лв. Фирмата още не е решила дали да се възползва от съвета на камарата да замрази 

обектите. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4197744 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4197744
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Строители спират работа по проекти с пари от ЕС | | 17.07.2014 18:35 | 
www.standartnews.com | Новини | 
Държавата и общините дължат на фирмите от бранша 1 млрд. лв. Строителните компании 

може да спрат работата по проекти, които се финансират с пари от ЕС. Камарата на 
строителите в България (КСБ) препоръчва на строителните компании, изпълняващи 
проекти по оперативни програми, да пристъпят към подписване на Акт 10 за спиране на 
строителството до намиране на решение за възстановяване на финансирането по 
програмите. Това се посочва в съобщение до медиите, разпространено от името на 

Управителния съвет на Камарата. Държавата и общините не са разплатили на строителни 

фирми около 1 млрд. лв., съобщи миналата седмица Иван Бойков, изпълнителен директор 

на КСБ. Проблемът идва заради спрените пари по оперативните програми "Околна среда" и 

"Регионално развитие", със средства от които основно се финансират строителни дейности. 
От браншовата организация припомнят, че във връзка със задълженията на държавата и 

общините към строителните фирми Камарата е провела среща с Националното сдружение 

на общините в България, на която са обсъдени проблемите и евентуалните начини за 
решаването им. Двете обединения са поискали с писмо от 7 юли среща с компетентните 
институции за намиране на изход от критичната ситуация, но към днешна дата отговор на 

писмото няма. В същото време в Камарата ежедневно постъпват запитвания на фирми, 

които са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените дейности по 
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важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират, посочват от Камарата. Затова от 

Камарата препоръчва спиране на строителството. Преди няколко дни Иван Бойков призова 

политиците, независимо дали от сегашното или от следващото правителство, да отидат в 
Брюксел и да "отпушат" спрените фондове за България. 
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/stroiteli_spirat_rabota_po_proekti_s_pari_ot_es-
246571.html 

 

http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/stroiteli_spirat_rabota_po_proekti_s_pari_ot_es-246571.html
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/stroiteli_spirat_rabota_po_proekti_s_pari_ot_es-246571.html


 

ул. "Николай Коперник" №21 
1111 София 
тел: +359 2/ 975 25 32 
e-mail: office@cross-bg.net 
http://www.cross-bg.net 

 

 55 

 
 
Инж. Глосов: фирмите са поставени на колене | | 17.07.2014 17:57 | www.fakti.bg | 
www.fakti.bg | 
Днес от Камарата на строителите в България (КСБ) препоръчаха на строителните 

компании, на които не им е платено за вече извършени дейности по важни инфраструктурни 
проекти, да преминат към процедура за подписване на Акт 10 по Наредба 3/2003 г. за 
спиране на строителство. Отговор на въпросите, защо трябва да се подпише въпросния акт, 

каква е дължимата сума и колко фирми са се обърнали за помощ към КСБ, даде за 

читателите на imot.bg инж. Светослав Глосов, председател на КСБ. - Инж. Глосов, на 

каква стойност възлиза сумата, която не е изплатена към момента? - Нямаме точни данни за 
сумата, но е около 1 млрд. лв. по европейски програми. - От колко строителни фирми са 

постъпили запитвания към Камарата на строителите в България? - Над 10 фирми са 

задали въпроса как да процедират и какво да правят, защото проблемът е двояк. От една 
страна фирмите са поставени на колене, тъй като не им е плащано повече от три месеца, а 
от друга тези фирми имат подизпълнители, за които образно казано, и 10 000 лв. са 
фатални. Не могат да се издължат на подизпълнители, на доставчици, за работни заплати. В 
същото време не могат вече да осигурят доставки на материали и да изпълняват проектите. 
От там не могат да гарантират за сроковете. Единственият начин фирмите да не бъдат 
уязвими относно санкции по срокове е да подпишат Акт 10 . Това е документ по българското 
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законодателство, който казва защо се спира обектът. Това е акт за спиране на строежа. 
Причината „неразплащане” съгласно Закона за задълженията и договори е сериозна 
причина, че е нарушен договорът и че има повод за спиране на строителството. Така че, ние 
друго не може да препоръчаме на фирмите, освен да работят по българското 
законодателство. - Кога виждате, че ще може да бъде решен времево проблемът? - Това не 
зависи от нас. Зависи от българската държава. За да се работи по един европейски проект, 
българската държава трябва да поеме финансирането на проекта, след което парите да 
бъдат възстановени от съответната програма на Европейския съюз. Това, за съжаление, не 
се случва в момента. 
http://fakti.bg/imoti/106470-inj-glosov-firmite-sa-postaveni-na-kolene 

 

http://fakti.bg/imoti/106470-inj-glosov-firmite-sa-postaveni-na-kolene
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Инж. Глосов: фирмите са поставени на колене | | 17.07.2014 17:57 | dir.bg | Новини | 
Fakti.bg 
Днес от Камарата на строителите в България (КСБ) препоръчаха на строителните 

компании, на които не им е платено за вече извършени дейности по важни инфраструктурни 
проекти, да преминат към процедура за подписване на Акт 10 по Наредба 3/2003 г. за 
спиране на строителство. Отговор на въпросите, защо трябва да се подпише въпросния акт, 

каква е дължимата сума и колко фирми са се обърнали за помощ към КСБ, даде за 

читателите на imot.bg инж. 
http://novini.dir.bg/news.php?id=17060775 

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17060775
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Строители спират работа по европроекти заради липса на пари | | 17.07.2014 17:52 | 
news.ibox.bg | Новини | 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, които 
работят по проекти по европейските програми. Това съобщи пред БНР изпълнителният 

директор на Камарата на строителите Иван Бойков. От Камарата на строителите 

препоръчват спиране на строителството до възстановяване на финансирането. Препоръката 
ми е да спазват закона, а законът казва, че когато има виновни от страна по договора, който 
имат, а те имат неплащания и то сериозни суми, може да се спре строителството, каза 
Бойков. Според него вече над 1 милиард лева не са платени на строителните фирми по 
европейските програми. „Те трябва да подпишат Акт 10 , което означава, че трябва да спрат 
обекта и да го възстановят, след като започнат да си плащат сумите", заяви Бойков. 
http://news.ibox.bg/news/id_1777180323 

 

http://news.ibox.bg/news/id_1777180323
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Проекти по ОПОС масово ще спрат изпълнението си | Плащанията от Европейския 
съюз все още не са възстановени | 17.07.2014 17:34 | www.agro.bg | Новини | 
Източник:AGRO.BG 
Строителните фирми, изпълняващи обекти по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), 
най-вероятно ще спрат масово работа. Това става ясно от изпратено до медиите решение на 

Камарата на българските строители (КСБ), в което се казва, че "ежедневно постъпват 

запитвания на фирми-членове на КСБ, които са в тежко финансово състояние поради 

неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, за това как да 

процедират". Камарата съобщава, че е препоръчала на всички да започнат процедура по 
подписване на Акт 10 - документът, с който се замразява строителството. Това съобщава 
capital.bg. Това е втората, доста драстична стъпка, до която прибягват строителите, след 
като първият им призив към властта от 7 юли остана без отговор. В него те призоваха 
министерски съвет, министър-председателя и министъра на финансите да намерят решение 
на блокираните десетки проекти по ОПОС, като отпуснат средства от държавния бюджет, с 
които да продължи работата по програмата. Към този призив тогава се присъедини и 
Националното сдружение на общините. От днешното съобщение става ясно, че 
правителството нито е отговорило на призива, нито е решило дали и как да търси 
разрешение на ситуацията. Най-добрата илюстрация за батака в програмата в момента е, че 
никой не знае за каква точно сума става въпрос. По официални данни от Министерство на 
финансите (МФ), задълженията на местните власти към строителите са 180 млн. лева, но 
това е драстично подценена сума. Според съобщение на страницата на ОПОС, към 13 юни 
са подадени от бенефициентите 165 искания за средства на стойност около 200 млн. лв. 

Според председателя на КСБ инж. Светослав Глосов, по предварителни разчети тези 

средства ще надхвърлят 600 млн. лв., а с някои необявени още разходи, които вероятно не 

са фактурирани, може да се увеличи още доста. От Камарата обявиха, че още не знаят 

конкретните числа, тъй като събират от членовете си. Оттам посочиха, че са взели 
решението да призоват за спиране на работата, тъй като много фирми нямат вече оборотни 
средства и им изтичат кредитните линии. Ситуацията с ОПОС остава неясна, тъй като 
Европейската комисия продължава да разглежда случая със спирането на средства и дали 
българските власти са коригирали всичко необходимо, за да бъдат пуснати плащанията. 
Неофициално стана ясно, че решение ще има вероятно есента, като в момента се спори по 
размера на финансовата корекция за програмата. В момента се извършва и трета поредна 
управленска проверка, след като програмата мина през бърза смяна на няколко 
ръководители и начело отново е доскорошният изпълняващ длъжността Спиридон 
Александров. Преди време бившият вече министър Искра Михайлова обеща до края на този 
месец да бъдат отпуснати пари от държавния бюджет, въпреки че министерство на 
финансите спря парите за програмата още през февруари. Оттогава ситуацията с бюджета 
се влоши доста, но все още не е изключено до 200 млн. лв да бъдат преведени на МОСВ, за 
да се продължи с изпълнението. Проблемът е, че сега е последният активен строителен 
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сезон, в който тези проекти могат да бъдат завършени преди края на програмния период 
през 2015 г. Ако не се случи това, вероятно е някои от тях да трябва да връщат на 100% 
взетите средства, заради неизпълнение на договора. 
http://www.agro.bg/news/article49994.html 

 

http://www.agro.bg/news/article49994.html
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Над 1 млрд. лв. дължи държавата на строителни фирми | | 17.07.2014 17:04 | profit.bg | 
Новини | 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, които 
работят по проекти по европейските програми. Това съобщи пред БНР изпълнителният 

директор на камарата Иван Бойков. От Камарата на строителите препоръчват спиране 

на строителството до възстановяване на финансирането. „Препоръката ми е да спазват 
закона, а законът казва, че когато има виновни от страна по договора, който имат, а те имат 
неплащания и то сериозни суми. По наша информация, вече над един милиард лева не са 
платени на строителните фирми по европейските програми. Те трябва да подпишат Акт 10 , 
което означава, че трябва да спрат обекта и да го възстановят, след като започнат да си 
плащат сумите“, заяви Бойков. <br />Етикети: <br />строителни фирми,<br /> дълг 
http://profit.bg/news/Nad-1-mlrd-lv-dulzhi-durzhavata-na-stroitelni-firmi/nid-125907.html 

http://profit.bg/news/Nad-1-mlrd-lv-dulzhi-durzhavata-na-stroitelni-firmi/nid-125907.html
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Строители спират работа по европроекти заради липса на пари | | 17.07.2014 16:38 | 
money.ibox.bg | Новини | Автор: Моney.bg 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, които 
работят по проекти по европейските програми. Това съобщи пред БНР изпълнителният 

директор на Камарата на строителите Иван Бойков. От Камарата на строителите 

препоръчват спиране на строителството до възстановяване на финансирането. Препоръката 
ми е да спазват закона, а законът казва, че когато има виновни от страна по договора, който 
имат, а те имат неплащания и то сериозни суми може да се спре строителството, каза 
Бойков. Според него вече над един милиард лева не са платени на строителните фирми по 
европейските програми. "Те трябва да подпишат Акт 10 , което означава, че трябва да спрат 
обекта и да го възстановят, след като започнат да си плащат сумите", заяви Бойков. 
http://money.bg/news/id_141746217 

http://money.bg/news/id_141746217
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Спиране на строежите до възстановяване на еврофинансирането, препоръчват от 

Камарата на строителите | | 17.07.2014 16:19 | www.cross.bg | www.cross.bg | 
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София /КРОСС/ Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към 

строителните фирми, които работят по проекти по европейските програми. От Камарата на 
строителите препоръчват спиране на строителството до възстановяване на 

финансирането. Това съобщи за БНР изпълнителният директор на камарата Иван Бойков. 

"Препоръката ми е да спазват закона, а законът казва, че когато има виновни от страна по 
договора, който имат, а те имат неплащания и то сериозни суми. По наша информация, вече 
над един милиард лева не са платени на строителните фирми по европейските програми. Те 
трябва да подпишат Акт 10 , което означава, че трябва да спрат обекта и да го възстановят, 
след като започнат да си плащат сумите", посочи той. 
http://www.cross.bg/stroitelnite-programi-evropeiiskite-1421201.html 

 
 

http://www.cross.bg/stroitelnite-programi-evropeiiskite-1421201.html
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Спиране на строежите до възстановяване на еврофинансирането, препоръчват от 

Камарата на строителите | | 17.07.2014 16:19 | dir.bg | Новини | Агенция КРОСС 
София /КРОСС/ Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към 

строителните фирми, които работят по проекти по европейските програми. От Камарата на 
строителите препоръчват спиране на строителството до възстановяване на 

финансирането. Това съобщи за БНР изпълнителният директор на камарата Иван 

Бойков.“Препоръката ми е да спазват закона, а законът казва, че когато има виновни от 
страна по договора, който имат, а те имат неплащания и то сериозни суми. По наша 
информация, вече над един милиард лева не са платени на строителните фирми по 
европейските програми. Те трябва да подпишат Акт 10 , което означава, че трябва да спрат 
обекта и да го възстановят, след като започнат да си плащат сумите“, посочи той. 
http://novini.dir.bg/2014/07/17/news17060187.html 

 
 
Строители по европрограми спират работа? | | 17.07.2014 15:42 | banks.dir.bg | Новини | 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, които 
работят по проекти по европейските програми. Това съобщи пред БНР изпълнителният 

директор на камарата Иван Бойков. От Камарата на строителите препоръчват спиране 

на строителството до възстановяване на финансирането. Препоръката ми е да спазват 
закона, а законът казва, че когато има виновни от страна по договора, който имат, а те имат 
неплащания и то сериозни суми може да се спре строителството, каза Бойков. Според него 
вече над един милиард лева не са платени на строителните фирми по европейските 
програми. "Те трябва да подпишат Акт 10 , което означава, че трябва да спрат обекта и да го 
възстановят, след като започнат да си плащат сумите“, заяви Бойков. 
http://banks.dir.bg/2014/07/17/news17059656.html 

http://novini.dir.bg/2014/07/17/news17060187.html
http://banks.dir.bg/2014/07/17/news17059656.html
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Строителите спират работа по "Околна среда" | Дотук се стигна, след като държавата 
не отпусна средства от бюджета за продължаване на работата по проектите, а ЕК още 
не е превела парите | 17.07.2014 15:21 | www.capital.bg | Новини | Огнян Георгиев 
Строителните фирми, изпълняващи обекти по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), 
най-вероятно ще спрат масово работа. Това става ясно от изпратено до медиите решение на 

Камарата на българските строители (КСБ), в което се казва, че "ежедневно постъпват 

запитвания на фирми-членове на КСБ, които са в тежко финансово състояние поради 

неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, за това как да 

процедират". Камарата съобщава, че е препоръчала на всички да започнат процедура по 
подписване на Акт 10 - документът, с който се замразява строителството. Това е втората, 
доста драстична стъпка, до която прибягват строителите, след като първият им призив към 
властта от 7 юли остана без отговор. В него те призоваха министерски съвет, министър-
председателя и министъра на финансите да намерят решение на блокираните десетки 
проекти по ОПОС, като отпуснат средства от държавния бюджет, с които да продължи 
работата по програмата. Към този призив тогава се присъедини и Националното сдружение 
на общините. От днешното съобщение става ясно, че правителството нито е отговорило на 
призива, нито е решило дали и как да търси разрешение на ситуацията. Най-добрата 
илюстрация за батака в програмата в момента е, че никой не знае за каква точно сума става 
на въпрос. По официални данни от Министерство на финансите (МФ), задълженията на 
местните власти към строителите са 180 млн. лева, но това е драстично подценена сума. 
Според съобщение на страницата на ОПОС, към 13 юни са подадени от бенефициентите 

165 искания за средства на стойност около 200 млн. лв. Според председателя на КСБ инж. 

Светослав Глосов, по предвари телни разчети тези средства ще надхвърлят 600 млн. лв., 

а с някои необявени още разходи, които вероятно не са фактурирани, може да се увеличи 
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още доста. От Камарата обявиха, че още не знаят конкретните числа, тъй като събират от 

членовете си. Оттам посочиха, че са взели решението да призоват за спиране на работата, 
тъй като много фирми нямат вече оборотни средства и им изтичат кредитните линии. 
"Непрекъснато имам срещи със строителите и сме в ситуация на принудително цялостно 
спиране", обясни пред "Капитал" един от кметовете с два проекта по програмата - Таня 
Христова от Габрово. "Водният цикъл е в по-активна фаза и е по-голям, ако не се случи 
нещо разумно и да се отдели ресурс за него, след този месец ще пристъпим към акт 10 . Аз 
имам регламентирани клаузи в договорите, че при липса на вина от двете страни, може да 
се пристъпи към акт 10 ", обяснява Христова. За втория й проект - депо за отпадъци, 
ресурсът ще стигне до края на септември, но ако не бъде реализиран до началото на 2015 г., 
общините ще започнат да търпят наказания заради неизпълнение, които според Христова 
ще бъдат включени в такса "смет" за гражданите. Ситуацията с ОПОС остава неясна, тъй 
като Европейската комисия продължава да разглежда случая със спирането на средства и 
дали българските власти са коригирали всичко необходимо, за да бъдат пуснати 
плащанията. Неофициално стана ясно, че решение ще има вероятно есента, като в момента 
се спори по размера на финансовата корекция за програмата. В момента се извършва и 
трета поредна управленска проверка, след като програмата мина през бърза смяна на 
няколко ръководители и начело отново е доскорошният изпълняващ длъжността Спиридон 
Александров. Преди време бившият вече министър Искра Михайлова обеща до края на този 
месец да бъдат отпуснати пари от държавния бюджет, въпреки че министерство на 
финансите спря парите за програмата още през февруари. Оттогава ситуацията с бюджета 
се влоши доста, но все още не е изключено до 200 млн. лв да бъдат преведени на МОСВ, за 
да се продължи с изпълнението. Проблемът е, че сега е последният активен строителен 
сезон, в който тези проекти могат да бъдат завършени преди края на програмния период 
през 2015 г. Ако не се случи това, вероятно е някои от тях да трябва да връщат на 100% 
взетите средства, заради неизпълнение на договора. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/17/2345472_stroitelite_spirat_rabota_p
o_okolna_sreda/ 

 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/17/2345472_stroitelite_spirat_rabota_po_okolna_sreda/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/17/2345472_stroitelite_spirat_rabota_po_okolna_sreda/


 

ул. "Николай Коперник" №21 
1111 София 
тел: +359 2/ 975 25 32 
e-mail: office@cross-bg.net 
http://www.cross-bg.net 

 

 68 

 



 

ул. "Николай Коперник" №21 
1111 София 
тел: +359 2/ 975 25 32 
e-mail: office@cross-bg.net 
http://www.cross-bg.net 

 

 69 

 



 

ул. "Николай Коперник" №21 
1111 София 
тел: +359 2/ 975 25 32 
e-mail: office@cross-bg.net 
http://www.cross-bg.net 

 

 70 

 
 
Камарата на строителите призова фирмите да замразят работата по европроекти | | 
17.07.2014 14:50 | www.3e-news.net | ?????? | 
Във връзка с огромните задължения на държавата и общините към строителните фирми, 

изпълняващи проекти по оперативните програми, Камарата на строителите в 
България (КСБ) препоръча на компаниите да замразят работата по обектите до 

намирането на решение за възстановяване на финансирането на проектите по европейските 

програми. Това посочват от Управителния съвет на Камарата в съобщение до медиите. 

Спирането на строителството е законосъобразна процедура, заложена в Наредба 3/2003 г. 
Преустановяването не дейностите може да стане след подписването на Акт 10 . Проблемите 
с неизплащането на дължимите суми на фирмите изпълнители ескалираха след 
блокирането на оперативните програми “Регионално развитие” и “Околна среда”, които са 

основните източници на финансиране за инфратруктурните проекти у нас. От Камарата 

обясняват, че при тях ежедневно постъпват запитвания от страна на фирми-членки на КСБ, 
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които търсят съвет как да процедират. Поради неплащането за вече извършените дейности 
много от тях вече са изпаднали в тежко финансово състояние, пише в съобщението. В опит 
да се намери изход от сложната ситуация покрай задълженията към фирмите Управитленият 

съвет на КСБ се е срещал с Националното сдружение на общините в Република България 

(НСОРБ). След нея двете организации са излезли с писмена заявка за среща с 
представители на компетентните институции за намиране на изход от критичната ситуация. 

“Към днешна дата отговор на писмото няма”, изтъкват от КСБ. 
http://www.3e-news.net/България/камара-на-строителите-призова-фирмите-да-замразят-
работата-по-проекти-с-еврофинансиране_39184 

 

 

http://www.3e-news.net/българия/камара-на-строителите-призова-фирмите-да-замразят-работата-по-проекти-с-еврофинансиране_39184
http://www.3e-news.net/българия/камара-на-строителите-призова-фирмите-да-замразят-работата-по-проекти-с-еврофинансиране_39184
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Държавата дължи над 1 млрд.лв. на строителни фирми, работещи по европроекти | | 
17.07.2014 13:37 | www.expert.bg | Новини | 
Държавата и общините дължат повече от 1 млрд. лв. на строителни фирми, които работят по 

проекти по европейските програми. От Камарата на строителите препоръчват спиране 

на строителството до възстановяване на финансирането, съобщава БНР "Препоръката ми е 
да спазват закона, а законът казва, че когато има виновни от страна по договора, който имат, 
а те имат неплащания и то сериозни суми. По наша информация, вече над един милиард 
лева не са платени на строителните фирми по европейските програми. Те трябва да 
подпишат Акт 10 , което означава, че трябва да спрат обекта и да го възстановят, след като 

започнат да си плащат сумите", съобщава изпълнителният директор на Камарата Иван 

Бойков. Камарата е поискала с писмо изх. №102/07.07.2014 г. среща с компетентните 

институции за намиране на изход от критичната ситуация. Към днешна дата отговор на 

писмото няма. В същото време в Камарата ежедневно постъпват запитвания на фирми-

членове на КСБ, които са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените 

дейности по важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират. Предвид липсата на 

адекватна реакция от отговорните институции КСБ препоръчва строителните компании да 

пристъпят при спазване на българското законодателство към процедура за подписване на 
Акт обр. 10 по Наредба 3/2003 г. за спиране на строителството до намиране на решение за 
възстановяване на финансирането на проектите по европейските програми, казват от 
браншовата организация. 
http://news.expert.bg/n446566 

http://news.expert.bg/n446566
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Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата към строителните фирми | | 17.07.2014 
12:41 | www.infostock.bg | Новини | 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, които 
работят по проекти по европейските програми. Това съобщи пред БНР изпълнителният 

директор на камарата Иван Бойков. От Камарата на строителите препоръчват спиране 

на строителството до възстановяване на финансирането. „Препоръката ми е да спазват 
закона, а законът казва, че когато има виновни от страна по договора, който имат, а те имат 
неплащания и то сериозни суми. По наша информация, вече над един милиард лева не са 
платени на строителните фирми по европейските програми. Те трябва да подпишат Акт 10 , 
което означава, че трябва да спрат обекта и да го възстановят, след като започнат да си 
плащат сумите“, заяви Бойков. 
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57070-nad-1-mlrd-lv-sa-zadalzheniyata-na-
darzhavata-kam-stroitelnite-firmi 

http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57070-nad-1-mlrd-lv-sa-zadalzheniyata-na-darzhavata-kam-stroitelnite-firmi
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57070-nad-1-mlrd-lv-sa-zadalzheniyata-na-darzhavata-kam-stroitelnite-firmi


 

ул. "Николай Коперник" №21 
1111 София 
тел: +359 2/ 975 25 32 
e-mail: office@cross-bg.net 
http://www.cross-bg.net 

 

 75 

 
 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, 
които работят по проекти по европейските програми | | 17.07.2014 12:28 | www.bnr.bg | 
www.bnr.bg | 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, които 

работят по проекти по европейските програми. От Камарата на строителите препоръчват 

спиране на строителството до възстановяване на финансирането. Това съобщи за 

"Хоризонт" изп. директор на камарата Иван Бойков: Препоръката ми е да спазват закона, а 

законът казва, че когато има виновни от страна по договора, който имат, а те имат 
неплащания и то сериозни суми. По наша информация, вече над един милиард лева не са 
платени на строителните фирми по европейските програми. Те трябва да подпишат Акт 10 , 
което означава, че трябва да спрат обекта и да го възстановят, след като започнат да си 
плащат сумите. 
http://bnr.bg/post/100439209/nad-1-mlrd-lv-sa-zadaljeniata-na-darjavata-i-obshtinite-kam-
stroitelnite-firmi-koito-rabotat-po-proekti-po-evropeiskite-programi 

http://bnr.bg/post/100439209/nad-1-mlrd-lv-sa-zadaljeniata-na-darjavata-i-obshtinite-kam-stroitelnite-firmi-koito-rabotat-po-proekti-po-evropeiskite-programi
http://bnr.bg/post/100439209/nad-1-mlrd-lv-sa-zadaljeniata-na-darjavata-i-obshtinite-kam-stroitelnite-firmi-koito-rabotat-po-proekti-po-evropeiskite-programi
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Строителната камара препоръча на фирмите да спрат обектите с еврофинансиране | | 
17.07.2014 12:16 | www.investor.bg | Новини | Десислава Попова 
Камарата на строителите в България (КСБ) препоръчва на строителните компании, 
изпълняващи проекти по оперативни програми, да пристъпят към подписване на Акт 10 за 
спиране на строителството до намиране на решение за възстановяване на финансирането 
по програмите. Това се посочва в съобщение до медиите, разпространено от името на 

Управителния съвет на Камарата. Държавата и общините не са разплатили на строителни 

фирми около 1 млрд. лева, съобщи миналата седмица за Investor.bg Иван Бойков, 

изпълнителен директор на КСБ. Проблемът идва заради спрените пари по оперативните 

програми „Околна среда“ и „Регионално развитие“, със средства от които основно се 
финансират строителни дейности. От браншовата организация припомнят, че във връзка със 

задълженията на държавата и общините към строителните фирми Камарата е провела 

среща с Националното сдружение на общините в България, на която са обсъдени 
проблемите и евентуалните начини за решаването им. Двете обединения са поискали с 
писмо от 7 юли среща с компетентните институции за намиране на изход от критичната 

ситуация, но към днешна дата отговор на писмото няма. В същото време в Камарата 

ежедневно постъпват запитвания на фирми членове на КСБ, които са в тежко финансово 

състояние поради неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, 

за това как да процедират, посочват от Камарата. Така заради липсата на адекватна 

реакция от отговорните институции Камарата препоръчва спиране на строителството. 

Преди няколко дни Иван Бойков призова в ефира на телевизия Bulgaria On Air политиците, 
независимо дали от сегашното или от следващото правителство, да отидат в Брюксел и да 
„отпушат“ спрените фондове за България. 
http://investor.bg/bylgariia/451/a/stroitelnata-kamara-preporycha-na-firmite-da-sprat-obektite-s-
evrofinansirane,176381/ 

http://investor.bg/bylgariia/451/a/stroitelnata-kamara-preporycha-na-firmite-da-sprat-obektite-s-evrofinansirane,176381/
http://investor.bg/bylgariia/451/a/stroitelnata-kamara-preporycha-na-firmite-da-sprat-obektite-s-evrofinansirane,176381/
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Строителната камара препоръча на фирмите да спрат обектите с еврофинансиране | | 
17.07.2014 12:16 | dir.bg | Новини | Investor.bg 
Браншовата организация посочва липсата на реакция от институциите за възстановяване на 

финансирането по оперативните програми Камарата на строителите в България (КСБ) 

препоръчва на строителните компании, изпълняващи проекти по оперативни програми, да 
пристъпят към подписване на Акт 10 за спиране на строителството до намиране на решение 
за възстановяване на финансирането по програмите. Това се посочва в съобщение до 

медиите, разпространено от името на Управителния съвет на Камарата. Държавата и 

общините не са разплатили на строителни фирми около 1 млрд. лева, съобщи миналата 
седмица за Investor.bg Иван Бойков, 
http://novini.dir.bg/news.php?id=17058175 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17058175


 

ул. "Николай Коперник" №21 
1111 София 
тел: +359 2/ 975 25 32 
e-mail: office@cross-bg.net 
http://www.cross-bg.net 

 

 78 

 
 
КСБ: Строителите да спрат работа до възстановяване на финансирането | | 17.07.2014 
11:54 | www.actualno.com | Новини | Редактор: Десислава Любомирова 
Във връзка с огромните задължения на държавата и общините към строителните фирми, 
изпълняващи проекти по оперативните програми, по решение на Управителния съвет на 

Камарата на строителите в България (КСБ) бе проведена среща с Националното 

сдружение на общините, съобщиха от КСБ. На срещата бяха обсъдени проблемите и 

евентуалните начини за решаването им. КСБ и НСОРБ поискаха с писмо изх. 

№102/07.07.2014 г. среща с компетентните институции за намиране на изход от критичната 

ситуация. Към днешна дата отговор на писмото няма. В същото време в Камарата 

ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, които са в тежко финансово 

състояние поради неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, 
за това как да процедират. Предвид липсата на адекватна реакция от отговорните 

институции КСБ препоръчва строителните компании да пристъпят при спазване на 
българското законодателство към процедура за подписване на Акт обр. 10 по Наредба 
3/2003 г. за спиране на строителството до намиране на решение за възстановяване на 

финансирането на проектите по европейските програми, заявяват още от КСБ. 
http://society.actualno.com/KSB-Stroitelite-da-sprat-rabota-do-vyzstanovjavane-na-finansiraneto-
news_40051.html 

http://society.actualno.com/KSB-Stroitelite-da-sprat-rabota-do-vyzstanovjavane-na-finansiraneto-news_40051.html
http://society.actualno.com/KSB-Stroitelite-da-sprat-rabota-do-vyzstanovjavane-na-finansiraneto-news_40051.html
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КСБ: Строителите да спрат работа до възстановяване на финансирането | | 17.07.2014 
11:54 | www.actualno.com | Новини | Редактор: Десислава Любомирова 
Във връзка с огромните задължения на държавата и общините към строителните фирми, 
изпълняващи проекти по оперативните програми, по решение на Управителния съвет на 

Камарата на строителите в България (КСБ) бе проведена среща с Националното 

сдружение на общините, съобщиха от КСБ. На срещата бяха обсъдени проблемите и 

евентуалните начини за решаването им. КСБ и НСОРБ поискаха с писмо изх. 

№102/07.07.2014 г. среща с компетентните институции за намиране на изход от критичната 

ситуация. Към днешна дата отговор на писмото няма. В същото време в Камарата 

ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, които са в тежко финансово 

състояние поради неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, 
за това как да процедират. Предвид липсата на адекватна реакция от отговорните 

институции КСБ препоръчва строителните компании да пристъпят при спазване на 
българското законодателство към процедура за подписване на Акт обр. 10 по Наредба 
3/2003 г. за спиране на строителството до намиране на решение за възстановяване на 

финансирането на проектите по европейските програми, заявяват още от КСБ. 
http://bulgaria.actualno.com/KSB-Stroitelite-da-sprat-rabota-do-vyzstanovjavane-na-finansiraneto-
news_40051.html 

http://bulgaria.actualno.com/KSB-Stroitelite-da-sprat-rabota-do-vyzstanovjavane-na-finansiraneto-news_40051.html
http://bulgaria.actualno.com/KSB-Stroitelite-da-sprat-rabota-do-vyzstanovjavane-na-finansiraneto-news_40051.html
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Строителните фирми ще замразят всички проекти по еврофондовете | Причината е, че 
държавата и общините не са разплатили 1 млрд. лв. по договорите с компаниите | 
17.07.2014 11:48 | www.segabg.com | Новини | 
Всички строителни обекти, финансирани по оперативните програми, са поставени под риск и 
най-вероятно ще бъдат замразени. Причината е, че държавата и общините не се разплащат 
по сключените договори. Според БСК задълженията вече са 1 млрд. лв. Законът дава право 
на строителните компании да замразят обектите заради неизпълнение на договорите от 
страна на бенефициентите. Две от най-големите оперативни програми са блокирани - 

"Околна среда" и част от "Регионално развитие". За това призоваха от Камарата на 
строителите. "Предвид липсата на адекватна реакция от отговорните институции КСБ 

препоръчва строителните компании да пристъпят при спазване на българското 
законодателство към процедура за подписване на Акт обр. 10 по Наредба 3/2003 г. за 
спиране на строителството до намиране на решение за възстановяване на финансирането 

на проектите по европейските програми", пишат от камарата. От браншовата организация 

обясняват, че са провели среща и с Националното сдружение на общините. Заедно са 
поискали още на 7 юли "среща с компетентните институции за намиране на изход от 

критичната ситуация". "Към днешна дата отговор на писмото няма", пишат от камарата. От 

там посочват, че всеки ден техни членове в тежко финансово състояние им поставят 
въпроси "неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, за това 
как да процедират". 
http://www.segabg.com/article.php?id=708339 

http://www.segabg.com/article.php?id=708339
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КСБ: Строителите да спрат работа до намиране на решение | | 17.07.2014 11:45 | dir.bg | 
Новини | БГНЕС 
Във връзка с огромните задължения на държавата и общините към строителните фирми, 
изпълняващи проекти по оперативните програми, по решение на Управителния съвет на 

Камарата на строителите в България (КСБ) бе проведена среща с Националното 

сдружение на общините, съобщиха от КСБ. Във връзка с огромните задължения на 

държавата и общините към строителните фирми, изпълняващи проекти по оперативните 

програми, по решение на Управителния съвет на Камарата на строителите в България 

(КСБ) бе проведена среща с Националното сдружение на общините, съобщиха от КСБ. <br 

/>На срещата бяха обсъдени проблемите и евентуалните начини за решаването им. КСБ и 

НСОРБ поискаха с писмо изх. №102/07.07.2014 г. среща с компетентните институции за 
намиране на изход от критичната ситуация. Към днешнадата отговор на писмото няма. <br 

/>В същото време в Камарата ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, 

които са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените дейности по 
важни инфраструктурни обекти, за това какда процедират. Предвид липсата на адекватна 

реакция от отговорните институции КСБ препоръчва строителните компании да пристъпят 
при спазване на българското законодателство към процедура за подписване на Акт обр. 10 
по Наредба 3/2003 г. за спиране на строителството до намиране на решение за 
възстановяване на финансирането на проектите по европейските програми, заявяват още от 

КСБ. /БГНЕС 
http://novini.dir.bg/news.php?id=17058107 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17058107
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КСБ: Фирмите да пристъпят към подписване на Акт 10 по Наредба 3 по ЗУТ | | 
17.07.2014 11:31 | www.cross.bg | www.cross.bg | 
/КРОСС/ Във връзка с огромните задължения на държавата и общините към строителните 
фирми, изпълняващи проекти по оперативните програми, по решение на Управителния 

съвет на Камарата на строителите в България бе проведена среща с Националното 

сдружение на общините в Република България, на която бяха обсъдени проблемите и 

евентуалните начини за решаването им. КСБ и НСОРБ поискаха с писмо изх. 

№102/07.07.2014 г. среща с компетентните институции за намиране на изход от критичната 

ситуация. Към днешна дата отговор на писмото няма. В същото време в Камарата 

ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, които са в тежко финансово 

състояние поради неплащане на извършените дейности по важни инфраструктурни обекти, 
за това как да процедират. Предвид липсата на адекватна реакция от отговорните 

институции КСБ препоръчва строителните компании да пристъпят при спазване на 
българското законодателство към процедура за подписване на Акт обр. 10 по Наредба 
3/2003 г. за спиране на строителството до намиране на решение за възстановяване на 
финансирането на проектите по европейските програми. 
http://www.cross.bg/obshtinite-programi-reshenie-1421148.html 

http://www.cross.bg/obshtinite-programi-reshenie-1421148.html
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