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З  А  К  О  Н

за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ




Член единствен. Ратифицира Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 30 ноември 2011 г. и на 16 март 2012 г. 
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………… 
2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ



Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ в размер 60 млн. швейцарски франка е подписано на 
24 декември 1992 г. В съответствие с чл. 10 от него то е продължавано 11 пъти с разменени писма между двете правителства. 
Споразумението е ратифицирано със закон от 38-ото Народно събрание (ДВ, бр. 12 от 1999 г.) и е обнародвано (ДВ, бр. 21 от 1999 г.). Последващите изменения са ратифицирани със закони, приети от Народното събрание през 2004 г. (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), през 2007 г. (ДВ, бр. 26 от 2007 г.), през 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), през 2010 г. (ДВ, бр. 23 от 2010 г.) и през 
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.).
Координацията на споразумението е възложена от българска страна на Министерството на финансите, а от швейцарска - на Държавния секретариат за икономически работи.
Средствата са използвани приоритетно за проекти в сферата на инфраструктурата, като особено значение се отдава на проекти от секторите по опазване на околната среда, здравеопазване и енергетика.
Усвоените средства по изпълнение на проектите, финансирани по швейцарската помощ, надхвърлят 52 млн. швейцарски франка, като в резултат на това са завършени следните осем проекта: “Централни стерилизационни центрове за регионални болници”; “Рехабилитация на подстанция “Царевец-Велико Търново”; “Пречиствателна станция за битови отпадни води в 
гр. Пловдив”; “Рехабилитация на ВЕЦ “Пещера”, “Изследване на сеизмичната безопасност в АЕЦ – Козлодуй”, “Помпена станция за прехвърляне на отпадъчни води от северната част на гр. Пловдив през р. Марица до ПСОВ”, “Рехабилитация на ВЕЦ “Батак” и ВЕЦ “Алеко” и “Реконструкция, модернизация и разширение II етап на Пречиствателна станция за отпадъчни води (Пловдив III)”. Все още окончателно не е завършен проект „Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци, Пловдив” поради възникналите сериозни противоречия между община Пловдив и фирмата доставчик. Предвид невъзможността за разрешаване на противоречията чрез преговори  стартира предвидената в договора между общината и фирмата доставчик процедура за разрешаване на спорове. 
С присъединяването на Република България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. финансирането на нови проекти извън действащите в рамките на споразумението от 1992 г. е прекратено. 
Продължаването на срока на действие на споразумението с още една година се налага единствено за окончателното приключване на действащия проект „Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци, Пловдив”. 
Във връзка с изложеното и на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма от 30 ноември 2011 г. и 16 март 2012 г., подлежи на ратифициране от Народното събрание.
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