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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 

неколкократно с разменени писма между двете правителства.  

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 изпълнението на проектите, финансирани по 

швейцарската помощ, надхвърлят 52 млн. швейцарски франка. Все още 

окончателно не е завършен проект „Съоръжение за изгаряне на болнични 

отпадъци, Пловдив” поради възникналите сериозни противоречия между 

община Пловдив и фирмата доставчик. В рамките на последното 

продължаване срока на споразумението са предприети стъпки за 

разрешаване на казуса, като вече е изготвен окончателният доклад от 

независим експерт по процедурата за разрешаване на спорове и се подготвя 

среща на Управителния комитет по проекта. 

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 до  

31 декември 2014 г. се налага единствено с цел 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 2 ноември 2012 г. и 15 януари 2013 г., 

подлежи на ратифициране от Народното събрание. 
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