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1. АВСТРИЯ 

Актуално към 08.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

В Австрия няма специален закон или правила за COVID-19, които да се прилагат само за 
строителната индустрия. Въпреки това, австрийският парламент прие пет пакета от мерки, 
които създават основата за приемането на наредби и заповеди на федерално и местно 
ниво. За първи път в историята на Австрия, в пълно съответствие с Конституцията, двете 
камари на австрийския парламент заседаваха през уикенда и приеха и обнародваха закон 
за един ден – Закон № 1 и № 2 за справяне с COVID-19. 

Най-важната заповед, свързана с COVID-19, ограничава достъпа до обществени места с цел 
ограничаване на социалните контакти. Това ограничение е в сила до 13.04.2020. Не се 
допуска извършване на строителни дейности на публично достъпни места (например 
пътища). Работниците нямат право на достъп до работните си места, включително до 
строителните обекти. Има обаче изключения и при двете забрани, ако са спазени следните 
изисквания: 

(a) работниците стоят на най-малко 1 метър един от друг по време на работата; или 

(b) същото ниво на защита срещу вируса може да бъде постигнато чрез други 
средства – например маски за лице; или 

(c) работата може да бъде извършвана от вкъщи и работодателят и служителят са 
съгласни за това. 

Друго важно ограничение изисква от доставчиците на услуги да затворят офисните 
пространства, които използват за срещи с клиентите си. В резултат на това дизайнерите и 
архитектите могат да продължат да работят, но без да провеждат срещи. 

Социалните партньори се споразумяха за задължителни насоки как да се гарантира 
сигурността на работниците на строителните площадки. Мерките за сигурност ще бъдат 
прилагани чрез допълнения към плановете за безопасност, които са задължителни за 
повечето строителни обекти. Тези мерки са: 

• Спазване на разстояние от 1 метър между работниците или предприемане на 
други ефективни мерки, които водят до еквивалентна защита срещу инфекция. 

• Редовно почистване и дезинфекциране на машините, инструментите, 
съоръженията за срещи и комуникация и др.  

• Използване на защитни ръкавици и маски. 

• Изпълнение на различните дейности поетапно и/или разпределяне на дейностите 
между различните изпълнители така, че да не се получава струпване на хора. 
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• Работниците с повишен риск за здравето не трябва да извършват определени 
дейности, които предполагат струпване на хора. 

Федералният Епидемиологичен закон от 1917 г. предвижда по-традиционни ограничения, 
като затваряне на сгради или определени транспортни средства, поставяне на хора под 
карантина или изолиране на цели населени места, ако се появи инфекция. За разлика от 
COVID-19 законите, Епидемиологичният закон предвижда компенсации за физически лица 
или компании, засегнати от такива ограничения.  

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Беше въведена допълнителна възможност за работа с намалено време, за да се помогне 
на всички предприятия да запазят служителите си като същевременно намалят разходите 
си. Повечето строителни компании в Австрия не са съкратили служителите си, а са 
използвали тази възможност за работа с намалено работно време от 1.04.2020 г. 

Също така, сроковете за плащане на данъци/такси са спрени.  

Беше решено, че ако възложител не е в състояние да извърши плащане, дължимо в 
периода 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г, заради тежки икономически затруднения в 
резултат на COVID-19, лихвата върху задължението му ще бъде ограничена до размера на 
законната лихва при забава (в момента 3.38% годишно). От своя страна изпълнител, 
изпаднал в забава заради подобни затруднения или резултат на наложените 
правителствени ограничения, няма да заплаща договорни неустойки и обезщетения за 
вреди и пропуснати ползи. 

На централно и местно ниво бяха обявени схеми за подпомагане с ликвидни помощни 
средства, които възлизат на повече от 40 милиарда евро. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Според правната теория и някои решения на върховния съд, епидемия като COVID-19 се 
счита за непреодолима сила (SARS също се смята за такова събитие). Съгласно 
австрийското законодателство, въздействието на непреодолимата сила върху договорите 
за строителство ще зависи от това дали страните са включили в договора си специални 
разпоредби за форсмажор. Ако има такава клауза, превес ще вземат разпоредбите на 
договора. 

Ако договорът не съдържа клауза за форсмажор, непреодолимата сила попада в сферата 
на рисковете, поети от изпълнителя. 

Стандартните договори, които се използват за строителството в Австрия, по-специално 
ÖNORM B2110, са по-благоприятни за изпълнителя, тъй като разпределят извънредните 
събития в сферата на рисковете, носени от възложителя. Това са събития, които (а) правят 
обективно невъзможно изпълнението на договорните задължения или (б) са били 
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непредвидими към момента на сключване на договора и не могат да бъдат избегнати от 
изпълнителя, дори с прилагането на всички подходящи средства. Възникването на 
епидемията и нейните последици, включително много от наложените във връзка с COVID-
19 ограничения, изброени по-горе, ще бъдат приети за риск, носен от възложителя, когато 
се прилагат тези стандартни договори. 

Под риск се разбира, че изпълнителят може да забави или дори да спре работата, без да 
изпадне в забава и/или да поиска допълнителни средства за спазване на първоначално 
уговорените срокове. За да има право да иска удължаване на срока за завършване и/или 
да претендира допълнителни разходи, изпълнителят трябва да бъде в състояние да 
представи доказателства, че събитието действително възпрепятства изпълнението на 
уговорените строителни дейности.  

В повечето публични строителни проекти вече бяха направени необходимите промени по 
взаимно съгласие. Трябва обаче да се има предвид, че законодателството предвижда 
строго ограничени възможности за изменение на вече сключени договори за обществени 
поръчки.   

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

В малка част от случаите е възможно за възложителя и/или изпълнителя да възникне 
право да прекрати договора за строителство въз основа на общите правила на 
австрийското право, когато е възникнала невъзможност за изпълнение или е отпаднало 
основанието на договора. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Да, възможно е да се приеме, че предприетите мерки водят могат да се определят като  
промяна в законодателството. Ако не е конкретно уговорено друго, отрицателните 
последици от промяна в законодателството трябва да бъдат понесени от страната, чието 
изпълнение на договорни задължения е засегнато. 

Съгласно стандартните договори ÖNORM, използвани в Австрия, промяната в 
законодателството може да бъде обстоятелство, което прави изпълнението на 
строителните дейности обективно невъзможно, например, ако никой изпълнител не би 
имал достъп до строителната площадка, или не би бил в състояние да достави конкретни 
строителни материали. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Очакват се нови правителствени мерки на всеки няколко дни (включително на местно 
ниво). Преобладаващите очаквания са за удължаване срока на действие на настоящите 
мерки и бавно връщане към обичайното положение до или през лятото. Вероятно ще 
бъдат въведени и повече схеми за финансова помощ. 
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Почти всички съдебни и административни процедури бяха спрени и всички срокове 
(например за обжалване на по-горна инстанция и т.н.), които все още не са изтекли, ще 
започнат наново от 1.05.2020 г. Това не се отнася за сроковете по дела за обществени 
поръчки, които започнаха да текат отново на 6.04.2020 г. 

Сега се прилагат и улеснени процедури за връчване на някои документи (например за 
призовки за съдебни заседания). 

2. БЕЛГИЯ 

Актуално към 08.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Не, в Белгия няма уредба, свързана с COVID-19, която да се прилага конкретно по 
отношение на строителната индустрия.  

Въпреки това, общите регулации относно COVID-19 могат непряко да се отразят на сектора. 

Съгласно поредица министерски заповеди, считано от 18.03.2020 г. до 19.04.2020 г. най-
рано, за всички услуги, които не са от първа необходимост, е задължително да се работи 
отдалечено без значение от размера на бизнеса или броя на служителите, за които това е 
възможно – без изключения. 

Когато отдалечената работа не е възможна, компаниите трябва да гарантират спазването 
на режима на социално дистанциране. Това правило важи при организирането на 
транспорта от страна на работодателя. Ако тези мерки не се спазват, компаниите може да 
бъдат глобени при първото установено нарушение. При повторно нарушение, компаниите 
трябва да прекратят дейност. 

Освен това, пътуванията от и до Белгия, които не са от първа необходимост, са забранени. 
Работниците, които са се установили в чужбина, могат да пресичат белгийската граница, 
само ако са наети в ключови сектори и за услуги от първа необходимост. При останалите 
сектори, включително строителния, чуждестранните служители трябва работят 
отдалечено. Ако това не е възможно, изпълнението на техните договори се спира поради 
непреодолима сила. 

В тази връзка, строителните дейности може да се осъществяват на открито при спазване 
на мерките за социално дистанциране. Това важи и за строителните дейности на закрито 
в сгради, които не се обитават в момента. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Към момента няма специални мерки, приети в помощ на строителната индустрия. 
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От друга страна, строителните компаниите имат право да кандидатстват за същите 
помощи, които са достъпни и за останалите предприятия като цяло.  

Приложимите мерки най-вече зависят от района, в който са установени съответните 
компании. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Не е задължително епидемията да бъде приета за непреодолима сила. Строителните 
дейности не са официално забранени. При условие, че се спазва принципът на социално 
дистанциране, непреодолимата сила не засяга автоматично строителната индустрия, а 
може би по-скоро й влияе непряко. 

Например, съгласно посочените във въпрос 1 принципи установените в чужбина 
работници е вероятно да не могат да пресичат границите и да стигат до строителната 
площадка. Има вероятност текущите мерки да засегнат и доставките на строителни 
материали – ако производителите/доставчиците нямат възможност да спазват режим на 
социално дистанциране в своите организации. 

Така, на принципа на „снежната топка“, е възможно да се натрупат различни фактори и да 
се наложи изпълнителите да спрат строителните си дейности поради непреодолима сила, 
например при недостиг на работна ръка или строителни материали. Но това следва да се 
преценява за всеки отделен случай и предвид конкретната фактическа обстановка. 

Относно последиците върху сроковете – по принцип, ако изпълнителят може да установи 
наличието на непреодолима сила, изпълнението на договора се спира, докато трае 
събитието на непреодолима сила; няма да се счита, че изпълнителят нарушава 
договорните си задължения и няма да дължи неустойки за забава.  

Що се отнася до последиците върху цената – ако изпълнителят може надлежно да се 
позове на непреодолима сила, за да спре действието на договора, той няма право да иска 
допълнително възнаграждение. Съгласно белгийското право, длъжникът по задължение, 
изпълнението на което е спряно поради непреодолима сила, търпи всички последици от 
настъпилата непреодолима сила. 

Тъй като страните са свободни да договарят помежду си клаузи за непреодолима сила (или 
да въвеждат клаузи за съществен неблагоприятен ефект / крайно затруднено положение), 
в практиката строителните договори често включват специфични клаузи за непреодолима 
сила (или крайно затруднено положение), като посочват в какъв срок следва да се изпрати 
уведомление за съответното събитие, какво е действието на непреодолимата сила върху 
договора и т.н.  

Трябва да се подчертае, че договорите за строителство, сключени по правилата за 
обществените поръчки, включват „клауза за преразглеждане“ във връзка с неприемливи 
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обстоятелства, намиращи се извън контрола на изпълнителя. Последният може да се 
позове на тази клауза, само ако демонстрира, че:   

• преразглеждането е станало необходимо поради обстоятелства, които не е могъл 
разумно да предвиди по време на подаването на своята оферта, 

• не е могъл да избегне тези обстоятелства, и 

• не е могъл да избегне последиците на тези обстоятелства въпреки, че е предприел 
всички мерки, необходими за това. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

По принцип и освен ако договорът не посочва друго, ако епидемията направи 
изпълнението на договора трайно невъзможно или окончателно лиши договора от 
основание, може да се стигне до прекратяването на договора. Последното важи при 
спазване на важното условие да са предоставени доказателства, че е невъзможно 
изпълнението на договора да бъде отложено за след края на епидемията.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Тъй като се приема, че всички текущи мерки, взети във връзка с епидемията, са само 
временни (и не засягат конкретно строителната индустрия), те не следва да се считат за 
промяна в законодателството, освен ако договорът не предвижда друго. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Тъй като не може да се гарантира напълно спазването на принципа на социално 
дистанциране по строителните обекти, по препоръка на Националната строителна 
конфедерация много от изпълнителите в Белгия решиха да затворят всички свои 
строителни обекти на основание настъпила непреодолима сила. 

Подкрепени от препоръка на Профсъюза на професионалистите в сферата на 
недвижимото имущество, голям брой предприемачи в строителния сектор заявиха, че 
непреодолимата сила не се прилага автоматично, тъй като строителните дейности не са 
забранени официално и социалното дистанциране не винаги е невъзможно. След 
дискусии и преговори между различни участници в строителната индустрия голям брой 
строителни обекти бяха отворени отново, частично или изцяло. Потвърждение за това бе 
направено в бюлетин от 7.04.2020 г. на Националната строителна конфедерация. 

3. БРАЗИЛИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г. 
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1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

В Бразилия все още не е приета специфична уредба по отношение на строителния сектор 
във връзка с епидемията. Мерки се предприемат на всички нива на управление и 
Федералното правителство, отделните щати и общините в Бразилия издават заповеди, 
ограничаващи свободното движение на хора, търговията, транспорта и други, а това ще се 
отрази и на строителната индустрия. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Към момента правителството не е предоставило субсидии или финансова подкрепа за 
възложителите, изпълнителите или третите заинтересовани страни. Някои граждански 
строителни организации се споразумяха да облекчат определени ограничения в 
колективните трудови договори, да улеснят промените в работното време, 
предоставянето на колективни отпуски и временното спиране на строителните дейности. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Да, възможно е да се приеме, че последиците от епидемията представляват 
непреодолима сила, ако възпрепятстват изпълнението на договорните задължения. На 
строителните компании не могат да бъдат начислявани глоби за забава или спиране на 
строителството, които са причинени от епидемията. Ако съдилищата преценят, че 
епидемията представлява форсмажорно събитие, то за строителните компании ще 
възникне възможност да удължат срока за приключване на дейностите и те не трябва да 
носят отговорност за вреди, причинени от епидемията. 

Възможно е сътресенията на пазара и промените в цените, причинени от епидемията, да 
бъдат използвани като основание за прекратяване или преразглеждане на условията по 
договора в съответствие с принципа на взаимния икономически интерес. При 
двустранните договори с продължително изпълнение страната може да се позове на този 
принцип, за да поиска преразглеждането или прекратяването на договора, когато 
радикална, извънредна и непредвидима промяна в икономическите условия създава 
невъзможност за изпълнение или води до отпадане на интереса от изпълнение за едната 
от страните и прекомерно обогатява другата. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Прекратяването поради форсмажорни събития не е предвидено в закона, въпреки че 
може да бъде разрешено от съдилищата, ако непреодолимата сила трайно прави 
изпълнението на договора невъзможно. Въпреки това, страните по договори за 
строителство често уговарят възможност за прекратяване на договора, когато 
изпълнението му е възпрепятствано за определен период от време.   Прекратяването на 
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договора може бъде допуснато и когато заради извънредно и непредвидимо събитие 
изпълнението на договора е станало крайно неизгодно за една от страните, което от своя 
страна е довело до отпадането на взаимния икономически интерес. Прекратяването в тези 
случаи ще бъде допуснато, ако договорът не може да бъде съответно изменен,  така че да 
се възстанови балансът на интересите.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Възможно е някои от приетите законодателни промени да бъдат оценени като промяна в 
законодателството за целите на прилагането на съответните правила, предвидени в 
договорите. Това ще зависи от това формулировките в договора и въздействието на 
законодателните промени върху изпълнението на задълженията на страните.  

 
 

4. БЪЛГАРИЯ 

Актуално към 13.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

В България няма изрична уредба, насочена специално към строителната индустрия, но  
някои от наложените мерки, въведени с оглед на ограничаването на пандемията от COVID-
19 биха имал влияние върху нея. 

Българският парламент обяви извънредно положение за периода 13 март -13 май и прие 
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, който предвижда 
определени противоепидемични мерки. Такива мерки се въвеждат и актуализират почти 
ежедневно от министъра на здравеопазването. Министърът на труда и социалната 
политика също издаде заповед, която поставя изисквания за въвеждането на мерки за 
превенция на риска от разпространение от  COVID-19 в зависимост от характера и вида на 
работа.  

Част от тези мерки включват: 

(a) Работодателите в зависимост от характера на работа и възможността за нейното 
обезпечаване може да възлагат работа от разстояние на работниците и 
служителите си без тяхно съгласие, когато това е възможно. Ако работата не може 
да бъде извършвана от разстояние, работодателите трябва да осигурят 
предприемането на адекватни хигиенни мерки, като например: 

(i) Въвеждане на контрол на достъпа с цел да не се допускат заразени 
работници; 
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(ii) Когато е възможно, работниците трябва да спазват дистанция от поне 
1-1,5 м. един от друг; 

(iii) Работните места, санитарните помещения и местата за почивка и 
хранене трябва да се почистват и дезинфекцират редовно и не по-
рядко от два пъти в рамките на работния ден или смяна; 

(iv) Трябва да бъдат осигурени средства за защита на работещите според 
спецификата на дейността, като например маски и ръкавици. 

Камарата на строителите в България също представи мерки за 
ограничаване на разпространението на коронавирус по време на 
работния процес по отношение на работни помещения, складови 
площи, офис сгради, логистични центрове  и строителни площадки. Тези 
мерки имат препоръчителен характер. 

(b) Пътуването между областни градове по повод работа по принцип е разрешено, 
като трябва да се представи специален документ, издаден от работодателя или 
декларация за целта на пътуването; 

(c) Постепенно бяха въвеждани и мерки, ограничаващи временно влизане на 
граждани на определени държави или лица, пристигащи от определени страни. 
Считано от 6.04.2020 г., на граждани на трети страни (извън Европейския съюз) е 
забранено да влизат в България. Лица, идващи от определени високо-рискови 
държави от Европейския съюз (Италия, Испания, Франция, Великобритания и 
Северна Ирландия, Германия, Холандия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, 
Лихтенщайн и Люксембург), независимо от тяхното гражданство, също нямат 
право да прекосяват границата. Допускат се известни изключения – например за  
български граждани или лица, които постоянно, дългосрочно или 
продължително пребивават в България и техните семейства, за лицата, 
ангажирани в транспорта на стоки или за граждани, имащи пряко отношение към 
изграждането, поддържането, експлоатацията и осигуряване на безопасността на 
стратегическата и критична инфраструктура на страната. Лицата, които влизат на 
територията на България се поставят под карантина за срок от 14 дни. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Няма субсидии или помощи, които са целево насочени към строителния сектор. 
Правителството прие Постановление № 55 за  определяне на условията и реда за 
заплащане на компенсации за работодателите, с цел запазване на заетостта на 
работниците и служителите при извънредното положение. 

Работодателите от строителния сектор могат да получат такива компенсации,  в случай че  
(i) са преустановили напълно или частично дейност, осъществявана на територията на 
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отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени 
противоепидемични мерки или (ii) са преустановили цялата или част от дейността си,  
работата на отделни служители или са въвели непълно работно време по своя преценка 
поради извънредното положение и приходите им продажби са намалели с поне  20% в 
сравнение със същия месец от предходната година.   
 
Те трябва да отговарят и на други критерии, като например да нямат задължения за 
данъци и задължителни осигурителни вноски, да запазят заетостта на работниците и 
служителите, за които са получили компенсации за период, не по-кратък от периода, за 
който са изплатени компенсациите, и други. Няма краен срок за подаване на заявления за 
получаване на компенсации. 

Компенсациите са в размер на 60% от осигурителния доход на съответния служител за 
януари 2020г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Изплащат 
се за целия или част от срока на извънредното положение, но за не повече от три месеца. 
Работодателите са длъжни да платят пълния размер на заплатите и осигурителните вноски 
за съответните месеци на прекъсване на дейността.  

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

В българското право непреодолимата сила е дефинирана като непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключването 
на договора. Страната не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. 

Както в правната теория, така и в практиката, се приема, че актове на държавен орган, 
които препятстват изпълнението на задълженията на една от страните, могат да 
представляват непреодолима сила. В този смисъл, както  епидемията, така и актовете на 
държавни органи, предвиждащи мерки, насочени към ограничаване на 
разпространението й биха представлявали непреодолима сила, ако препятстват 
извършването на строителните работи или изпълнението на други задължения по 
договорите за строителство. 

Изпълнението на задълженията, засегнати от непреодолимата сила (и свързаните с тях 
насрещни задължения на другата страна) спира, докато трае непреодолимата сила. За да 
може да поиска удължаване на срока за завършване на обекта, изпълнителят трябва да 
докаже, че извършването на работите е препятствано от непреодолимата сила и не трябва 
е в забава към момента на настъпването на извънредното събитие. 

Също така, изпълнителят трябва да е уведомил насрещната страна за непреодолимата 
сила и да е положил дължимата грижа, за да предотврати нейните последици и да намали 
своето закъснение в степента, в която това е възможно. 
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Българското законодателство не дава право на засегната страна – изпълнител да поиска 
увеличение на цената по договора или заплащането на допълнителни разноски. Те могат 
да бъдат претендирани, само ако са изрично уговорени. 

Отделно, съгласно чл. 266, ал. 2 от българския Закон за задълженията и договорите (който 
намира приложение за договорите за изработка и съответно към договорите за 
строителство), ако през време на изпълнението на договора надлежно определената цена 
на материала или на работната ръка бъде изменена, възнаграждението се съответно 
изменя, макар и да е било уговорено изцяло, но обикновено страните изрично са 
изключили приложението на тази разпоредба посредством уговорка в договора. 

Възложителите не могат да се позовават на непреодолима сила при неизпълнение на свои 
парични задължения и липсата на средства не ги освобождава от отговорност. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Всяка страна може да прекрати договора, ако поради продължителността на 
непреодолимата сила кредиторът няма интерес от изпълнението му. Ако тази 
продължителност не е определена в договора за строителство, при евентуален спор 
страната, която инициира прекратяването на договора, трябва да докаже отпаднал 
интерес от изпълнението му, като в случай на спор съдът ще направи преценка, дали това 
е така на базата на конкретните обстоятелства при всеки отделен случай. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Българското право не урежда специфичен институт, свързан с промяна в 
законодателството. Въпреки това, както е посочено по-горе, актовете на държавни органи, 
с които се въвеждат мерки за ограничаване на епидемията могат да бъдат определени 
като непреодолима сила, ако препятстват изпълнението на конкретно задължение. В този 
случай, те ще имат последиците, описани в отговорите на въпрос 3 и 4 по-горе. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Ситуацията е динамична, като законодателни промени и нови противоепидемични мерки 
се приемат почти ежедневно. Би било добре строителните компании да се осведомяват 
редовно относно тези мерки, както и относно мерките, които засягат или могат да засегнат 
точното изпълнение от страна на техните подизпълнители или доставчици, да полагат  
дължимата грижа, за да избегнат евентуални забавяния, когато това е възможно и да 
събират доказателства за това. 

Както възложителите, така и строителите могат да забавят плащанията си по сключени от 
тях договори за кредит или финансов лизинг, тъй като по законодателен път са освободени 
от отговорност за забава за срока на извънредното положение. В случай че имат или 
очакват затруднения при погасяване на задълженията си във връзка с пандемията от 
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COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на 
извънредното и техните последици и са обслужвали редовно задълженията си, без да 
имат просрочие с повече от 90 дни, те могат да поискат и разсрочване на плащанията си 
на главница и лихви по кредитни договори за срок до 6 месеца, който изтича най-късно до 
31 декември 2020 г. съгласно правилата на частен мораториум, одобрени от Българската 
народна банка.   

5. ГЕРМАНИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г.  

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Няма регулации, които да са специфични за строителството. Беше наложен мораториум 
върху плащанията на наем. 

Въпреки това, общият мораториум върху плащанията на потребителите и 
микропредприятията може да се прилага и към договори за извършване на дейности и 
услуги, ако задълженията по тях имат продължителен характер (както при договорите за 
строителство).  

Указ на Федералното вътрешно министерство (ФВМ) нарежда продължаването на 
строителните дейности по федерални строителни обекти до второ нареждане. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Немският Фонд за икономическо стабилизиране (ФИС) включва мерки за рекапитализация 
в размер на 100 милиарда евро, както и програми за заеми в размер на 100 милиарда евро 
за рефинансиране на специални програми на Немската банка за обществена подкрепа 
(German public support bank KfW). Достъп до тези инструменти се предоставя на компании 
с общ баланс от над 43 милиона евро, с приходи над 50 милиона евро, с повече от 249 
служители на годишна база. 

Повече информация и общ преглед на програмите за подкрепа можете да намерите на 
следния уебсайт: https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-
Unternehmen.html.   

Общ преглед на програмите за подкрепа на федералното правителство, на федералните 
провинции и тези на Европейския съюз можете да намерите на този сайт: 
www.foerderdatenbank.de.   
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3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Трябва да се направи разграничение между договорите, уредени съгласно немския 
Граждански кодекс (BGB) и тези по VOB/B, които представляват широко прилагани в 
Германия условия на договори. 

(a) Договори, за които се прилагат немските правила VOB/B: 

По принцип, една пандемия като настоящата COVID-19, може да бъде 
определена като случай на непреодолима сила (Раздел 6, параграф 2, номер 1с) 
от VOB/B). Непреодолимата сила позволява предявяването на претенции за 
удължаване на срокове от изпълнителя (Раздел 6, параграф 4 от VOB/B). 
Претенции за вреди или обезщетения срещу изпълнителя са изключени. 
Единствено позоваване на COVID-19 и спиране на работната дейност като 
предпазна мярка обаче няма да са достатъчни, за да конституират непреодолима 
сила. 

(b) Договори , за които се прилагат общите правила на немския Граждански кодекс 
(BGB): 

Ако един договор не включва клауза за непреодолима сила (което, в общи линии, 
е стандартно за пазара), прилагат се общите разпоредби за невъзможност за 
изпълнение (Раздел 275 от BGB) и прекъсването на договора (Störung der 
Geschäftsgrundlage, Раздел 313 от BGB). 

Невъзможността за изпълнение води до отпадане на задължението за изпълнение. 
Същевременно, претенцията за обезщетение се преклудира и обезщетение не може да 
бъде търсено (Раздел 326 от BGB). Невъзможност за изпълнение би възникнала например, 
ако всички или по-голямата част от работниците на изпълнителя са болни или под 
карантина и същият не може да извърши услугите си с подкрепата на трети страни или ако 
даден необходим материал стане недостъпен достъпен (напр. поради затруднени 
доставки) и снабдяването с него е невъзможно. 

Така нареченото прекъсване на изпълнението на договор (Раздел 313 от BGB) е другият 
институт, който може да бъде приложен. Прилагането му изисква наличието на значителна 
промяна в обстоятелства, които са от основно значение за договора, като в резултат от тази 
промяна става неприемливо една от страните да спази условията на договора. В този 
случай може да се иска изменение на договора, както и  разваляне или анулиране. Следва 
да се има предвид обаче, че рискът от съществени промени в цените като цяло е за 
изпълнителя, така че ще трябва да се докажат и други промени в обстоятелствата, за да 
може да бъде приложен този институт.  

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 
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Всяка страна може да развали договора, ако има основателна причина за това. 
Необходимо е съществуването на договорната връзка да стане неприемливо за 
развалящата страна. Големи препятствия и финансови затруднения по отношение на 
ликвидността поради COVID-19 като цяло не са достатъчни. Освен това, в подобен случай 
непреодолимата сила или прекъсването на договор също не се прилагат. 

Немският Граждански кодекс (BGB) и VOB/B предоставят на възложителя свободно право 
да прекрати договора. В този случай, изпълнителят като цяло има право на пълно 
възнаграждение. Тъй като трябва да се приспаднат спестените разходи от използване на 
алтернативна работна ръка, често срещана практика е да се заплатят 5% от договореното 
възнаграждение в полза на изпълнителя. Но ако на изпълнителя не му бъдат възложени 
други проекти поради COVID-19, за него може да възникне право на по-голяма част от или 
на пълно възнаграждение. 

Освен това, VOB/B предоставя право на разваляне на двете страни съгласно Раздел 6, 
параграф 7, ако строителната дейност бъде прекъсната за срок по-дълъг от 3 месеца. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Към този момент няма свързани с COVID-19 регулации или забрани / ограничения на 
дейността, които да водят до промени в законодателството. Общо казано, в немското 
право не съществува институт на промяна в законодателството. Промени в 
законодателството могат да доведат до отпадане на договорни задължения поради 
невъзможност, изменение на договора или възникване на право за разваляне в полза на 
страните (вижте въпроси 3 и 4 по-горе). 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Препоръчително е да бъдат включвани клаузи за непреодолима сила в бъдещи договори. 
Тъй като възложителите и изпълнителите сега са наясно със затрудненията в доставките, 
увеличенията на цените, прекъсванията на работните дейности и т.н., вероятно е в бъдеще 
да стане невъзможно класифицирането на настоящите ефекти на COVID-19 като 
непреодолима сила без да има съответстваща договорна клауза. 

6. ИРЛАНДИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Законът за здравето от 2020 г. предоставя на правителството широки правомощия за 
предприемане на мерки за предотвратяване, ограничаване или забавяне на риска от 
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заразяване. Предвидена е възможност за предприемане на предпазни мерки, които 
трябва да бъдат прилагани от собствениците или ползвателите на имоти (включително и 
временното затваряне на някои обекти). Правителството също така обяви нови мерки, 
които са в сила от полунощ на 28.03.2020 г. до 12.04.2020 г., съгласно които всички хора 
трябва да останат у дома, като има известни изключения. Това на практика затвори 
строителните площадки в Ирландия. Засега предприетите мерки имат характера по-скоро 
на препоръки, но се очаква скоро да бъдат включени официално в текста на Закона за 
здравето. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Законът за спешните мерки в публичен интерес, приет във връзка с COVID-19 предвижда 
временна схема за субсидиране на заплати, която да помогне на работодателите да 
запазят работните места и доходите си по време на кризата. Променено е и 
законодателството относно обезщетенията при съкращаване, като са премахнати някои 
права на работниците да претендират законно обезщетение при освобождаване 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Кралският институт на ирландските архитекти публикува най-широко използвания 
стандартен образец на договор в строителната индустрия в Ирландия. Този договор 
предвижда удължаване на срока при наличие на непреодолима сила, но терминът 
непреодолима сила не е изрично дефиниран. Изпълнителят трябва да докаже, че 
епидемията представлява непреодолима сила. При по-големи проекти практиката е 
условията на стандартния договор да се изменят, като или се заличава клаузата за 
форсмажор, или се включва изрична дефиниция на непреодолима сила. В резултат на тези 
изменения може да се получи много ограничаваща дефиниция на форсмажор, която да 
признава наличието на непреодолима сила в много тесен и специфичен кръг от случаи. 
Това от своя страна ще ограничи възможностите на изпълнителя да поиска удължаване на 
срока въз основа на епидемията.  

Като цяло, когато изпълнителят има право да се позове на непреодолима сила, той ще има 
право на удължаване на срока, но няма да може да претендира допълнителни разходи, 
свързани със забавянето. 

В утвърдената от ирландското правителство форма на договор, използвана при 
обществените поръчки за строителство в публичния сектор, не е включена клауза за 
непреодолима сила. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Съгласно правилата на образеца на договор за строителство, публикуван от Кралския 
институт на архитектите, договорът може да бъде прекратен от възложителя, когато 
изпълнителят (i) без основателна причина преустанови извършването на строително-
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ремонтните дейности преди завършване; или (ii) не може да продължи да ги изпълнява 
надлежно. Възложителят може да се позове на тези разпоредби при евентуално 
прекратяване на договора, когато епидемията не представлява непреодолима сила по 
смисъла на договора или когато договорът не посочва възникването на непреодолима 
сила като извинителна причина за забавата. 

В случай на разпространение на заразата в рамките на самия строителен обект обаче 
изпълнителят може да твърди, че заради спазването на изискванията за гарантиране на 
здравето и безопасността е разумно да спре строителните дейности. Ако правителството е 
разпоредило да бъдат затворени строителни обекти - това трябва да бъде прието  за 
„основателна причина“ за спиране на строителните дейности. Въпреки че всеки отделен 
казус ще има своите специфики, най-общо казано - ако изпълнителят има право да спре 
строителните дейности, той следва да бъде освободен от задължението си да продължи с 
изпълнението на съответните дейности. 

Изпълнителят има право да развали договора, ако възложителят не изпълни дължимо 
плащане, съгласно надлежен документ за плащане. Съгласно стандартния договор за 
строителство непреодолимата сила не намира приложение спрямо възложителя, така че 
той е длъжен да извърши всички плащания, дължими на изпълнителя. Изпълнителят има 
право да развали договора, когато възложителят не извърши дължимо плащане, дори в 
условията на Епидемията или при спрени строителни дейности на обекта. В случай че една 
от страните изпадне в неплатежоспособност по време на или след Епидемията, 
платежоспособната страна има право да развали договора. 

Съгласно стандартния договор за строителство, възложителят може да развали договора 
едностранно, когато (i) изпълнителят, спре работата си на обекта, освен ако това е 
разрешено съгласно договора или (ii) изпълнителят не изпълнява навременно и надлежно 
възложените му дейности по обекта. Съгласно стандартния договор изпълнителят трябва 
да спазва всички разпоредби и изисквания на закона и има право на удължаване на срока 
за времето на забавяне, причинено от заповед или друг акт на компетентен държавен 
орган. Когато се изисква или има възможност да преустанови строителните дейности, 
изпълнителят следва да бъде освободен от задължението си да извършва дейностите 
навременно и надлежно. Тази възможност обаче може да не се задейства, когато 
строителният обект е затворен само поради препоръки / указания, които не са дадени в 
пряко изпълнение на изрично правило от закон. Възложителят е оправомощен също да 
развали договора, ако изпълнителят стане неплатежоспособен в следствие от епидемията. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение?  

Към момента настоящите мерки имат характера на насоки / препоръки от правителството. 
Очаква се ограниченията да бъдат закрепени в наредбите, издадени въз основа на Закона 
за здравето от 2020 г. Докато това не бъде направено, не може да се приеме, че има 
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промяна в закона. Когато ограниченията бъдат закрепени по законодателен път и влязат в 
сила:  

• Стандартният договор за строителство предвижда увеличаване/намаляване на 
цената по договора, когато изпълнението по договора се увеличава в резултат на 
законодателните мерки или от упражняване на други държавни правомощия. 
Конкретните примери за „увеличение на разходите“ са увеличаване на 
митата/тарифите, ограничаване на лицензиите за внос на суровини, или при 
засягането на трудовото възнаграждение. Мерките, водещи до затварянето на 
строителни обекти, не се отнасят пряко до трудовото възнаграждение, 
материалите или разходите за изпълнението на задълженията по договора. За 
изпълнителя може да представлява трудност да докаже, че има право да се ползва 
от тази клауза. Следователно, подходящото облекчение би било ограничено до 
възможност за удължаване на срока. 

• Съгласно стандартния договор за строителство на изпълнителя е позволено да 
поиска увеличение на цената по договора, когато има промяна в 
законодателството, която увеличава разходите по изпълнението на задълженията 
му. Такава възможност обаче е предвидена само за ограничен брой случаи – при 
поскъпване поради промени в ДДС, митнически или акцизни мита, изисквания за 
лиценз за внос или износ на всяка стока или промени свързани с плащания по 
социално осигуряване. Малко вероятно е предприетите към момента мерки да 
бъдат отразени в закона по такъв начин, че да попадат в някоя от посочените 
хипотези и да е възможно да се поиска увеличаване на цената поради промяна в 
законодателството. 

• Стандартният договор за строителство в публичния сектор също предвижда 
удължаване на срока при забава на дейностите, причинена от заповед или друг акт 
на публичен орган, но и в него не е предвидено право да се търсят допълнителни 
разходи. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Строителната индустрия трябва да има предвид и въздействието, което епидемията 
оказва върху сключените застраховки (предимно във връзка със затваряне на обекти за по-
продължителен период от време) и договорните обезпечения, както и всички условия, 
които биха могли да намалят или ограничат отговорността на поръчителите/гарантите по 
договора. 

7. ИСПАНИЯ  

Актуално към 01.04.2020 г 
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1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Не е приета правна  уредба във връзка с COVID-19, която изрично да третира въпросите, 
възникващи  в строителния сектор. Правителството обаче нареди  спирането на всички 
дейности, който не са жизнено важни, от 20.03.2020 до 9.04.2020. Строителните дейности 
също трябва да бъдат спрени, освен ако не се извършват в публичен интерес.  

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Правителството издаде определени кредитни инструменти, които ще бъдат гарантирани 
от държавата до 80%. 

Също така, правителството направи одобрението на временни мерки по отношение на 
заетостта по-гъвкаво и сега част от заплатите временно се покриват от държавата. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Епидемията сама по себе си не представлява непреодолима сила. Спирането на 
дейностите заради заповедите на компетентните органи обаче може да бъде прието за 
непреодолима сила (освен ако изрично не е посочено друго в договора за строителство). 
Преките последици изглежда най-често са забава в уговорените срокове за изпълнение. 
Ако така създалата се ситуация продължи, възможно е да се поиска увеличение на цената.  

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Не, освен ако непреодолимата сила не продължи да съществува през продължителен 
период от време или ако договорът не урежда изрично, че така създалата се ситуация 
представлява основание за прекратяване.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Не.  

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Ако договорът за строителство е подписан по време на пандемията от COVID-19, може да 
бъде по-трудно за изпълнителя да получи удължаване на сроковете по договора, 
доколкото е възможно да се приеме, че той е бил наясно с извънредните условия при 
подписването на договора и приемането/одобрението на графика за изпълнение на 
строителните дейности и е трябвало да ги съобрази в офертата си.  
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Приложимите правила може да бъдат изменени през следващите дни или седмици, 
затова нашата препоръка е да се следи редовно развитието на ситуацията в страната и 
законодателните промени. 

8. ИТАЛИЯ  

Актуално към 01.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

На 22.03.2020 правителството на Италия въведе мерки с цел да ограничи 
разпространението на COVID-19.  

С постановление на министър-председателя от 22.03.2020г („Постановлението“) 
Италианското правителство въведе следните правила:  

• Всички индустриални и търговски дейности, който не са част от жизненоважните 
сектори, изброени в Постановлението, трябва да бъдат спрени считано от 
25.03.2020; 

• Всички разрешени дейности се идентифицират чрез своя ATECO код, който 
представлява код, който всяка компания е декларирала при учредяването си или 
при откриването на всяко ново местно подразделение пред компетентните 
италиански данъчни власти; 

• Ако дружеството не спада към категорията на компаниите, които оперират, за да 
осигурят непрекъснатост на доставките, описани в Постановлението, 
представителят на компанията трябва да изпрати уведомление до местния 
префект, за да продължи да изпълнява своите дейности;  

• До получаване на отговор от префекта за разрешаването или забраняването на 
осъществяването на дейността,  тя може да продължи да бъде извършвана в 
съответствие със закона. 

Една от дейностите, посочени като жизненоважни в Постановлението, е гражданското 
инженерство. Така за инженерните компании не възниква задължение да уведомяват 
префекта и те могат да продължат своята дейност. Според италианското законодателство, 
следните дейности са част от гражданското инженерство: изграждане на пътища и 
железопътни релси; изграждане на обекти с обществено значение; изграждане на други 
обекти на гражданското инженерство. 

Трябва да се има предвид, че съгласно чл. 1, ал. 3 от Постановлението тези дружества, 
чиято дейност не е спряна, са задължени да спазват Протокола за мерките за ограничаване 
разпространението на COVID-19 на работното място, подписан между правителството и 
социалните партньори на 14.03.2020. Този протокол предвижда някои мерки, които трябва 
да бъдат спазвани от работодателите, като част от тях включват: 
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• Информиране на служителите, че трябва да останат вкъщи, ако имат температура 
37.5°, треска или други грипни симптоми;  

• Осигуряване на индивидуални предпазни средства (маски, ръкавици, 
дезинфектанти гелове за ръце и други) за всички служители; 

• Ежедневно и редовно почистване работните места; 

• Измерване на температурата на служителите преди влизане на работното място; 

• Ако работодателят не изпълнява тези правила, може да възникне отговорност за 
нарушаване на правилата здравословни и безопасни условия на труд съгласно 
правилата на приложимото трудово законодателство.  

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Съгласно чл. 19 от законодателно постановление № 18 от 17.03.2020, ако дейностите бъдат 
спрени във връзка с Постановлението, работодателят може да приложи т. нар. „CIG“. Това 
е специален инструмент, финансиран от държавата, който при определени кризисни 
условия възстановява до определен размер заплатите на служителите. Други мерки, 
уредени в италианското законодателство и свързани с използването на различни фондове, 
също може да бъдат приложими. На работодателите също така бяха предоставени и 
облекчения по отношение на данъците и осигурителните вноски.  

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Италианското законодателство не съдържа дефиниция на понятието непреодолима сила.  

Обикновено страните уговарят в договора клауза за форсмажор, като дефинират 
събитията, които ще се приемат за непреодолима сила и как ще бъдат уредени 
отношенията им при възникването на непреодолима сила. Ако страните не предвидят 
такава форсмажорна клауза, италианският Граждански кодекс урежда две основни мерки, 
които могат да бъдат приложени, когато някоя страна изпадне в невъзможност да изпълни 
своите задължения заради извънредни и непредвидими събития отвъд нейния контрол.  

Първото от тези правила дава възможност на страната да прекрати договора, когато 
изпълнението на задължението е станало невъзможно поради причина, за която страната 
не отговаря. Ако тази невъзможност е само временна, страната няма да отговаря за 
забавата на изпълнението, докато невъзможността съществува.  

Според италианската правна доктрина и съдебна практика, такава невъзможност може да 
бъде причинена от заповед на орган на власт, издадена във връзка с публичен интерес и 
възпрепятстваща изпълнението на договорните задължения. В частност, италианският 
Върховен съд приема, че влизането в сила на законодателна мярка, която възпрепятства 



 

23 

страна да разпространява своите продукти например може да бъде причина за 
споменатата невъзможност за изпълнение на договорни задължения.  

Очевидно е, че възникналата във връзка с COVID-19 ситуация е различна. Липсата на 
прецеденти, приети в условията на тази ситуация, налага да се преценява за всеки 
конкретен случай дали наложените от италианското правителство мерки правят 
изпълнението на задълженията невъзможно и ако това е така – дали тази невъзможност е 
трайна или само временна.  

В тази връзка, законодателно постановление № 18 от 17.03.2020 изрично посочва, че 
изпълнението на мерките, предвидени в него, винаги трябва да бъде вземано предвид 
при преценката дали е възможно да се изключи отговорността на длъжника за 
неизпълнение или забавено изпълнение съгласно правилата на Гражданския кодекс.  

Втората възможност, предвидена в Гражданския кодекс, позволява на страната да поиска 
прекратяване на договора, когато изпълнението е станало изключително неблагоприятно 
заради извънредни и непредвидими събития, които са отвъд контрола на страната. 
Страните също така могат да се позоват на тази разпоредба, за да поискат предоговаряне 
на договора заради непоносимост на задълженията.  

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Пандемията от COVID-19 сама по себе си не дава основания на страните да прекратят 
договорите. Както беше обсъдено, възникването на такава възможност ще зависи от 
условията по договора. Ако договорът не съдържа изрична форсмажорна клауза, съгласно 
италианското право страната може да поиска прекратяване на договора, като се позове на 
това, че: 1) мерките, предприети от италианската държава във връзка с COVID-19, правят 
изпълнението на задълженията на страната невъзможно, или 2) изпълнението на 
задълженията е станало крайно обременително в следствие на епидемията. Разбира се, в 
тежест на страната, която иска прекратяването, е да докаже възникването на тези 
обстоятелства.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Отговорността на длъжника, която би възникнала като следствие от спирането на 
дейността заради мерките, предприети от държавата, е изключена по силата на чл. 91 от 
законодателно постановление № 18 от 17.03.2020. Другите последици, които могат да 
възникнат от забава или невъзможност за изпълнение заради приложението на мерките, 
свързани с COVID-19 (вкл. компенсация за допълнителни разходи, възникнали в резултат 
от промените), ще зависят от разпоредбите на договора.  

9. КИТАЙ 

Актуално към 03.04.2020 г. 
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1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Различни градски и провинциални строителни департаменти в континентален Китай 
приложиха мерки във връзка с COVID-19. Например, в Шанхай бяха издадени становища-
направления на тема „Изпълнение на договори за строителство“ по време на епидемията 
от COVID-19 на 28 февруари 2020 г. (наричани по-долу „Шанхайските правила“). 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Управите на редица градове и провинции приеха политики за подкрепа, предоставящи 
субсидии в полза на изпълнителите на строителни проекти. Например, Районното 
жилищно и строително бюро в Шенжен Футиан предоставя субсидии на строителни 
предприятия в размер на 500 юана (приблизително 127 лв.) за всеки работник (при 
максимален брой от 200 работници и максимум 10 000 юана (приблизително 2 544 лв.) за 
всеки един строителен обект) при спазването на определени условия. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Съгласно Член 117 от китайския Закон за договорите, непреодолимата сила е свързана с 
обективни обстоятелства, които са непредсказуеми, неизбежни и непреодолими. Когато 
един договор не може да бъде изпълнен, страните се освобождават (частично) от 
финансови задължения предвид ефектите на непреодолимата сила. Действието на COVID-
19 като цяло следва да се счита за непреодолима сила. Въпреки това, съгласно възприетата 
практика в Народна Република Китай, преценката за действието на непреодолимата сила 
се извършва от компетентните съдилища при всеки отделен случай. 

Например, Шанхайските правила изясняват положението с увеличените разходи, 
причинени от действието на COVID-19, по следния начин: 

Всички загуби, причинени от спиране на работа и от увеличени строителни разходи, следва 
да бъдат уредени съгласно договора за строителство, а в случай че той е неясен или не 
съдържа съответните клаузи за това, страните следва разумно да споделят загубите в 
съответствие с принципите на справедливостта. 

Ако загубите са причинени от спиране на работа и възникнат увеличени разходи за труд, 
материали, оборудване и т.н., които затрудняват изпълнението на договора, страните 
следва да приложат задължителните разпоредби за ценообразуване и да сключат 
допълнително споразумение. 

Разходи за маски, термометри, дезинфекция, помещения за временна изолация и други 
съоръжения за предотвратяване на епидемията, разходи за превенция и контрол на 
персонала и т.н., може да бъдат включени в разходите по строителството. 
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Ако се изисква от изпълнителя да продължи строителните работи, същият следва да 
промени своя строителен график в съответствие с приложимите задължителни 
разпоредби, за да осигури качеството и безопасността на строителния обект. Разходите, 
които биха били претърпени заради усилията на изпълнителя да ускори строежа, следва 
да бъдат поети от него. 

В общи линии, страните следва да предоговорят и постигнат съгласие за разумно 
удължаване на сроковете за строителството, освен ако не са предвидили друго в договора 
си. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Като цяло, страна по договор за строителство няма право да развали същия заради 
епидемията от COVID-19. Съгласно Член 94 от китайския Закон за договорите, правото на 
разваляне поради непреодолима сила се признава, само ако целта на договора е станала 
невъзможна. 

5. Представляват ли до промяна в законодателството предприетите мерки във връзка 
с епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Моля, погледнете отговорите на въпроси 3 и 4. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Общи препоръки: 

• Внимателно следете изявленията на правителството; 

• Събирайте спомагателни удостоверителни документи, като например документи 
за пазарни цени за лизинг на строителни материали и оборудване, издадени от 
компетентните държавни органи по време на епидемията или Удостоверения за 
непреодолима сила, издадени от Китайския съвет за насърчаване на 
международната търговия; 

• Установете механизми за изолация и превенция на епидемията; 

• Организирайте образователни мероприятия за превенция, контрол и безопасност. 

10. ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА  

Актуално към 31.03.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Значение за работодателите в строителния сектор има Решение № 279 от 26.03.2020г. на 
Министъра на човешките ресурси. Това решение регулира отношенията работодател-
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работник в частния сектор за периода на действие на мерките за предотвратяване на 
коронавируса. Решението дава възможност на работодателите, при спазването на 
определени изисквания,  да преустановят плащането на заплати на работниците за 
периода на действие на решението. В същото време, работодателите ще трябва да 
продължат да предоставят здравна застраховка, настаняване и други облаги, уговорени с 
трудовите договори, на своите служители.  

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Централната банка на ОАЕ въведе икономически пакет за справяне с ефектите от 
епидемията на стойност близо 27,3 милиарда. Пакетът включва предоставянето на 
безлихвени заеми на всички банки, опериращи в ОАЕ, както и създаването на капиталови 
буфери към същите тези банки. Банките в ОАЕ могат да използват средствата от 
Централната банка, за да предоставят временни облекчения на бизнесите в частния сектор 
и частните клиенти за период от до 6 месеца. Централната банка също така издаде 
разпореждане до местните банки да разрешат „преразглеждане на договори за заеми, 
предоставяне на временни отсрочки на месечните плащания по заеми и намаляване на 
таксите и комисионите за засегнатите клиенти“.  

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Ако в договора има форсмажорна клауза и тя съдържа препратка към „пандемия“ или 
„епидемия“, засегнатата страна може да бъде освободена от отговорност като направи 
уведомление до другата страна, доколкото непреодолимата сила пречи на изпълнението. 
В общи линии,  облекчението, което може да бъде предоставено на засегнатата страна, е 
удължаване на срока и признаване на допълнителни разходи до определена степен.  

Ако липсва изрично позоваване на „пандемия“ в договора, е възможно да възникнат 
въпроси във връзка с това дали COVID-19 представлява непреодолима сила, като това ще 
бъде преценявано за всеки конкретен случай. Ако няма клауза за форсмажор, възможно е 
да се приложат правилата на Гражданския кодекс. Едната от възможностите е да бъде 
прекратен договорът. В този случай, страната, която твърди, че изпълнението на 
задълженията й е засегнато от непреодолима сила, ще трябва да докаже това.  Няма да 
бъде достатъчно да се докаже, че са възникнали затруднения или допълнителни разходи, 
а ще трябва да се докаже, че изпълнението е станало невъзможно. Ако договорът бъде 
прекратен, страните трябва да възстановят положението такова, каквото е било преди 
сключването – т.е. да възстановят една на друга всичко получено във връзка с договора. 
Друга възможност е да се поиска от съда да прецени дали има обстоятелства, които да 
налагат  намаляването на задължението на страната до разумно ниво, ако това се налага 
от справедливостта. В този случай договорът няма да бъде прекратен, а само изменен 
съгласно решението на съда.  
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Някои специални правила също могат да бъдат приложени. Гражданският кодекс 
предвижда, че ако възникне причина, която възпрепятства изпълнението на договора, 
всяка от страните може да поиска неговото прекратяване. Страната, която иска да използва 
тази възможност, може да направи това само по съдебен ред.  

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Вижте отговора на въпрос 3 по-горе.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Към този момент в ОАЕ няма заповед на правителствено ниво за затваряне на 
строителните обекти или преустановяване на дейностите по строителството.  

11. ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

Актуално към 01.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Закон за коронавируса 2020 г. влезе в сила на 26.03.2020. Този закон предоставя на 
правителството на Обединеното кралство широки правомощия за издаване на заповеди 
за предотвратяване разпространението на вируса. За целите на строителния сектор 
отношение имат раздел 48 и раздели от 50 до 52, заедно със съответните приложения. 
Тези разпоредби овластяват британското правителство да затвори обекти, да ограничи 
работниците да ходят на работа и да затвори пристанищата. Това може да засегне 
строителните обекти и  работниците, които работят на тези обекти, както и материалите, 
които се доставят от пристанищата. 

До предприемането на мерки от британското правителство за затваряне на строителни 
обекти, строителните компании трябва да спазват безопасните и здравословни условия на 
труд  и регулациите CDM („Construction Design and Management“). За някой индустрии би 
било невъзможно да направят необходимите промени при организирането на работата, 
за да спазят изискването на британското правителство за два метра социална дистанция 
на отделните работници. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Този въпрос беше разрешен цялостно във Великобритания. Британското правителство 
предостави множество различни мерки, които да подпомогнат строителния сектор: 

• Програма за запазване на работните места във връзка с коронавирус епидемията; 

• Отсрочване внасянето на ДДС и данък върху доходите; 
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• Пакет от мерки за малките и средните предприятия за  задължително обезщетение 
при болест; 

• Финансиране в размер на £10,000 за малките предприятия във всички браншове, 
които получават облекчения, предвидени за малки предприятия или земеделски 
облекчения; 

• Програма за предоставяне на заеми от Британската бизнес банка за малките и 
средните предприятия, прекъснали дейността си заради коронавирус епидемията 
в размер до 5 милиона британски лири; 

• Нов механизъм за кредитиране от Британската банка чрез предоставяне на заеми 
за подпомагане ликвидността на големите предприятия, като по този начин се 
осигурява  съдействие за преодоляване трудностите при паричните потоци, 
причинени от коронавирус епидемията;  

• Отсрочване плащането при годишния технически преглед за моторни превозни 
средства; 

Срокът за годишен технически преглед за собствениците на МПС ще бъде удължен с 6 
месеца, като това ще им позволи да пътуват до местоработата си, когато това е 
необходимо, както и да се снабдяват с необходимите им стоки. Всички леки автомобили, 
ванове и мотоциклети, които е необходимо да преминат през годишен технически 
преглед, ще бъдат освободени от това задължение, считано от 20 март 2020. Моторните 
превозни средства трябва да бъдат поддържани в техническа изправност, като сервизите 
ще продължат да работят при случаи на необходимост от неотложен ремонт. Водачите на 
МПС, които управляват технически неизправен автомобил, могат да бъдат дадени под съд. 

Подаване на отчети 

Регистърът на компаниите във Великобритания обяви, на дружествата ще бъде 
предоставен допълнителен тримесечен период за подаване на отчети, с цел да избегнат 
санкциите, предвид това, че понасят последиците от епидемията от COVID-19.  

Доклад за трудовите възнаграждения при различните полове 

Срокът за предоставяне на доклад относно разликата в трудовите възнаграждения между 
различните полове е отложен за тази отчетна година (2019/20), поради коронавирус 
епидемията. Това решение означава, че не се очаква от работодателите да докладват тези 
данни. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

В Обединеното кралство, понятието „непреодолима сила“ няма самостоятелно значение. 
Въпреки това обаче то бива включвано в договорите. В строителния бранш двата най-
разпространени вида договори при общи условия са JCT („Joint Contracts Tribunal“ – 
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„Съвместен договорен трибунал“) и NEC („New Engineering Contract“ – „Нов проектантски 
договор“). Двата вида договори в това отношение имат различен подход. 

Непреодолимата сила се счита за „относимо обстоятелство“, което предоставя на 
изпълнителя възможност за евентуално удължаване на срока според договорите JCT от 
2016 г. Упражняването на правомощия от Британското правителство или компетентните 
органи след „базисната дата“ (дата, посочена в договора след която може да се извърши 
преоценка на условията и да се ревизира договора), също могат да се приемат за 
„относимо обстоятелство“, ако непосредствено засягат изпълнението на договора. 
Въпреки това, понастоящем се води дебат дали предприетите до момента мерки 
представляват упражняване на правомощия по смисъла, придаден с разпоредбите за 
относимо обстоятелство, респективно – дали ще възникне възможност за удължаване на 
срока за изпълнителите. 

За да бъде предоставено плащане на изпълнителя, той трябва да се позове на „относимо 
обстоятелство“ или „промяна“. Възможно е да се приемат актове относно предпазни 
мерки, като например отложени инструкции или проекти, които да се класифицират като 
„относимо обстоятелство“. Изменения в задължителните изисквания след „базисната 
дата“ могат да доведат до „промени“. 

При договорите NEC, положението е по-различно. Терминът „непреодолима сила“ не е 
дефиниран или използван в тях. Договорите NEC обаче съдържат правила за сходната 
концепция за събитие, което осуетява изпълнението в Параграф № 19, както и за 
компенсационно събитие (предвидено в параграф № 60.1. Тези правила уреждат 
критерии, които следва да бъдат изпълнени, за да може да се установи дали е налице 
събитие, което осуетява изпълнението: 

• събитието следва да е възпрепятствало изпълнителя да изпълни задълженията си 
или вследствие на него той да е изпаднал в забава;  

• нито една от страните да не би могла да го предотврати; и 

• Към датата на сключване на договора, според професионалната преценка на 
изпълнителя, шансът да се случи такова събитие да е бил толкова малък, че би било 
неприемливо изпълнителя да го допусне. 

Възможно е при договорите NEC да се включи клауза, която да урежда отношенията при 
промяна в законодателството. Ако бъде включена такава клауза, специфичните 
ограничения като тези предвидени в Закона за коронавируса 2020, могат да се приемат за 
събитие, даващо право на компенсация, чрез което да се предостави отсрочване и 
финансови средства. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

И двата вида договори NEC и JCT съдържат клаузи, които могат да доведат до прекратяване 
на договорите като последица от коронавирус епидемията, но отново подходът за 
уреждане на тези въпроси е различен.  
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При JCT договора, „относимите обстоятелства“, посочени по-горе (непреодолима сила или 
промяна в законодателството), могат да доведат до прекратяване на договора, ако осуетят 
изпълнението на задълженията по договора изцяло или в съществена част за определен 
период от време, уговорен между страните. Обикновено продължителността на този 
период е два месеца, въпреки че често се уговаря друга продължителност. При  NEC 
договорите, единствено възложителят може да прекрати договора, ако може да се 
предположи, че забавата в изпълнението ще бъде повече от 13 седмици. Право на 
двустранно прекратяване на договора се предвижда в случаите, когато страните по силата 
на закона страните са били освободени изцяло от задълженията си за изпълнение на 
договора. Независимо от това, може да се окаже трудно за всяка от страните да се позове 
на това право на прекратяване по безспорен начин, доколкото приетите законодателни 
промени само временно ще засегнат изпълнението на договора. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Както беше разяснено по-горе, понастоящем се води дебат дали настоящите мерки се 
считат за същинска промяна в законодателството. Дали настоящите правителствени 
изявления и насоки могат да доведат до изменение на правоотношенията, зависи от това 
дали в конкретните договори е дадена дефиниция за „нормотворчески актове“. 
Преобладаващото становище е, че когато  в дадената в договора дефиниция не са 
посочени „насоки“, то приемането на такива не би довело до промяна в 
правоотношенията. Когато бъдат предприети правителствени мерки по приложение на 
Закона за коронавируса 2020, те могат да доведат до промяна в правоотношенията по вече 
сключените договори. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Законът за коронавируса 2020 г. предоставя делегирани правомощия Шотландия, Северна 
Ирландия и в по-малка степен на Уелс. Макар понастоящем да няма данни за това, 
теоретично е възможно те да предприемат различни мерки в сравнение с останалата част 
от Обединеното кралство и строителният бранш следва да вземе предвид тази 
възможност. 

 

12. ПЕРУ 

Актуално към 08.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 
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Няма специфична уредба за строителния сектор. Въпреки това, заради епидемията, на 
15.03.2020, правителството издаде Върховно постановление № 044-2020-РСМ, с което 
беше обявено извънредно положение и бяха наложени: (i) задължителна социална 
изолация („карантина“), (ii) преустановяване или ограничаване на движението по 
пътищата, (iii) временно затваряне на границите, и (iv) ограничения във вътрешния трафик 
и други мерки, наложени за срок от 15 календарни дни, който беше удължен до 
12.04.2020. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Правителството на Перу издаде Постановление № 33-2020 от 27.03.и Решение № 64-2020 
от 30.03.2020 в опит да се справи с последиците за икономиката, които възникнаха във 
връзка с обявеното извънредно положение.  

Беше решено: 

• Работниците могат свободно да използват своето обезщетение за прослужено 
време до определен размер (2,400 S./или приблизително 650 евро). Това е облага, 
която по принцип се предоставя на работниците от техния работодател и може да 
бъде използвана при прекратяване на трудовото правоотношение.  

• За месец април 2020 няма да бъдат правени удръжки и плащания за частната 
пенсионна система;  

• Държавата ще осигури субсидия за работодателите от частния сектор, за да могат 
да плащат заплатите на своите служители. Субсидията ще бъде давана за всеки 
служител, чиято заплата не надвишава определен размер (1, 5000 S./ или 
приблизително 400 евро) 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Смятаме, че самата пандемия няма да бъде квалифицирана като непреодолима сила, но 
мерките, предприети от компетентните органи на власт, може да бъдат приети за такава. 

Предприетите с решенията на правителството мерки ще бъдат признати за непреодолима 
сила, само ако станат причина изпълнението на задължения да стане невъзможно за някоя 
от страните. Затова, ще трябва да бъде правена преценка за всеки конкретен случай, за да 
се установи дали има връзка между решенията на правителството и невъзможността за 
изпълнение.  

Като се имат предвид наложените ограничения, смятаме, че изпълнението на договорите 
за строителство по време на извънредното положение няма да бъде възможно. Затова, 
изпълнителите може да уведомят възложителите, че ще бъде невъзможно да изпълнят 
задълженията си по договор, докато не бъде отменено извънредното положение. В този 
случай, изпълнителите ще бъдат изправени пред временна невъзможност да изпълняват 
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задълженията си, която ще има за резултат временното спиране на изпълнението на 
задълженията за периода на съществуване на непреодолимата сила (в този случай – 
извънредното положение).  

В Перу е честа практика в договорите за строителство да се включват клаузи, уреждащи: (i) 
спирането на строителството и причините за такова спиране; (ii) последиците от спирането, 
като това дали срокът ще бъде удължен и кой ще поеме допълнителните разходи през 
периода на спирането; (iii) възможностите за страните за справяне с вредите, причинени 
от спирането, като прекратяване на договора.  

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Перуанското право приема, че е възможно договорът да бъде прекратен: (i) когато стане 
трайно и окончателно невъзможно да бъде изпълнено задължението на която и да е от 
страните, поради причина, която не може да й бъде вменена във вина и (ii) когато 
изпълнението задълженията, на която и да е от страните станат изключително 
неблагоприятни заради възникването на изключително и непредвидимо събитие.  

Като се има предвид, че обявеното извънредно положение има временен характер, ние 
смятаме, че като цяло страните няма да могат да прекратят договорите си заради 
невъзможност за изпълнение на задълженията. Въпреки това, преценка ще трябва да бъде 
правена за всеки отделен случай, за да се установи дали не е възникнало право за някоя 
от страните да прекрати договора. За да се направи тази преценка, ще трябва да се вземат 
предвид: (i) контекста, в който е бил сключен договорът, (ii) условията на договора и (iii) 
възможностите на всяка конкретна страна да изпълни договорните си задължения.  

Както беше споменато по-горе, много често страните уговарят възможност да прекратят 
договора, ако дейностите бъдат спрени за продължителен период от време.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Както беше обсъдено, правителството предприе редица мерки за справяне с вируса, най-
важната от които е задължителната социална изолация (или карантина), която стана 
причината за спирането на търговските дейности, с изключение на тези, свързани с 
доставките и продажбите на услуги и стоки от първа необходимост. Затова, дейностите, 
свързани със строителството, са спрени. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Като се има предвид, че строителните дейности ще бъдат спрени по време на 
извънредното положение, следните въпроси остават без отговор: (i) колко дълго ще 
продължи извънредното положение; (ii) веднага ли ще бъдат възобновени всички 
икономически дейности след приключването му и (iii) ще приеме ли правителството нови 
ограничения по отношение на строителния сектор. 
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13. ПОЛША 

Актуално към 01.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

На 29.03.2020 г. влезе сила закон, приет на 02.03.2020г., съдържащ специални правила за 
превенция и борба с COVID-19, други заразни болести и възникналите в тази връзка 
спешни случаи („Законът COVID-19“). 

Съгласно Закона COVID-19 по отношение на предприетите превантивни мерки срещу 
COVID-19 няма да се прилагат общите разпоредби на полското законодателство относно 
проектиране, строителство, реконструкция, промяна на предназначение, основни 
ремонти, поддръжка и събаряне на сгради. Тези превантивни мерки засягат всички 
дейности по контрол на разпространението на вируса COVID-19 (вкл. социално-
икономическо въздействие) („Превантивните мерки“). Освен това, полският Закон за 
обществените поръчки не се прилага за договори за поддръжка, доставки или 
строителство, които са възложени във връзка с извършване на превенция или 
ограничаване в райони, в които има избухнала епидемия или са застрашени от това. 

В момента се извършва много съществено изменение на Закона за COVID-19 
(„Изменението“). Според правителството, Изменението трябва да влезе в сила скоро. За 
да научите повече за обхвата на Изменението, моля, вижте по-долу. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Изменението (макар да не е влязло в сила и да подлежи на промени) се възприема като 
пакет от решения, които следва да бъдат имплементирани в множество сектори. 
Изменението например предлага: 

• данъчни облекчения за микропредприятия, 

• субсидии за изпълнители-физически лица и самоосигуряващи се лица,  

• разсрочване на плащанията на дадени публични задължения,  

• известни улеснения за туристическия бизнес, 

• спиране на задълженията по договори за наем в моловете,  

• няколко на брой банкови инструменти, както и други механизми за подкрепа. 

Що се отнася до строителния сектор, трябва да отбележим следните промени по 
отношение на договорите за обществени поръчки: 

Ако появата на COVID-19 оказва влияние върху надлежното изпълнение на съответен 
договор, възлагащият орган може, след като получи съгласието на изпълнителя, да измени 
договора, като: 
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(a) промени датата на цялостното или частично изпълнение на договора, или 
временно спре неговото цялостното или частично изпълнение;  

(b) измени режима на извършване на доставките, поддръжката или строителните 
работи; 

(c) промени обхвата на изпълнението и да направи съответна промяна в дължимото 
възнаграждение (при условие, че увеличението във възнаграждението, 
направено в следствие на всяка такава промяна, не надминава 50% от 
първоначалната цена по договора). 

Същият принцип следва да се прилага и за договорите между изпълнители и под-
изпълнители. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Непреодолима сила 

Концепцията за непреодолимата сила се прилага в полското право, но не е дефинирана в 
закона. Спорно е дали настоящата ситуация отговаря на понятието за непреодолима сила. 
За да се отговори на този въпрос, необходимо е да бъде анализиран съответният договор. 
Най-често се приема, че в общия случай непреодолимата сила не се прилага по отношение 
на стандартните договори за строителство. 

Възможност договорът да бъде разгледан от съда 

Съществуват два механизма, съгласно които съдът може да измени договорните 
отношения в случай на тяхната извънредна промяна: 

• клауза „rebus sic stantibus“ (по принцип се прилага за всички договори): Ако поради 
извънредна промяна на обстоятелствата изпълнението на едно задължение би 
довело до прекомерни затруднения или би причинило огромни загуби за една от 
страните, които обстоятелства страните не са могли да предвидят при сключване 
на договора, съдът, след като вземе предвид интересите на страните, може да 
определи как да бъде изпълнено задължението, каква да бъде неговата стойност 
или дори да реши да развали договора. Когато разваля договора, при 
необходимост съдът може да се произнесе и относно споразуменията между 
страните.  

• клауза за ревалоризация (приложима само за договори за строителство): Ако 
поради промяна в обстоятелствата, която не е могла да бъде предвидена, 
изпълнението на проекта би застрашило изпълнителя с огромни загуби, съдът 
може да увеличи общото възнаграждение или да развали договора. 
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Приложението на тези клаузи изисква намесата на съда, за което е необходимо 
подаването на иск и провеждането на съдебно производство. Съдебната практика сочи, че 
подобен иск следва да бъде предявен пред съда преди да бъде изпълнен договорът, чието 
изменение се иска. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Епидемията сама по себе си не създава право за прекратяване. Въпреки това, 
приложението на клаузата „rebus sic stantibus“ (вижте по-горе) позволява договорът да 
бъде развален. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Ситуацията в Полша все още е твърде динамична, за да бъде направена пълна оценка. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Трябва да се подчертае, че изключването на приложението на общите разпоредби на 
закона във връзка с превантивните мерки има широки последици. Ситуацията в Полша все 
още е изключително динамична. Много е вероятно да настъпят още промени в 
строителния сектор и да бъде прието ново законодателство в тази връзка. 

14. ПОРТУГАЛИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Не.  

Досега във връзка с COVID-19  бяха приети само няколко нови правила с ефект в сектора 
на недвижимите имоти, като те имат значение най-вече за договорите за наем. Съгласно 
насоките на правителството от вкъщи трябва да бъде извършвана единствено тази работа, 
за която това е възможно. Затова, в зависимост от решенията на всяка строителна 
компания и съответния собственик, дейността на строителните компании може да 
продължи както обикновено. 

От друга страна, следва да се отбележи, че всички преклузивни и давностни срокове по 
всички процедури и производства са спрени.  Беше решено и че затварянето на институции 
(мярка предприета, за да се ограничи разпространението на вируса) не може да бъде 
използвано като основание за прекратяване на договори за наем за нежилищни нужди, 
както и на някои други договори за ползване на недвижими имоти.   
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Затова, без да се засягат мерките, които може да бъдат предприети допълнително от 
държавата за уреждане на различни въпроси, свързани с COVID-19, очакваме да видим 
увеличение на случаите, в които има нужда от намеса на компетентен орган за уреждане 
на отношенията между страните. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Да.  

Държавата подпомага работодателите като предоставя помощ на компании, които са в 
така наречената „бизнес криза“ по смисъла на португалското право. Най-общо казано, 
според португалското законодателство бизнес криза има тогава, когато (i) дейността на 
компанията е преустановена изцяло заради нарушения в доставките или оттегляне на 
поръчки или (ii) има рязък спад от поне 40% в оборота на дружеството в сравнение с 
резултатите за същия период  за миналата година. В ситуация на бизнес криза, 
работодателите могат да изберат между:  

• Спиране действието на трудовия договор на работника; или 

• Намаляване на работните часове на работника в съответствие със общите правила 
на португалския Кодекс на труда. 

В тези случаи работниците ще имат право да получат 2/3 от брутната си заплата, като 
сумата се поема от държавата. Работодателят също така временно се освобождава от 
плащането на осигуровки. Тази помощ се дава само за един месец, но при определени 
обстоятелства срокът може да бъде удължен до 3 месеца. По време на действието на 
посочените мерки, както и през следващите 60 дни, работодателите не могат да прекратят 
трудовите договори на работниците, които са били включени в тези мерки, нито заради 
съкращаване на щата, нито като част от колективно уволнение.  

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

В португалското право няма дефиниция на непреодолима сила. Въпреки това, тази 
концепция е била дискутирана в съдебната практика и се приема, че в основата й стои 
идеята за неизбежността: непреодолима сила ще бъде всяко природно събитие или 
човешко действие, което въпреки, че е предвидимо или дори предотвратимо, не може да 
бъде избегнато, като това се отнася до самото събитие или до неговите последици.  

Според португалския върховен съд „непреодолимата сила“ е базирана на идеята за 
неизбежност, свързана с действие на човек или трето лице и в много случаи, природно 
явление, които са неконтролируеми и дори непредвидими от засегнатата страна. 

Затова, при преценката дали има непреодолима сила трябва да се докажат следните 
признаци: непредвидимост, непредотвратимост, независимост от волята на страните.  
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Ако няма клауза за непреодолима сила в съответния договор, правните последици следва 
да бъдат преценени в съответствие с правилата на Гражданския кодекс за невъзможното 
изпълнение, без това да ограничава възможността да се използва режима за 
изключителна промяна в обстоятелствата, който е описан по-долу.  

Ефектите от епидемията трябва да бъдат оценявани за всеки конкретен случай, доколкото 
има ситуации, в които задълженията все още могат да бъдат надлежно изпълнени, 
въпреки предприетите мерки. Затова, ако невъзможността за изпълнение ще продължи 
само за определен период от време, длъжникът няма да бъде отговорен за забавата на 
изпълнението съгласно чл. 792, ал. 1 от Гражданския кодекс. В тази връзка е важно да се 
отбележи, че съгласно чл. 792, ал. 2 от Гражданския кодекс, невъзможността се приема за 
временна, само доколкото интересът на кредитора от изпълнението на договора 
продължава да съществува, като се взема предвид целта на задължението.  

От друга страна, когато изпълнението стане трайно невъзможно, задължението по 
договора се погасява, съгласно чл. 790, ал. 1 от Гражданския кодекс. В тези случаи, 
насрещната страна следва също да бъде освободена от своите задължения.  

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

В следствие от епидемията може да възникне право за прекратяване за всяка от страните.  

Съгласно режима на изключителната промяна в обстоятелствата за страните може да 
възникне право да прекратят договора или да го изменят, за да възстановят 
справедливостта, ако изпълнението на задълженията по договора сериозно ще накърни 
правилата на добросъвестността и не е уговорено като допустим риск в договора. 

За тази цел, епидемията може да бъде приета за промяна на обстоятелствата, която е била 
непредвидима при сключването на договора съгласно чл. 437, ал. 1 от Гражданския 
кодекс.  

В тази връзка, трябва да има доказана директна причинно-следствена връзка между 
непредвидимата промяна в обстоятелствата след подписването на договора (в случая, 
възникването на пандемията от коронавирус) и вредите, причинени на съответната страна.  

От друга страна, както беше обсъдено, ситуацията не трябва да бъде част от допустимите 
рискове по договора, като този въпрос подлежи на комплексна преценка съгласно 
практиката на португалските съдилища. 

Също така, насрещната страна може да откаже да прекрати договора, като потвърди, че 
приема неговото изменение (наложено от обстоятелствата). 

От значение за това дали съответната страна ще може да прекрати договора е и дали е 
била в забава към момента на промяна на обстоятелствата. Съгласно чл. 438 от 
Гражданския кодекс, ако страната е била в забава, няма да може се позове на промяната 
в обстоятелствата и да прекрати договора.  
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5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Предприетите досега мерки, най-вече тези, обсъдени във въпрос 1, са с временен 
характер. Въпреки всичко, възможностите за промяна в цената и графиците за изпълнение 
на договорите не са предвидими към момента, тъй като, в зависимост от развитието на 
кризата с COVID-19,  правителството може да въведе нови мерки в следващите няколко 
дни. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Засега не. 

15. РУМЪНИЯ 

Актуално към 07.04.2020 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

На 16.03.2020 в Румъния беше обявено извънредно положение с Указ на президента за 
период от един месец. На 6.04.2020 г. президентът направи изявление, че извънредното 
положение ще бъде удължено с още един месец. 

Към 6.04.2020 г. единствените приложими разпоредби в сферата на  строителния сектор 
са предвидените в Наредба  № 32/2020 г., с които се удължава след края на месец март 
обичайната продължителност на обезщетенията към работниците в строителния сектор.  
Това означава, че ако обект е затворен по инициатива на бенефициента, поради 
предприети предпазни мерки по време на обявеното извънредно положение, засегнатите 
работници могат да се възползват от обезщетение, което възлиза в размер на 75% от 
средното брутно месечно възнаграждение, изчислено за тримесечен период, предхождащ 
датата на преустановяване на дейност на обекта за целия период на извънредното 
положение. 

Други общо приложими правила, които бяха въведени, също може да окажат ефект върху 
строителството, като например Наредба № 19/2020 г., която предвижда отпуск за родител 
за отглеждане на дете, когато са преустановени учебните занятия или временно са 
затворени учебните заведения. Обезщетението за този период е в размер на 75% от 
основното възнаграждение, но не повече от 75% от брутното възнаграждение, като тези 
суми ще бъдат отпуснати от държавата чрез Гаранционния фонд при подадени заявления 
за изплащане на трудово възнаграждение и следва да бъдат върнати от работодателя до 
края на финансовата година. 
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2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Бяха въведени няколко законодателни решения във връзка с извънредното положение, 
като те включват: 

(a) замразяване през периода на извънредното положение на цените на 
електрическата енергия и отоплението, природния газ, водата, хигиенизиращите 
препарати и горивата, такива каквито са били към 29.03.2020;  

(b) отлагане на плащанията за наем и консумативи за малките и средните 
предприятия за техните регистрирани офиси (централни и клонове), ако са 
преустановили дейност изцяло или частично на основание решение, издадено от 
компетентните публични органи, при условие че тези предприятия притежават 
сертификат за декларирано извънредно положение, издаден от Министерство на 
икономиката; 

(c) няма да бъдат налагани санкции при изпълнение на договори, сключени между 
публичните власти и малките и средните предприятия, които са преустановили 
своята дейност изцяло или частично на основание решение, издадено от 
компетентните публични органи, при условие че тези предприятия притежават 
сертификат относно декларирано извънредно положение, издаден от 
Министерство на икономиката; 

(d) по отношение на малките и средни предприятия няма да се натрупва лихва и 
санкции за дължими плащания към фиска, както и няма да бъдат образувани 
изпълнителни производства за дългове към бюджета, а образуваните 
производства ще бъдат спрени - за период до 30 дена след края на извънредното 
положение;  

(e) обезщетение за безработица, финансирано от държавата в размер до 75% от 
индивидуалното основно възнаграждение на работника, но не повече от 75% от 
брутното му възнаграждение, което средно е в размер на 844 евро – за 
предприятия, които временно са преустановили дейност изцяло или частично по 
тяхна инициатива в резултат на COVID-19 епидемията, които също така 
притежават сертификат относно декларирано извънредно положение за целия 
период на временното преустановяване на действието на трудовите договори по 
инициатива на работодателя; и 

(f) Облекчение за задължените лица за корпоративен данък върху доходите , с 
изключение на микропредприятията, дължим за първата четвърт за 2020 г., ако е 
платен предварително (до 25.04.2020 г.): в размер на 5% за големите 
данъкоплатци, 10% за средните данъкоплатци и 10% облекчение от дължимия 
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данък за микропредприятията при плащане на данъка върху доходите за първата 
четвърт на 2020 г. до 25.04.2020 г. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Пандемията от COVID-19 не може сама по себе си да се приеме за непреодолима сила и 
да доведе до незабавен ефект при изпълнението на договорите. 

Процедурата по установяване на непреодолима сила включва издаването на сертификат 
за непреодолима сила от Румънската търговско-промишлена камара за всяко конкретно 
договорно правоотношение. Такъв сертификат може да бъде издаден, само ако в 
съответният договор е предвидена клауза за непреодолима сила. За да се установи дали е 
налице непреодолима сила, страните трябва да заплатят такса от 500 евро. Румънската 
търговско-промишлена камара трябва да отговори дали е налице случай на непреодолима 
сила в срок от 15 дни от подаване на искането, като към него трябва да се приложи 
договорът, както и други релевантни доказателства. 

Румънската търговско-промишлена камара може да определи, че в случая не е налице 
непреодолима сила и да откаже издаването на сертификат. Дори в случаите, когато бъде 
издаден сертификат, той не създава автоматично последици за договорните 
правоотношения.  Вместо това, страната, която притежава сертификат за непреодолима 
сила, следва да сезира съда, за да удостовери своето неизпълнение по договора, като в 
този случай съдът може да измени решението на  Румънската търговско-промишлена 
камара. Също така, случаите, в които има случайно събитие, могат да бъдат обект на 
преоценка от страна на съда. Дейността на съда по време на извънредното положение 
също е ограничена, така че може да се очаква, че решенията му относно случаи на 
непреодолима сила, могат да бъдат забавени за определен период след края на 
извънредното положение. 

Следователно, преценката дали епидемията от COVID-19 представлява непреодолима 
сила или случайно събитие, следва да се извърши за всеки конкретен случай, като се 
вземат предвид специфичните обстоятелства, като например в каква степен е приложимо 
задължението за всеки работодател, изпълнител или доставчик поотделно за 
преустановяване на дейност поради задължителните противоепидемични мерки. 

Друга полезна правна концепция, която може да се изследва в контекста на епидемията 
от COVID-19, е стопанската непоносимост. Стопанската непоносимост представлява 
извънредна промяна в обстоятелствата по време на изпълнението на договора, която 
превръща задълженията на едната страна в по-обременителни в сравнение със 
задълженията на другата. Стопанската непоносимост обаче не поражда своето действие 
автоматично. Тя може да се използва като защита срещу предявен от другата страна иск. 
В случая, стопанската непоносимост изглежда по-приемливото решение при съдебен спор 
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в сравнение с непреодолимата сила, но трябва да се има предвид, ще тя крие потенциален 
недостатък, тъй като бъдещето на договора е в ръцете на съда. 

Стопанската непоносимост трябва да бъде причинена от непредвидимо събитие, каквото 
е пандемията от COVID-19, както и да е настъпила след сключване на договора. Ако съдът 
приеме, че е налице стопанска непоносимост, той може да измени договора с цел да бъдат 
постигнати по-балансирани условия за страните или да прекрати договора при 
определени условия. Повечето договори, сключени след приемането на новия Румънски 
гражданки кодекс от октомври 2011 г., изключват приложението на стопанската 
непоносимост като причина за освобождаване от отговорност. Затова, страните следва 
първо да проверят дали уговорките в договора допускат да се приложи клаузата за 
стопанска непоносимост.  

В заключение, стопанската непоносимост не може да се приложи, ако страната, която се 
позовава на нея не се е опитала да инициира извънсъдебно изменение на договора. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Правото да се развали на договора може да бъде породено от невъзможността за 
изпълнение на договорните задължения. Невъзможността за изпълнение може да бъде 
породена от недостиг на материали или на квалифицирани работници, възникнал като 
последица от предприетите от властите мерки. Румънският граждански кодекс 
предвижда, че ако невъзможността за изпълнение е временна, то другата страна може: (i) 
да отложи изпълнението на своето договорна задължение  или (ii) да развали договора. 

При спиране изпълнението на договора във всеки един момент  всяка от страните може 
да поиска неговото прекратяване. В зависимост от формулировката на съответните 
договорни клаузи, прекратяването на договора може да бъде извършено чрез 
уведомление или е необходимо то да бъде потвърдено от съда. При липса на договорни 
клаузи относно прекратяване на договора чрез уведомление, прекратяването на търговски 
договор в съда е малко вероятно да се случи, тъй като дейността на съда също е 
ограничена, предвид обявеното извънредно положение. 

Предвид новосъздалата се ситуация, препоръчваме страните да обсъдят и да поддържат 
колкото се може повече яснота относно своята позиция, както и продължаването на 
договорните отношения. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Да, предприетите мерки по време на извънредното положение могат да доведат до 
промяна в договорните правоотношения. По правило, искането за изменение на договора, 
следва да бъде направено от страната, която е засегната от промяната при изпълнение на 
своите договорни задължения, освен ако друго не е предвидено в договора. Нашият опит 
показва, че при повечето от договорите в строителния сектор, особено когато се прилагат 
международни стандарти и принципи в строителството, се включват съответни клаузи, 
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които предвиждат изменение на условията по договора при изпадане в забава, в случай 
на изменение на обстоятелствата, като например поскъпването на труда, вследствие на 
недостиг на работници в сферата. Препоръчително е да се извърши анализ на всеки 
конкретен договор с оглед оценката на въздействието на предприетите 
противоепидемични мерки върху изпълнението му. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Предвид факта, че не са предприети специфични мерки в строителния сектор, както и че 
общите мерки не предвиждат затваряне на строителни обекти, дейността на строителните 
обекти може да продължи, като се спазват установените мерки за здравословни и 
безопасни условия на труд. 

В допълнение, съгласно извънредна Наредба на Правителството № 37/30.03.2020 г., се 
отпускат кредити на определени предприятия, предоставени от кредитните институции и 
от небанковите финансови институции: 

• ипотечни кредити, отпуснати преди 30.03.2020 и които не са в забава, могат да 
бъдат отсрочени по молба на длъжника за период от девет месеца, но не по-късно 
от 31 декември 2020; 

• максималният период за погасяване на кредита може да бъде удължен с период, 
равен на периода, през който задължението е било отсрочено. 

• тези условия се предоставят предимно на длъжници, чиито приходи са били пряко 
или непряко засегнати от извънредната ситуация, причинена от COVID-19 
пандемията. Впрочем, длъжниците следва да са преустановили изцяло или 
частично дейност по решение, издадено от компетентен публичен орган, както и 
да притежават сертификат относно декларирано извънредно положение, който да 
удостоверява спад в приходите или печалбите най-малко в размер на 25% за м. 
март 2020 г. в сравнение със средната стойност на приходите или печалбите за 
януари и февруари 2020 г., или да установява изцяло или частично 
преустановяване на дейността по решение, издадено от публичен орган. В 
допълнение, длъжниците не следва да бъдат в несъстоятелност към датата на 
поисканото отсрочване на кредита. 

16. РУСИЯ 

Актуално към 08.04.2020 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Към днешна дата не са приети специфични регулации в помощ на компаниите в 
строителния бранш във връзка с пандемията от COVID-19   
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Предвид това, че много други браншове са преустановили дейност до 30.04.2020 и се 
препоръчва служителите да работят от вкъщи, строителните компании спадат към т.нар. 
„продължаващи дейност“ предприятия и споменатото ограничение не е приложимо към 
тях. 

Несъмнено, съответните предпазни мерки, предписани от руските власти, следва да бъдат 
взети предвид при работа на строителните обекти от всички изпълнители с оглед да се 
предотврати разпространението на вируса COVID-19. 

Понастоящем, строителните компании могат да се позоват на следните общи правила, 
доколкото са приложими в техния конкретен случай: 

(a) В Москва и регионите около Москва епидемията от COVID-19 е официално 
призната за случай на непреодолима сила (виж по-долу); 

(b) Отложени са проверките от държавните органи до 1 май 2020; 

(c) Временно е отложено налагането на административни глоби за нарушения на 
нормите относно валутния контрол при извършването на определени действия 
по внос и износ, засегнати от епидемията от COVID-19; 

(d) Отсрочване на плащанията по договорите за наем на държавни имоти за малките 
и средни предприятия; и 

(e) Временно отсрочване (до 1 януари 2021) на наказателните такси и глоби по 
договори за жилищно строителство. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Строителната индустрия не е включена в съставения от руските власти списък на най-
засегнатите от епидемията индустрии. 

От друга страна, руското правителство състави списък от ключови компании (около 700), в 
който са включени и значими строителни компании. Правителството внимателно ще 
наблюдава тяхната търговска дейност и ако е необходимо ще предприеме мерки, за да 
укрепи стабилността им, включително чрез финансово подпомагане. Към момента е 
предвидено единствено, че не бива да се допуска тези ключови компании да фалират. 

Така, към днешна дата правителството не е предвидило общи мерки за строителния 
бранш. Независимо от това, ако ситуацията се влоши (например при жилищното 
строителство), то може да се предвиди допълнителна помощ. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 
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Според руското гражданско законодателство, юридическо лице може да се освободи от 
отговорност за неизпълнение на договорни задължения, ако причината за 
неизпълнението се дължи на извънредни и непредвидими обстоятелства (т.е. случай на 
непреодолима сила). 

Разпространението на епидемията от COVID-19 и предприетите ограничителни мерки от 
правителството могат да се считат за случай на непреодолима сила. С оглед 
гореспоменатото, в някои региони на Русия (включително Москва и московският регион), 
епидемията от COVID-19 беше официално обявена за случай на непреодолима сила. 

При евентуален спор ситуацията с COVID-19 епидемията и предприетите от компетентните 
държавни органи ограничителни мерки ще се разглеждат като общоприети основания за 
неизпълнение на договорни задължения и освобождаване от отговорност. Въпреки това, 
дали трябва да се приложат правилата за непреодолима сила ще следва да бъде 
преценено от държавния съд или от арбитражен трибунал за всеки случай поотделно, като 
се вземат предвид обстоятелствата на всеки конкретен казус, както и условията по 
сключения между страните договор. 

За тази цел, трябва да се вземат предвид следните предпоставки: 

• естеството на неизпълненото задължение; 

• падежа за изпълнение на задължението;  

• как са се отразили върху изпълнението на задължението обявената епидемия от 
COVID-19 и въведените мерки; и 

• дали неизправната страна по договора е могла да предприеме мерки, за да 
изпълни своите задължения по договора, въпреки епидемията от COVID-19; 

Повечето от договорите предвиждат страните да приложат специална процедура в случай 
на непреодолима сила и неспазването на тази процедура може да лиши страните от 
възможността да се позоват на нея. 

Към момента на съставяне на настоящия текст Търговско-промишлената камара на Руската 
федерация (при договори с чуждестранни юридически лица), както и съответните 
териториални търговско-промишлени камари (при местни договори), приемат 
разпространението на епидемията от COVID-19 за непреодолима сила и издават 
необходимите сертификати в тази връзка, ако неизпълнението се дължи на 
ограничителните мерки, въведени заради епидемията от COVID-19. Изрично е посочено, 
че не се събира такса за издаването на тези сертификати. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Към момента, съгласно руското законодателство, сама по себе си епидемията от COVID-19 
не е достатъчна, за да доведе до прекратяване на договорните правоотношения, освен ако 
друго не е уговорено между страните. 
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Възможно е засегната страна да се позове на чл. 451 от Руския граждански кодекс, който 
дава възможност договорът да бъде изменен или прекратен в случай на извънредни 
обстоятелства. Въпреки това, според съдебната практика, руските съдилища избягват да 
прилагат тази разпоредба и не са признали възникването на право за изменение или 
прекратяване на договора при финансова криза, инфлация или флуктуации в обменния 
курс на чуждестранните валути. Следователно, допускаме, че практически приложението 
на чл. 451 от Руския граждански кодекс за прекратяване на договори вследствие на 
епидемията от COVID-19, би било трудно (ако въобще е възможно). 

Друга възможност за прекратяване на договора може да възникне при невъзможност за 
изпълнение (чл. 416 и чл. 417 от Руският граждански кодекс), въпреки че и в този случай 
съдебната практика не е единна. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Освен ако изрично не е посочено в съответния закон, възможно е той да не намери 
приложение към договори, които са сключени преди приемането му. 

Най-общо, не е възприета концепцията за „промени в законодателството“ в руското 
гражданско право. Страните обикновено приемат такива изменения за случаи на 
непреодолима сила, ако това е предвидено в съответния договор (виж по-горе). Чл. 417 от 
Руският граждански кодекс предвижда прекратяване на правоотношенията между 
страните в случай на приемане на законодателни промени, които водят до невъзможност 
за изпълнение на задълженията. Въпреки това, тази разпоредба се счита по-скоро за 
неприложима. 

Приетите законодателни промени във връзка с епидемията от COVID-19 не предвиждат 
изменение на вече сключени договори. Независимо от това, има няколко изключения по 
отношение на наемните правоотношения (виж по-горе). 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Предприемането на допълнителни законодателни промени, включително подпомагащи 
мерки, на федерално и регионално ниво, ще зависи най-вече от развитието на текущата 
ситуация. Следва да се отбележи, че понастоящем почти всички съдебни и 
административни процедури в Русия са временно отложени до 30.04.2020. Нотариусите и 
надзорните органи (например органите по строителен надзор и общинските органи, които 
обикновено участват в строителните процедури) също не работят по обичайния си начин. 

При договорните правоотношения е препоръчително страните да договорят помежду си 
приложението на клаузите за непреодолима сила в настоящите или бъдещите договори, 
за да уредят последствията с оглед ситуацията с COVID-19 епидемията. 
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17. СЛОВАКИЯ  

Актуално към 01.04.2020 г.  

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Засега няма изрична уредба във връзка с коронавируса по отношение на строителството.  

На 26.03.2020 Министерство на икономиката договори с представителите на най-големите 
работодателски и индустриални организации пакет от приблизително 50 мерки, който ще 
бъде приет възможно най-скоро. Очаква се някои от тези мерки да имат ефект върху 
строителния сектор, но все още не са известни детайли.  

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Част от другите мерки, предоставящи облекчения за работодателя, са описани по-долу.  

По отношение на заемите в момента две държавни банки (Словашката банка за развитие 
и гаранции и Ексимбанска) договарят условията за краткосрочни безлихвени заеми за 
бизнеса, които трябва да бъдат въведени скоро.  

Отскоро се прилага и нова програма за насърчаване запазването на заетостта на 
служителите. Въведени са и нови правила за изплащане на възнаграждение при ползване 
на отпуск. 

По отношение на корпоративните данъци – задълженията за подаване на декларации са 
отложени до 30 юни 2020, като изпълнение е възможно и преди това. Задълженията, 
свързани с подаване на документи и плащане на ДДС, може да бъдат отложени при 
съответна молба от задълженото лице.  

Въведена е възможност за неприсъствено вземане на решение от колективни органи на 
юридически лица, дори това да не е предвидено в учредителните договори или актове.  

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Правилата на словашкия Търговски кодекс правят доста трудно прилагането на 
форсмажорни клаузи.  

Освен ако не докаже, че е била в невъзможност да изпълни договорните си задължения 
заради пречка, която има изключителен и непредвидим характер и е възникнала 
независимо от волята й (например мерките свързани с ограничаване разпространението 
на коронавируса), страната, която е изпаднала в неизпълнение, трябва да обезщети 
причинените вреди. При всички положения, задължението за заплащане на неустойката, 
уговорена с договора, няма да бъде засегнато.  
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4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

При определени обстоятелства, ако след подписването на договора, посочената в него 
основна цел, поради която е бил сключен, бъде засегната в резултат от фундаментална 
промяна в обстоятелствата, засегнатата страна може да поиска неговото прекратяване. 
Страната, която е поискала прекратяването на договора, ще бъде задължена да 
компенсира другата страна за вредите, които е претърпяла от прекратяването.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Засега новите мерки са приети като част от ускорената законодателна процедура. След 
като бъдат приети от парламента, мерките влизат в сила след публикуването им, като това 
обикновено отнема три дни.  

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Както беше посочено, на 26.03.2020 Министерство на икономиката договори пакет от 
мерки с представителите на бизнеса. Очакваме повече детайли за тези мерки да бъдат 
известни скоро, като част от тях е възможно да засегнат строителния бизнес. 

18. ТУРЦИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г.  

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

На 24.03.2020 г. Министерството на финансите и хазната определи, че наред с други 
сектори, следва да се приеме, че компаниите от строителния сектор се намират в ситуация 
на непреодолима сила в срока между 1.04.2020 г. и 30 юни 2020 г. Съответно, строителните 
компании са освободени от деклариране на данъчните си задължения до 27 юли 2020 г. 

Ежедневно се прилагат нови мерки за прекратяването на негативното действие на COVID-
19. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Турският пакет за икономическа стабилност (Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi) на стойност от 
14 милиарда евро, който цели да намали последиците от епидемията от COVID-19 върху 
населението и бизнеса предвижда следните мерки: 

• Ще се  посочи, че има „непреодолима сила“ в кредитните оценки на фирми, които 
не са изпълнили свои финансови задължения през месеците април, май и юни, с 
цел да се предотврати влошаването на кредитното им досие; 
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• Плащания по кредити и лихви, които следва да бъдат направени към банките от 
длъжници, които изпитват прекъсвания на паричните потоци поради епидемията 
от COVID-19, ще бъдат отложени с три месеца, като при нужда правителството ще 
предостави допълнително съдействие на засегнатите. 

Занапред правителството ще предоставя 60% от заплатите на определени групи служители 
на одобрени работодатели чрез краткосрочно финансиране. 

На последно място, трудовите схеми за отработване се удължават до 4 месеца. Съответно, 
работодателите ще могат да поискат от служителите си да отработят работното време, 
пропуснато поради пандемията, чрез полагане на труд извън утвърденото работно време 
без допълнително заплащане. Този труд ще може да бъде положен в срок от 4 месеца от 
момента, в който последиците от пандемията бъдат преодолени. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Турското право не разполага с дефиниция за непреодолима сила. Въпреки това, на базата 
на  постановените от съда прецеденти, непреодолимата сила може да бъде определена 
като „непредсказуемо или неизбежно събитие, което е невъзможно да бъде предвидено 
и няма как да бъде предварително съобразено, в следствие на което и не може да бъде 
елиминирано, и което произлиза от външни обстоятелства. Това събитие може да бъде 
причинено от природни сили (например буря или наводнение), или от действията на трети 
лица, или от официална забрана.“ 

Съгласно турското право възникването на непреодолима сила има правни последици само 
ако събитието направи изпълнението на задължения обективно невъзможно (за 
определен или неопределен срок).  

Тъй като съдът не е постановил прецедент, свързан с пандемия, не е ясно дали и до каква 
степен съдилищата ще приемат епидемията от COVID-19 за непреодолима сила. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Според приложимото турско право, длъжникът не отговаря за неизпълнение (ifa 
imkansızlığı) и следва да бъде освободен от задълженията си по договора само ако 
настъпилата невъзможност за изпълнение не е по негова вина. От друга страна, ако 
невъзможността за изпълнение е временна, длъжникът не би отговарял за неизпълнение 
през съответния период. 

Въпреки това, при възникнал спор, обхватът на невъзможността за изпълнение трябва да 
се изследва от съда във всеки отделен случай. 

В допълнение на горното трябва да подчертаем, че длъжник, който все още не е изпълнил 
свое договорно задължение или е изпълнил, като е запазил правата си във връзка с 
прекомерното затруднение при изпълнението (aşırı ifa güçlüğü) има право: 
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• Да поиска от съда да адаптира договора към новосъздалите се условия; или 

• Да поиска разваляне на договора (sözleşmeden dönme), ако адаптирането на 
договора към новите условия не е възможно. 

Длъжникът има право да развали договора във всеки случай, при условие че 
задължението има продължителен характер. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Към момента, с оглед на предприетите мерки срещу пандемията няма промени в 
законодателството, които конкретно да засягат строителния сектор. Очакваме да влязат в 
сила специални правила, ако пандемията продължи своето действие. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Министерството на околната среда и градоустройството прие някои мерки, за да осигури 
по-голяма ефикасност на своите услуги. До органите на областната администрация бяха 
разпратени „Инструкции за органите на строителния надзор във връзка с мерките срещу 
коронавируса“. За подаването на всякакви документи пред Главна строителна дирекция 
трябва да се следват указанията, посочени на сайта: www.yds.gov.tr.  Лицата, които желаят 
да проследят обработката на своите документи, ще имат възможността да получат 
информация за това чрез потребителските имена и пароли, предоставени от 
регистрационната система на посочения сайт. До края на епидемията разрешения или 
одиторски документи, които се подновяват или издават за първи път, няма да бъдат 
предавани са съответните собственици от Главната дирекция. 

19. УНГАРИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г.  

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

На 11.03.2020 г. унгарското правителство обяви извънредно положение. Към момента 
няма конкретен указ на правителството, който да засяга строителството. Въведените 
ограничителни мерки относно влизането на чуждестранни граждани в Унгария, заедно със 
забавянето на доставки в следствие на засиления граничен контрол, причиниха 
значителни проблеми във връзка с работния персонал на редица строителни компании. 
Преди избухването на епидемията с COVID-19, строителната индустрия разчиташе на 
хиляди чуждестранни работници, така че забраната за влизане на много чужденци в 
страната има пряк ефект върху строителния бизнес. 
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2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Откакто обяви извънредно положение, правителството прие поредица от постановления, 
за да облекчи икономическите последици от избухването на епидемията. Мерките, които 
вероятно ще засегнат строителната индустрия, са следните: 

(a) Предоставя се гратисен период  до края на 2020 г. за изплащане на задължения 
за главници и лихви по заеми и договори за финансов лизинг; 

(b) „Замразява“ се размерът на наемите; и 

(c) Някои закони се изменят, за да осигурят повече гъвкавост в трудовите 
правоотношения. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

В общия случай отговорът е отрицателен. Непреодолима сила би била налице, само ако 
епидемията има директен ефект върху строителната работа - прави я невъзможна поради 
обстоятелства, за които изпълнителят не отговаря и не е могъл да предвиди или 
предотврати и съответно, не се очаква да е могъл да направи това. Дали съществува 
непреодолима сила трябва да се прецени за всеки конкретен случай. За договори, които 
са подписани след обявяването на извънредно положение, позоваването на 
непреодолима сила е спорно, тъй като епидемията сама по себе си вече е факт. Наличието 
на непреодолима сила би могло да бъде доказано при недостиг на специфичен материал 
или оборудване, невъзможност опитни работници да работят и т.н. При доказан случай на 
непреодолима сила изпълнителят следва да бъде освободен от отговорност за 
неизпълнение на договор, което е причинено от нея. Ако строителните работи се забавят 
поради непреодолима сила, последиците върху цената и сроковете следва да се 
определят на база конкретния договор, вместо да се прилагат общите правила на закона. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Да, ако поради непреодолима сила (невъзможност за изпълнение, възникнала поради 
причина, за която не отговаря никоя от страните) изпълнението стане невъзможно, 
договорът се разваля, а страните следва да уредят отношенията си относно вече 
извършените услуги и работа съгласно договора. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Приложените мерки се считат за промяна в законодателството и това ще има съответните 
последици при договорите за строителство. Поради тази причина, последиците от 
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приложените правни мерки върху цените и сроковете ще бъдат разгледани в контекста на 
съответните договори. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

В Унгария все още не е въведен силно ограничителен режим. Но ако броят на заболели от 
болестта се увеличи значително въпреки текущите мерки, има голяма вероятност да се 
въведе ограничителен режим, който ще позволи продължаването на работа само на онези 
бизнеси, които поддържат основните обществени функции. При такъв сценарий, 
изпълнението на строителните проекти ще бъде спряно по необходимост и наличието на 
непреодолима сила би било очевидно. 

 

20. УКРАЙНА  

Актуално към 08.04.2020 г.  

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Не, няма законодателна уредба по отношение на строителството, приета във връзка с 
COVID-19. Въпреки това, определени предпазни мерки, предприети от украинските власти 
за предотвратяване разпространението на вируса, създадоха сериозни пречки за някои 
строителни компании. Най-важните мерки по отношение на строителната индустрия са:  

• Забраната за събиране на повече от двама човека на едно място. Въпреки, че тази 
забрана не се разпростира изрично върху строителни площадки, някои 
компетентни органи я прилагат и към тях. 

• Ограниченията наложени върху обществения транспорт. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Не са предприети мерки за отпускане на субсидии или други видове държавна подкрепа 
за строителния бизнес във връзка с разпространението на вируса. Украинското 
правителство обаче въведе няколко мерки за подпомагане на строителната индустрия 
като цяло: 

• Данъкоплатците са освободени от данъците за недвижими имоти за месец март 
2020, като срокът за плащане на данъците дължими за април 2020 е удължен до 
2020 юни; 

• С някои изключения, няма да се налагат наказания за нарушения на данъчното 
законодателство в периода 1 март 2020 до 31 май 2020; 
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• От 18 март до 30 юни 2020 е забранено да се извършват данъчни инспекции, като 
има някои изключения; 

• Бяха приети промени и в Трудовия кодекс, с които се разреши работата от вкъщи 
и гъвкавите работни часове. Също така, беше прието, че ако дружество не може да 
продължи напълно или частично да осъществява дейността си заради карантината, 
то може да обяви временно спиране на дейността за всички или някои от своите 
служители. През периода на такова временно спиране на дейността работниците 
имат право да получат 2/3 от заплатите си. 

• Забранено е банките да увеличават лихвените проценти по договори за заем, 
докато не отпадне действието на предприетите във връзка с вируса мерки.  

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Да, пандемията или карантината могат да бъдат приети за непреодолима сила. След 
скорошни промени в законодателството дефиницията на непреодолима сила вече 
изрично включва в себе си карантина. Трябва да се има предвид обаче, че съгласно 
украинското право само наличието на непреодолима сила не е достатъчно, за да настъпят 
предвидените последици. Страната може да бъде освободена от отговорност, ако може 
да докаже, че са налични кумулативно: (i) непреодолима сила, (ii) невъзможност да бъде 
изпълнено договорно или законно задължение, и  (iii) директна причинно-следствена 
връзка между непреодолимата сила и невъзможността. Последиците по отношение на 
цената и сроковете ще бъдат предмет на конкретна преценка за всеки отделен договор.  

Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Не, освен ако това не е изрично уговорено в договора.  

4. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Клаузите за промяна в приложимото право се включват рядко в договорите в Украйна и 
като цяло е трудно да бъдат приложени. Затова е по-вероятно някои от другите 
възможности, описани тук да бъдат приложени.  

5. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Украинското право предвижда, че всяка страна по договора може да поиска от съда да: (i) 
прекрати договора или да (ii) промени условията по договора заради значителна промяна 
в обстоятелствата. За да направи това, трябва да се докаже, че (i) при подписване на 
договора страните не са предполагали, че такава промяна ще настъпи, (ii) промяната в 
обстоятелствата е била причинена от събития, които не биха могли да бъдат 
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предотвратени след като са възникнали, дори ако страната добросъвестно положи 
необходимата грижа (iii) изпълнението на договора ще наруши баланса на интересите на 
страните и ще ощети някоя от страните, която няма да получи очакваната облага и (iv) от 
характера на договор или обичайната търговска практика не следва рискът от промяна в 
обстоятелствата да бъде понесен от някоя от страните. 

21. ХОЛАНДИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г.  

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Не, няма ново холандско законодателство или регулации в сектора. Дейността в някои 
други сектори е временно преустановена и хората са насърчавани да работят от вкъщи. 
Ясно е, че в строителния сектор дистанционната работа е неприложима, затова 
работодателите в сектора прилагат стриктни мерки за безопасност, предписани от 
компетентните органи, с превантивна цел за неразпространението на вируса. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Предлагат се различни компенсации бизнеса, засегнат от COVID-19, като схеми за 
гарантирано финансиране на предприемачи, намаляване на лихвени проценти, 
отсрочване на данъчни задължения, сключване на временни споразумения за 
компенсация на заплатата в полза на работодателите.  

За разлика от други сектори обаче работата в строителния сектор все още не е 
преустановена. Възможно е това да направи по-трудно възползването от предвидените 
финансови мерки за работодателите в сектора. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Все още не е сигурно дали пандемията от COVID-19 ще бъде квалифицирана като 
непреодолима сила.  

За да се прецени дали непреодолимата сила е приложима, трябва да се  вземат предвид 
уговорките, постигнати с всеки конкретен договор.  

Когато се прилагат браншово определени условия (като холандските уеднаквени правила 
– Unified administrative conditions  - UAC 2012 (UAV 2012) или UAC-IC 2005 (UAV-GC 2005)), 
изпълнителят може да поиска удължаване на срока и/или компенсация за 
допълнителните разходи, възникнали в следствие на пандемията. 
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В някои случаи е въпрос на личен избор на изпълнителя дали да продължи работа по 
проекта. Например, ако чуждестранни работници се притесняват, че заради 
ограниченията в придвижването, които се налагат масово като мярка за ограничаване 
разпространението на вируса, няма да могат да се завърнат в своята държава и затова 
напуснат строителния обект, това няма да представлява непреодолима сила. Ако не могат 
да влязат на територията на Холандия заради наложените забрани обаче, вероятно ще 
може да се приложи института на непреодолимата сила.   

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Възможно е да възникнат определени последици, ако бъде прието, че пандемията 
представлява непреодолима сила.  

Възложителят може да реши да поиска да бъде ограничена, опростена или преустановена 
работата по строежа, вместо да възстановява допълнителните разходи, възникнали 
заради пандемията за изпълнителя. Според холандското законодателство, освен ако не е 
уговорено друго, възложителят винаги може да прекрати договора за строителство, 
докато обектът все още не е завършен. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

В Нидерландия няма всеобщо извънредно положение и приложените мерки до момента 
не са адресирани до строителната индустрия. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Последствията от пандемията зависят от уговорките между страните и дали са изрично са 
предвидени  подобни обстоятелства. От значение е и дали страните са избрали да се 
прилагат някои специални правила за строителния сектор, като например, холандските 
уеднаквени правила UAV 2012, UAV-GC 2005 или международно използваните договорни 
условия на FIDIC 2017. 

 

22. ФИНЛАНДИЯ 

Актуално към 31.03.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия?  

Движението по граничните пропускателни пунктове във Финландия бе временно 
ограничено, считано от 19.03.2020 г., съгласно Закона за охрана на финландската граница 
(578/2005). Докато трае ограничението върху движението през границите, чуждестранни 
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строителни работници нямат право да влизат във Финландия. Въпреки това, превозът на 
стоки от чужди страни, като например строителни материали и оборудване, не е 
ограничен. Освен това, правото да се остава по работните места или да се пътува до 
населени места във Финландия е възможно да бъде временно ограничено съгласно 
Закона за извънредните правомощия (1552/2011). Считано от 28.03.2020г., придвижването 
до и от провинция Уусимаа бе временно ограничено, с изключение на пътуванията по 
работа до и от ограничените зони. Имайте предвид, че тези ограничения могат да бъдат 
бързо изменени. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Финландското правителство е подготвило пакет за финансова подкрепа, която ще бъде 
оказвана най-вече чрез „Finnvera Oyj“ (финландско държавно предприятие), за да 
подпомогне бизнеса и да намали негативното влияние върху него от избухналата 
епидемия с COVID-19. Основната функция на Finnvera е да предлага гаранции на банките, 
които предоставят заеми на компаниите. Finnvera също така предлага и заеми. Предоставя 
се допълнително финансиране чрез „Бизнес Финландия“ (за малки и средни предприятия, 
както и за дружества със средна пазарна капитализация, чиито бизнеси са засегнати от 
избухването на епидемията с COVID-19), „Финландско Индустриално Финансиране“ 
(основно за частни фондове за дялови инвестиции и техните инвестиционни дружества) и 
Центровете икономическо развитие, транспорт и околна среда (за малки и средни 
предприятия). 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Ако страна по договор бъде възпрепятствана или изпадне в забава при изпълнението на 
своите договорни задължения поради ефектите от епидемията COVID-19, тази страна има 
право да се позове на непреодолима сила или въз основа на въпросния договор, или по 
силата на финландското право. Критерият за позоваване на събитие непреодолима сила в 
търговските договори е висок и преценката дали има такава винаги се прави с оглед 
особеностите на конкретния случай.  

Финландското право в общи линии разглежда непреодолимата сила като основен 
принцип за ограничаване на отговорността на страните дори при липса на изрична 
договорна клауза. Правилото е, че позоваването на непреодолима сила изисква събитието 
да не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора и да 
възпрепятства или да забавя страната при осъществяването на задълженията й. 
Засегнатата страна следва незабавно да уведоми другата страна за събитието на 
непреодолима сила. В следствие на непреодолимата сила, засегнатата страна може да 
бъде освободена от отговорността да изпълни задълженията си, докато трае на 
непреодолимата сила. Законът за продажба на стоки (355/1987) също така предвижда 
ситуации, в които длъжникът може да бъде освободен от отговорността да изпълни 
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задължението си поради затруднение, което не може да превъзмогне, и в следствие на 
което може да бъде освободен от отговорността си да заплати вреди, ако последните са 
причинени от затруднения извън неговия контрол. Договорните задължения на страните 
също могат да бъдат изменени или да отпаднат изцяло, ако приложението на дадена 
договорна клауза би довело до резултат, който е несправедлив съгласно финландския 
Закон за договорите (228/1929). 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Съгласно финландското законодателство, страна по договор има право да го развали 
поради съществено нарушение на договора на другата страна. Конкретният договор също 
може да включва изрично право за разваляне на договора в определени обстоятелства, 
свързани със събитие на непреодолима сила. Например, съгласно условията „YSE 1998“, 
възложителят и изпълнителят (всеки поотделно) имат право да развалят договора, ако е 
необходимо работата да прекъсне за дълъг или неопределен период от време поради 
изключителни обстоятелства, посочени във финландския Закон за защитата (1083/1991), 
или Закона за извънредните правомощия (1552/2011), или подобно събитие 
непреодолима сила. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Като цяло, мерките, приети на 31.03.2020 г., които засягат строителния сектор, се основават 
на вече съществуващо законодателство. Те се прилагат по силата на нови правителствени 
укази, правителствени решения и решения на местни компетентни органи на базата на 
съществуващото законодателство. Например, приемането на Правителствено решение от 
17.03.2020 г., което въвежда ограничение върху движението по границите на Финландия 
съгласно Закона за охрана на финландската граница (578/2005), може да се приеме за 
основание за позоваване на промяна в законодателството, като тази възможност ще 
зависи от съдържанието на съответната клауза за „промяна в законодателството“ в 
дадения договор. В строителните договори рядко се включват изрични клаузи за „промяна 
на законодателството“ извън установените във Финландия законови разпоредби за 
непреодолима сила, но обстоятелства, свързани с промяна в законодателството, биха 
могли да влизат в обсега на непреодолимата сила, в зависимост от техните ясно 
установени ефекти. В този случай, последиците върху цените и сроковете като цяло ще са 
същите като тези, посочени по-горе. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Работодателите отговарят за осигуряването на безопасността и здравословните условия на 
труд на своите служители, като предприемат необходимите мерки съгласно финландския 
Закон за безопасни и здравословни условия на труд (738/2002). Освен това, при общи 
строителни обекти, основният изпълнител-работодател отговаря за осигуряването на 
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безопасни и здравословни условия на труд и трудова среда. Правителственият Указ за 
безопасност при строителните работи (205/2009) включва и други разпоредби, които са 
насочени към безопасността при различните етапи на строителния проект. Тези 
разпоредби могат да изброяват потенциални рискове, които работодателите и 
изпълнителите на проекти следва следят. 

Министерството на околната среда е сформирало работна група, за да следи ситуацията в 
сектора на недвижимите имоти и строителството, както и да дава предложения за 
необходими мерки. 

 

23. ФРАНЦИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

От самото начало бихме искали да подчертаем, че към настоящия момент и считано от 
26.03.2020 г. няма подходящи правила (от какъвто и да е вид), които директно да са 
насочени към последиците от COVID-19 за строителната индустрия. Извънреден закон № 
202-290 от 23.03.2020 г. бе приет като мярка срещу епидемията с COVID-19, като 
предостави на френското правителство възможност да управлява посредством заповеди. 
Скоро след влизането му в сила бяха приети няколко нормативни актове, които засягат 
различни спомагателни сектори и които биха могли да имат директно влияние върху 
строителната индустрия. Накратко това са: 

Указ № 2020-293 от 23.03.2020 г., инкорпориращ Указ № 2020-260 от 16.03.2020 г., 
уреждащ реда за пътуване. 

Този Указ разрешава „пътуването между дома и мястото/местата за осъществяване на 
професионална дейност и работни пътувания, които не могат отложени“. 

Така компаниите, които са изправени пред трудни решения относно това как да продължат 
своята дейност и текуща работа, имат следния избор: 

(a) Да продължат да работят, като адаптират работните условия на своите служители 
(т.е. като въведат мерки срещу разпространението на вируса). Това зависи от 
съгласието, постигнато между собственика на проекта (който е бил консултиран 
от специализиран съветник по безопасността и сигурността) и служителите. 
Задачи, чието изпълнение е в противоречие с правилата за безопасност или които 
не е възможно да бъдат изпълнени (например при липса на материали), трябва 
да бъдат отложени; 

(b) Да намалят обема на услугите, които се извършват от служителите, като 
прибягнат до план за намалена работна дейност (моля, вижте по-долу); или 
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(c) Да вземат решение да затворят строителния обект. 

Заповед № 2020-306 от 25.03.2020 г. за удължаването на сроковете през период на 
извънредни ситуации, свързани със здравето и адаптирането на процедури по време на 
същия период 

Заповедта въвежда специален период по отношение на всички срокове, изтичащи между 
12.03.2020 г. и месеца, следващ края на обявената извънредна ситуация, свързана със 
здравето. Понастоящем, извънредната ситуация е обявена до 24.05.2020 г. и  с оглед на 
това специалният период ще приключи на 24.06.2020 г. („Специалният период“). 

Накратко, по време на този период се спират сроковете по отношение на всички актове, 
искове, обжалвания, процедури, регистрации, декларации, уведомления или 
публикувания, изисквани по силата на закон или подзаконов нормативен акт. 

Един месец след края на Специалния период, съответният срок ще започне да тече отново 
и необходимото действие ще трябва да бъде изпълнено. Във всички случаи обаче, 
съответният срок е може да бъде отложен най-много до два месеца след края на 
Специалния период. 

Удължаването на сроковете изглежда се прилага за сроковете на договори за 
строителство, както и по отношение на правните обезпечения, предвидени във френския 
Граждански кодекс. 

Относно изключенията – те не свързани със строителния сектор сами по себе си, а по-скоро 
засягат сроковете, които са вече изменени съгласно Извънредния закон № 2020-290 от 
23.03.2020 г., сроковете относно наказателни дела, ограничителните мерки, както и 
финансовите задължения, свързани с обезщетение и прехвърляне на вземания. 

Член 3 на Заповедта изброява съдебните и административни мерки, чийто ефект 
автоматично се удължава за срок от два месеца от изтичането на Специалния период 
(извънредната ситуация, свързана със здравето + един месец). Те включват предпазни 
мерки, разследвания, помирителни процедури, забрани и прекратителни мерки, които не 
са били обявени като санкции, както и разпореждания, разрешения или мерки за 
подпомагане. 

Действието на клаузите за неустойки и обезщетения, които трябва да бъдат приложени по 
време на Специалния период, следва да бъде спряно. То ще бъде възобновено един месец 
след края на този период. Същото важи и за клаузи, които са произвели действието си 
преди 12.03.2020 г.  

Член 5 на Заповедта урежда удължаването с два месеца след края на Специалния период 
на сроковете, свързани с упражняване на право на прекратяване на договор. 

Сроковете, в които административните органи трябва да дадат решение или мнение се 
удължават до края на Специалния период. Въпреки това, Заповедта позволява изключения 
за определени административни актове, които се определят с указ и са от фундаментално 
значение за интересите на нацията, сигурността, опазването на околната среда, 
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общественото здраве или децата. Нещо повече, сроковете за възстановяване или 
оспорване на публични вземания се спират до изтичането на срок от три месеца след края 
на обявената извънредна ситуация, свързана със здравето. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Както споменахме по-горе, Извънредният закон № 2020-290 от 23.03.2020 г. позволява на 
правителството да управлява чрез заповеди и по-конкретно във връзка със следните 
въпроси: 

• да улеснява и подкрепя въвеждането на частична дейност за всички компании и 
работодатели, които временно се адаптират към нововъведения режим за 
изплащане на помощи, като включва нови категории бенефициенти и облекчава 
финансовата тежест върху работодателите. На съответните компании и 
работодатели може да бъде разрешено да изплатят на служителите си 70% от 
работната заплата, дължима за неизработени часове, и може да им бъде отпусната 
държавна помощ за възнаграждението, дължимо на служителя в размер до 70% 
плюс 4,5% от минималната работна заплата във Франция (т.е. около 32 евро на час 
максимум); 

• да позволява на работодателите да налагат или изменят датите за ползване на 
платен отпуск с максимум шест работни дни посредством вътрешнофирмено 
споразумение;   

• да позволява на всеки работодател, чрез едностранно решение, да измени 
графика на дните с намалени работни часове, на почивните дни, предоставени в 
пакетни споразумения, както и на почивните дни, отпуснати на служителите 
съгласно техните досиета за спестено работно време; 

• да разрешава на компании от сектори, които са особено важни за националната 
сигурност или за продължаването на икономическия и социален живот, да не 
спазват правилата за обществения ред и законоустановените задължения 
свързани с работните часове, както и седмичната и неделна почивка; 

• по изключение се предоставя възможност да се изменят сроковете и условията за 
плащане на суми, дължими съгласно схеми за стимулиране и споделяне на 
печалбите; както и да се изменят сроковете и условията за изплащане на 
изключителния бонус „Макрон“; или 

• в полза на микропредприятията, страдащи от значителни загуби, да се позволи 
забавено плащане или изцяло разсрочване на плащания за наем, комунални 
услуги за търговски обекти, без да се прилагат предвидените санкции за 
неизпълнение или забавено изпълнение, както имуществени, така и свързани със 
спиране/прекъсване/намаляване обема на услугите. 
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3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Правният институт на непреодолимата сила се урежда в Член 1218 на френския 
Граждански кодекс и предвижда, че непреодолима сила може да настъпи, когато 
възникне събитие, което е извън контрола на длъжника и което не е могло да бъде 
разумно предвидено при сключването на договора, нито пък е възможно да бъдат 
избегнати последиците от него чрез прилагане на подходящи мерки. За да бъде 
квалифицирано като непреодолима сила, събитието трябва да е попречило на длъжника 
да изпълни свое задължение.  

Тази разпоредба може да бъде изменена от страните в сключения между тях договор. 

Нужно е преди всичко да се провери дали договорът включва уговорки между страните 
относно непреодолима сила. 

Можем да разграничим три възможни случая: 

(a) Договори, които са подписани преди страните да научат за епидемията: 

При липса на специфична уговорка в договора, преценката за непреодолимата 
сила, както е дефинирана в Член 1218 на Гражданския кодекс, ще зависи от 
убеждението на съдиите при всеки отделен случай. Непреодолимата сила има 
четири условия: 

(i) Външен характер: събитието трябва да е извън контрола на длъжника; 

(ii) Непредсказуемост: събитието следва да е можело да бъде разумно 
предвидено при сключването на договора; 

(iii) Неизбежност: събитието трябва да е произвело последици, които не 
могат да бъдат избегнати; 

(iv) Затруднение: събитието трябва ефективно да пречи на длъжника да 
изпълни задължението си. 

До този момент съдебната практика отказва да класифицира епидемиите като 
непреодолима сила. Въпреки това, определянето на епидемията от COVID-19 
като събитие на непреодолима сила зависи от позициите на договорните страни 
при договаряне и/или изменение на техните договори, както и от преценката на 
съдиите относно тези договори при всеки отделен случай предвид действителния 
ефект, който е създал епидемията върху изпълнението им.  

(b) Договори, които са подписани в самото начало на епидемията (т.е. в началото на 
януари 2020 г.): 
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Непредсказуемостта е все още предмет на преценка за всеки отделен случай. 

(c) Договори, които са подписани след узнаване за епидемията: 

В този случай смятаме, че непреодолимата сила е изключена. Дори последиците 
от пандемията да се развиват динамично, тук условието за непредсказуемост не 
изглежда да е изпълнено. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Разпоредбите за разваляне на договора първо трябва да бъдат анализирани, за да се 
прецени дали епидемията от COVID-19 би могла да причини разваляне на самия договор. 

Френският Граждански кодекс предоставя механизми, които могат да доведат до 
развалянето на договора при наличие на неочаквана промяна на обстоятелствата, която 
има значителен ефект върху изпълнението на задълженията на страните. Става дума за (i) 
непреодолима сила, от една страна, и (ii) непредсказуемост, от друга. В тези случаи всяка 
страна има възможността да изпълни задължението си, въпреки че подобно изпълнение 
би било по-утежняващо от разумно допустимото спрямо това, което страните са 
предвиждали към момента на сключване на договора: 

(a) Непреодолимата сила: в случай, че епидемията от COVID-19 се счете за 
непреодолима сила (вижте отговора на въпрос № 3 по-горе), тогава Член 1218, 
алинея 2 от френския Граждански кодекс може да намери приложение. Съгласно 
тази разпоредба, ако затруднението е временно, изпълнението на задължението 
трябва да бъде спряно. Ако затруднението е с траен характер обаче, договорът се 
разваля по силата на закона и страните се освобождават от изпълнението на 
задълженията си по него. Коя от тези две възможности ще бъде приложена 
зависи от характера на причиненото затруднение.  

(b) Непредсказуемостта ("Imprévision"), предвидена в Член 1195 от френския 
Граждански кодекс също може да бъде приложена. Според Гражданския кодекс, 
ако настъпи непредсказуема промяна в обстоятелствата и това прекомерно 
утежни изпълнението на договора за страна по него, която не би се съгласила да 
поеме задължение при тези условия, тази страна има право да поиска 
предоговаряне на условията по договора. Ако такова предоговаряне на условията 
не бъде постигнато, страните могат да прекратят договора по взаимно съгласие 
или да поискат от съда да адаптира условията по него. Ако въпросът бъде отнесен 
до съда и страните не успеят да постигнат споразумение за промяната на 
условията в разумен срок, съдът може по молба на една от страните да адаптира 
договора или да го развали при условия, каквито намери за добре. Тази 
разпоредба на Гражданския кодекс обаче се прилага само по отношение на 
договори, които са сключени след 01.10.2016 г. Възможно е страните по договора 
да уговорят по между си условия, които да са различни от посочените в тази 
разпоредба. 
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Две са възможните ситуации: 

(a) Договори, подписани след 01.10.2016 г. и преди епидемията с COVID-19 да е 
станала известна на страните: 

(i) При липса на специфични уговорки в договора, които изключват 
приложението на Член 1195 от френския Граждански кодекс, всяка от 
страните може да се опита да се позове на тези разпоредби, за да 
предоговори условията на договора. Засегната страна следва да 
представи доказателства за настъпилата промяна в обстоятелствата, 
доказателства за непредсказуемия характер на тази промяна към 
момента на сключване на договора, доказателства за прекомерно 
утежняващия характер на договора поради изменилите се 
обстоятелства, както и доказателства за липсата на волеизявление от 
въпросната страна за поемането на отговорност за този риск. Ако 
непредсказуемостта бъде установена, засегната страна може да поиска 
от другата да предоговорят условията на договора. При отказ от или 
неуспех на предоговарянето, страните могат да се съгласят да изменят 
или развалят договора. 

(ii) При наличието на специфична клауза, която изключва действието на 
Член 1195 от френския Граждански кодекс, нито една от страните няма 
право да се позовава на тези разпоредби, за да предоговори условията 
на договора. 

(b) Договори, които са подписани след 01.10.2016 г. и след като епидемията с COVID-
19 е станала известна на страните: 

В тази хипотеза нито една от страните няма право да се позовава на разпоредбите на Член 
1195 от Гражданския кодекс, независимо дали договорът изрично изключва действието на 
Член 1195. В този случай промяната в обстоятелствата не би била непредсказуема за 
страните към момента на подписване на договора.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Правителството прие няколко мерки в отговор на епидемията от COVID-19. 

Заповед №2020-306 от 25.03.2020 г. за удължаването на сроковете по време на 
извънредната ситуация, свързана със здравето и адаптирането на процедурите по време 
на същия период (приложима за всички договори) гласи, че: 

• Отпада действието на периодичните наказателни плащания, клаузите за 
неустойки, клаузите за разваляне на договорите и клаузите за прекратяване на 
договорите, чиято цел е да санкционират неизпълнението на дадено задължение, 
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ако срокът, с който са обвързани, изтича по време на Специалния срок (вижте по-
горе) така, както е дефиниран в Заповедта; 

• Удължават се сроковете за прекратяване на договорите тогава, когато изтичат по 
време на Специалния период (както е дефиниран в Заповедта); 

• Удължават се сроковете за издаване и обжалване на административни 
разрешения, както и за упражняване на административен надзор тогава, когато 
съответните действия е трябвало да бъдат извършени по време на Специалния 
период. 

Възможно е Заповедта да окаже влияние върху договорите за строителство. 

С оглед на това, няма съмнение, че споменатите по-горе мерки могат да бъдат 
интерпретирани като „промяна в законодателството“. Това още повече важи, когато 
страните ползват международни стандарти за договори за строителство или примерни 
договори, за да уредят изпълнението на своите проекти. 

Действително, стандартите на Международната организация на инженерите-консултанти 
адресира този проблем в т.нар. Червена, Жълта и Сребърна книги на своето издание 
„Rainbow Suite“. 

Първо трябва да бъде подчертано, че самото естество на тези регулации отговаря на 
дефиницията на „закони“ съгласно член 1.1.49 от „2017 Rainbow Suite“, който изрично 
обхваща „всички национални (държавни или общински) закони, наредби, актове, укази, 
правила, наредби, заповеди, […] и друг вид законодателство и вътрешни актове на каквито 
и да било държавни органи“. 

Нещо повече, член 13.6 (Корекции при изменения в законодателството) недвусмислено 
гласи в първата си точка, че „Договорната цена следва да бъде коригирана, за да бъде 
отразено всякакво увеличение или намаление на Цената в резултат на изменение в […] 
Законите на Страната […], което влияе на Изпълнителя при изпълнение на неговите 
задължения по Договора“. По същия начин, втората точка посочва, че ако изпълнителят 
претърпи забавяне и/или увеличение на Цената в следствие на всякакво такова изменение 
на законодателството, същият има право на удължаване на срока и/или заплащане на 
подобна допълнителна цена при условие, че изпълнителят следва процедурата за искове, 
посочена в Клауза 20 (Искове на Работодателя и на Изпълнителя) и следващите. 

В такъв случай няма съмнение, че ако дадена регулация, свързана с COVID-19, произведе 
значителни финансови последици или засегне сроковете за изпълнение на даден договор 
за строителство, това следва да се тълкува като „промяна в законодателството“, което дава 
право за удължаване на сроковете и коригиране на договорната цена. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Заслужава си да обсъдим още няколко въпроса от значение за бизнеса, възникнали във 
връзка с COVID-19. 
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По отношение на обществените поръчки 

На първо място сред уредбата, свързана с COVID-19, която засяга строителния сектор, 
трябва да посочим Заповед № 2020-319 от 25.03.2020 г., с която за времето на кризата с 
COVID-19 се адаптират правилата на процедурите за възлагането и изпълнението на 
договори за обществени поръчки, които са попадат в обхвата на кодекса за обществени 
поръчки, както и за публични договори, към които кодексът не се прилага.  

Новите мерки, приети с тази Заповед, се прилагат за текущи договори и такива, които са 
сключени по време на кризисния период, т.е. от 12.03.2020 г. до края на кризата. В тази 
връзка се открояват два възможни сценария: 

(a) По време на фазата за възлагане, възложителят сега може да: 

(i) удължи крайните срокове за получаване на заявления и оферти по 
текущи процедури (Член 2); 

(ii) коригира определени състезателни процедури (Член 30); и 

(iii) посредством изменение да удължи действието на изтекли договори 
(Член 4); 

(b) Относно фазата по изпълнение на договора трябва да имате предвид: 

(i) възможността за изменение на условията за извършване на авансово 
плащане (Член 5); и 

(ii) отсъствието на неустойки за забавени плащания, ако забавянето е 
свързано с кризата (Член 6). 

Въпреки всичко, ние сме на мнение, че фазата на изпълнение на договора ще бъде най-
силно засегната от мерките, имплементирани със Заповед № 2020-319 от 25.03.2020 г. 

Реакцията на професионалистите в строителния сектор 

След възникването на възможността за затваряне на строителни площадки, които бяха 
оставени отворени в следствие на Указ №2020-293 от 23.03.2020 г., организациите на 
френските строителни професионалисти призовават френското правителство не само 
официално да преустанови дейността по неспешни строителни обекти и дейности, но също 
така молят за то да издаде разяснения. В тази връзка е обявено, че скоро ще бъде съставен 
наръчник с „добри практики“. Междувременно, гореспоменатите професионални 
организации също издават свои наръчници – един от най-ярките и значими примери е 
наръчникът „Какви правни решения има относно коронавируса? Публични и частни 
договори“, издаден на 16.03.2020 от Френската строителна федерация. 

Строителството и възобновяемата енергия 
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Забелязва се растяща тревога сред фирмите от строителния сектор и по-конкретно сред 
тези, занимаващи се с възобновяема енергия. 

За да успокои тези притеснения, френското правителство започна да отлага откриването 
на процедурите за възлагане на строителство на електроцентрали. На глобално ниво, още 
тази година се очаква намаляване на инсталираната мощност.  

Забавени доставки, липса на работна ръка на строителните обекти, транспортни проблеми 
с пътищата и т.н. – последните няколко седмици бяха кошмарни за производителите и 
операторите на фотоволтаични и вятърни централи. Синдикатът за възобновяема енергия 
се опасява, че административните разрешения за работна дейност ще изтекат преди 
завършването на строителните обекти, че дадени проекти ще изгубят достъп до 
преференциалната тарифа за присъединяване поради неспазване на крайни срокове или 
забавяния във връзка с електрическите мрежи, което може да се отрази на доходността на 
тези проекти. 

Важно е да се отбележи, че дори да има възможност да бъдат прехвърлени определени 
отговорности върху компаниите, които работят по строителните обекти (подизпълнители 
и други), ръководителят на проекта продължава да носи отговорност за здравето и 
безопасността на всички служители на тези компании. Ръководителят на проекта също 
така отговаря за спазването на правилата за безопасност и здраве на работа по време на и 
след избухването на епидемията, като е необходимо да прилага мерки в съответствие с 
прогреса на епидемията. 

От гледна точка на банките също започва да се забелязва по-консервативен подход. От 
началото на кризата с COVID-19 лихвите по финансиранията на някои проекти за 
фотоволтаични електроцентрали бяха увеличени, докато при участието в процедурите за 
възлагане на обществени поръчки на компаниите бяха предложени значително по-
благоприятни условия. 

Самите държавни органи изглеждат спокойни по отношение на индустрията. Що се отнася 
до крайни срокове, по отношение на вятърна енергия, генерирана на сушата, 
правителството вече е взело решение да раздели на две последните две покани за 
възлагане на обществени поръчки, които е следвало да бъдат завършени в началото на 
юли 2020 г. и част от обемите, които са насрочени за предлагане през ноември 2020 г., за 
да дадат на ключовите играчи на пазара необходимото време да се реорганизират. 
Подобни мерки биха могли да се приложат и по отношение на фотоволтаичните централи. 

Въпреки всичко, секторът би следвало да преживее удара. В областта на вятърната 
енергия, компанията за проучвания „Wood Mackenzie“ изчислява, че тази година на 
глобално ниво 4.9% гигавата в крайна сметка няма да бъдат свързани към 
електроснабдителните мрежи, с което обновяват първоначалната си прогноза за 6.5% 
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24. ЧИЛИ 

Актуално към 01.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Чилийското законодателство не урежда договорите за строителство като отделен вид 
договори, затова и няма нови правила по отношение на тях, свързани с коронавируса.  

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Правителството на Република Чили предложи извънреден икономически план за справяне 
с COVID-19, в който са включени различни икономически и данъчни мерки, целящи да 
насърчат по-висока ликвидност на компаниите и работниците.  

Най-важните сред тях са: 

• Отлагане на плащането на данък ДДС за месеците април, май и юни през 2020г. 
Плащането ще може да бъде направено на 6 или 12-месечни безлихвени вноски; 

• Очаква се да бъде направено поисканото възстановяване на данъка върху оборота, 
платен за месец април на компании, чиито приход от продажби е по-малко от 2,5 
милиона долара. За тези компании в определени случаи също така ще бъде 
отложено и плащането на данък върху доходите, като това ще означава 
освобождаване на ресурс от 600 милиона долара за 140 хиляди компании. 

• Временно намаляване до 0 % на данъка върху всички видове кредитни операции 
през следващите 6 месеца, като чрез това се очаква да се намали финансовата 
тежест върху бизнеса и населението. 

• Предвидени са възможности за безлихвено за разсрочване на данъчни 
задължения, предназначени за малките предприятия и хората с по-малки 
финансови възможности. Разсрочването ще бъде правено чрез сключване на 
споразумения с Националната агенция за приходите на Чили. 

• Всички разходи на компаниите, свързани с подсигуряването на здравето на 
служителите, се признават за данъчни цели. 

• Ускоряване на плащанията към всички доставчици на държавата - считано от април 
плащанията за всички доставки за държавата ще бъдат извършвани в брой, като се 
очаква това генерира незабавна ликвидност от близо 1 милиард долара. 

• Нова капитализация на Банка Естадо, която ще покачи кредитоспособността й до 
приблизително 4,4 милиарда долара. 

• Предложен е закон за предпазването на трудовите доходи. Той предвижда, че в 
случай на издадена заповед на държавен орган, с която временно е преустановена 
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дейността на предприятие, когато работниците не могат да полагат труда си 
дистанционно или са в отпуск, те ще запазват трудовите си правоотношения с 
работодателя. В тези случаи служителите ще бъдат осигурявани при облекчени 
условия и процедури от Фонд „Безработица“. До края на извънредното 
положение, работодателят ще е задължен да плаща здравно-осигурителните 
вноски на работника/служителя. За подсигуряване на Фонд „Солидарност“ 
Министерство на финансите ще отпусне 2 милиарда долара. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

За да бъде преценено дали е налице непреодолима сила, която може да даде основание 
за освобождаване от отговорност за неизпълнение на задълженията на засегнатата страна, 
трябва да се направи конкретен анализ във всеки един случай. При този анализ ще се 
изследва как непреодолимата сила (в случая –епидемията) се е отразила на възможността 
на страната да изпълни задълженията си по договора. Трябва да бъде доказано, че 
изпълнението не е възможно не само за съответната страна, но и за всеки друг, поставен 
в същите условия.   

В строителната индустрия доста често страните биват изправени пред непреодолима сила, 
тъй като строителните договори имат дългосрочен характер и много непредвидими и 
непредотвратими събития могат да възникнат по време на тяхното изпълнение. Тези 
събития могат да засегнат както възложителя на строежа, така и изпълнителя.  

В общи линии, освен ако не е уговорено друго в договора, изпълнителят няма да отговаря 
за забава причинена от случайно събитие или непреодолима сила, например: 
земетресение, акт на орган на власт, цунами, изключително проливен дъжд или природни 
стихии, които могат да бъдат приети за непредвидими и непредотвратими събития.  

Непреодолимата сила може да доведе до спиране на строителните дейности и ако тези 
дейности са критични за проекта (или с течение на времето станат такива), е възможно да 
възникнат различни последици, свързани със сроковете по договора или допълнителни 
разходи. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Ако договорът не съдържа специални уговорки по отношение на непреодолимата сила, 
ще се прилагат общите правила на закона. Според тях, вещите погиват за техния 
собственик, което означава, че рискът от възникване на непреодолимата сила и 
свързаните с нея последици е за възложителя.  

В Чили обаче обичайната практика е в договорите за строителство изрично да се включва 
форсмажорна клауза, която урежда последиците от възникване на непреодолима сила. 
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5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Да, бяха направени изменения в различни правни отрасли, като данъчно, трудово, 
екологично право. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Договорите по принцип не съдържат правила за това кой трябва да понесе разходите от 
спирането на дейностите, освен в случаите на изрично разпореждане на възложителя за 
спиране, свързано с настъпване на непреодолима сила или фактори, свързани със 
сигурността на обекта.  

25. ЧЕХИЯ 

Актуално към 08.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

В Чехия няма специален закон или регулация, които да са свързани с COVID-19 и да засягат 
пряко строителната индустрия. Въпреки това, съгласно общоприложимото решение на 
правителството е задължително за всички граждани да носят предпазни маски за лице или 
друг тип предпазно средство, което покрива носа и устата при излизане от дома. Това важи 
и за строителните работници на строителни обекти. Друго общоприложимо правило е 
хората да спазват 2 метра дистанция помежду си, когато е възможно. Вече стана ясно, че 
поддържането на дистанция обикновено не е възможно на строителни обекти поради 
спецификите на извършваната работа, в следствие на което това изискване в много случаи 
няма да се прилага. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Понастоящем няма специални субсидии или друг вид държавни помощи в полза на 
строителната индустрия. Съществуват обаче определени държавни помощи за 
работодатели и предприемачи, като: 

(a) Разработваната в момента Програма за заеми и гаранции в полза на големи 
предприятия с над 250 служители които да бъдат предоставяни от „Дружество за 
гарантиране на износа и застраховането“, които ще са предназначени за 
изплащане на заеми; 

(b) Насърчаване на запазване на заетостта – нов проект, който бе представен с цел 
да насърчава запазването на заетостта. Работодателят, чиято икономическа 
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дейност е била сериозно засегната от разпространението на COVID-19, ще има 
право да поиска определено обезщетение от държавата за изплатените заплати 
при условие, че съответните трудови правоотношения не са били прекратени. 
Въведени са нови правила за обезщетенията, изплащани при отпуск по болест и 
грижа за близки. 

(c) Корпоративен данък– ако дружествата подадат своите данъчни отчети и заплатят 
дължимия за 2019 г. данък върху приходите най-късно до 01.07.2020 г., всички 
глоби и лихви за пропуснати срокове за подаване на отчети или плащане ще 
бъдат опростени. 

(d) ДДС – сроковете за подаване на отчети за ДДС и плащане на ДДС може да бъдат 
отложени при основателна молба от страна на данъкоплатеца. 

(e) Несъстоятелност – в Парламента се обсъжда изменение на Закона за 
несъстоятелността, с което ще бъдат удължени законоустановените срокове за 
задължително подаване на молба за несъстоятелност. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Според общите разпоредби на закона, клаузите за непреодолима сила се задействат 
тогава, когато неизправната страна докаже, че временно или перманентно е 
възпрепятствана да изпълни договорните си задължения поради извънредни, 
непредсказуеми и непреодолими препятствия, които са възникнали независимо от 
нейната воля. Клаузата за непреодолима сила няма да се задейства, ако: 

• неизпълнението възникне в следствие на обстоятелства, свързани с неизправната 
страна обстоятелства, 

• неизпълнението е съществувало преди да възникне въпросното препятствие, или 

• отговорната страна е била задължена по договор да превъзмогне препятствието. 

С оглед на горното, всеки отделен случай трябва да бъде разглеждан самостоятелно, за да 
се прецени дали се задейства клаузата за непреодолима сила. 

Ако възникнат основания за прилагане на клаузата за непреодолима сила, предвидена в 
императивните разпоредби на закона, неизправната страна е освободена от своето 
задължение да компенсира вредите, причинени от неизпълнението си. Въпреки това, 
страната не е освободена от задължението си да заплати договорни неустойки. Не се 
засягат другите права и задължения на страните при неизпълнение на договора. Няма 
последици относно договорените цени и срокове. 
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Възможно е договорите за строителство да съдържат различни дефиниции и последици, 
свързани възникването на непреодолима сила. Договорът винаги трябва да бъде 
внимателно разгледан, за да се направи преценка за всеки конкретен случай. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Общите разпоредби на закона в голяма  степен дават отрицателен отговор на този въпрос. 
Чешкото право съдържа правила за случаите, при които изпълнението става невъзможно 
и договорът се прекратява по право. Въпреки това, практическата приложимост на тези 
разпоредби в настоящата ситуация е под въпрос. Договорът няма да бъде прекратен 
автоматично, ако засегнатата страна има възможност да изпълни задължението си в по-
късен момент, какъвто вероятно е случаят с настоящата епидемия.  

Съгласно други общи законови разпоредби, ако е налице непредсказуема промяна в 
обстоятелствата, която създава диспропорция в правата и задълженията на страните, 
засегнатата страна има право да иска предоговаряне на действащия договор или неговото 
разваляне. Въпреки това, приложението на тези разпоредби често се изключва в 
договорите за строителство. 

Непреодолимата сила не засяга законоустановеното право на изправната страна да 
развали договора поради неизпълнението на неизправната страна. 

Възможно е в договорите за строителство да бъдат включени клаузи за разваляне, които 
се различават от тези предвидени в закона. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Към момента няма регулации специално във връзка с COVID-19 по отношение на 
строителството. Общите ограничения, наложени във връзка COVID-19, имат минимално 
пряко действие върху изпълнението на строежите. Поради това смятаме, че по отношение 
на строителната индустрия предприетите до момента мерки не представляват промяна в 
законодателството. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

В момента на чужденците, включително на потенциални строителни работници, е 
забранено да влизат в Чехия. Въпреки всичко, ситуацията се развива бързо и 
правителството променя мерките ежедневно. В тази връзка, не очакваме значително 
затягане на мерките по отношение на строителната индустрия, тъй като ситуацията с 
епидемията в Чехия започва да се подобрява. 

26. ШОТЛАНДИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г. 
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1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Законът, приет във връзка с коронавируса от 2020 г, влезе в сила за Обединеното кралство 
на 26.03.2020 г. Той дава правомощия на шотландското правителство да предприема 
мерки за ограничаване разпространението на вируса. Относими до строителството са 
разпоредбите от 49 до 52, даващи право на шотландското правителство да затваря обекти, 
да ограничава достъпа на хора до работните им места, както и да спира дейността на 
пристанищата. Това може да засегне строителните обекти, хората, които работят по тях, 
както и доставката на необходимите материали, заради затворените пристанища. 

Докато Обединеното кралство и/или правителството на Шотландия упражнява тези 
правомощия да спира дейностите на строителните обекти, шотландската строителна 
индустрия трябва да спазва предписанията на стандартите за здраве и безопасност, 
включително тези специфично приети по отношение на строителния сектор. Възможно е 
за някои от дейностите да не може да бъдат въведени необходимите промени в работните 
практики, свързани с указанията за спазване на социална дистанция от 2 метра  

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Въпросът за субсидиите и правителствените мерки до голяма степен е решен в рамките на 
Обединеното кралство. Правителството на Обединеното кралство въведе редица 
различни мерки, които подпомагат строителната индустрия: 

• Схема за запазване на заетостта, приета във връзка с коронавируса; 

• Разсрочване на плащания на ДДС и данъци върху доходите; 

• Обезщетителен пакет при ползване на болничен за малки и средни предприятия; 

• Финансиране на малките предприятия в размер на 10 000 британски лири за 
всички компании, които се ползват от определени облекчения; 

• Схемата за заеми при прекъсване дейността заради коронавирус, с която чрез 
Британската стопанска банка ще бъдат предоставени до 5 милиона британски лири 
за малки и средни предприятия; 

• Нов кредитен инструмент за подпомагане на ликвидността сред по-големите 
предприятия, с цел преодоляването на смущенията в паричните им потоци чрез 
заеми предоставяни от Банката на Англия; 

• Схемата HMRC за своевременно плащане на данъчни задължения; 

• Допълнителни 3 месеца за подаване на счетоводните отчети в търговския 
регистър. 
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3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Двата стандартни договора за строителство, които най-често се използват в шотландската 
строителна индустрия, са SBCC и NEC. И двата договора подхождат към темата за 
непреодолимата сила по различен начин. 

Изданието на SBCC от 2016 определя непреодолимата сила като „относимо събитие“, 
което потенциално дава право на изпълнителя да иска удължаване на срока. 
Непреодолимата сила обаче не е дефинирана изрично във формата на договора за 
строителство SBCC, възможно е обаче да се приеме, че включва пандемия като 
коронавирус. За да поиска отсрочване заради непреодолима сила, изпълнителят трябва 
официално да уведоми архитекта или съответния отговорник за договора, който след това 
ще реши въпроса по същество. В SBCC формата на договор за строителство 
непреодолимата сила не е посочена като относимо събитие, което потенциално би 
предоставило на изпълнителя правото за възстановяване на претърпените вреди. 

NEC формата на договора за строителство предлага различна уредба на подобни ситуации. 
Въпреки че непреодолимата сила е термин, който не е използван или дефиниран в NEC 
договора, в концепцията за събитие, което пречи на изпълнението, закрепена в член 19 и 
за събитие, даващо право на обезщетение в член 60.1 (19), са определени критерии, които 
трябва да бъдат изпълнени, за да се установи дали събитието има характер на 
непреодолима сила. Критериите за това са: 

• събитието трябва или да препятства изпълнителя да завърши работата, или да 
доведе до забава; 

• нито една от страните да не би могла да го предотврати; и 

• опитен изпълнител би преценил, че към датата на подписване на договора шансът 
да възникне подобно събитие е толкова малък, че е неоправдано да се допусне 
такава възможност.  

Страните могат да изберат дали да включат клауза за промяна в закона според NEC 
формата на договора за строителство. Ако страните са избрали да се прилагат правилата 
за промяна в закона, тогава специфични ограничения като тези по Закона, приет във 
връзка с коронавирус, биха дали основание за искане на удължаване на срока и 
обезщетение за направени разходи.  

Според правилата на SBCC формата на договор за строителство упражняването на 
извънредни правомощия от правителството на Шотландия, в резултат на което се закриват 
строителни площадки и се спират строителни дейности, би представлявало промяна в 
законодателството, водеща до забава. Това от своя страна е относимо събитие, което дава 
право на удължаване на срока. Както при непреодолимата сила, тук също няма 
определение за съответно относимо събитие, което да може да бъде приложено, затова 
изпълнителят няма да има право да търси загуби и/или допълнителни разходи.  
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4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

И двете стандартни форми на договор за строителство съдържат разпоредби, които биха 
могли да доведат до прекратяване на договора заради коронавируса, но отново са 
използвани различни подходи. 

Съгласно SBCC договора за строителство и двете обсъдени по-горе относими събития 
(непреодолима сила или промяна на законоустановени правомощия) са потенциални 
основания за прекратяване, ако възпрепятстват извършването на всички или на 
съществена част от оставащите строителни дейности в продължение на период, договорен 
между страните (в стандартната форма на договора този срок е 2 месеца). При наличието 
на тези обстоятелства всяка от страните може да отправи уведомление за прекратяването 
на договора. 

Съгласно NEC формата на договор за строителство само възложителят може да развали 
договора, ако има прогноза за забавяне от повече от 13 седмици заради непреодолима 
сила. Право на прекратяване и за двете страни ще съществува, ако и двете са били 
освободени от по-нататъшно изпълнение на целия договор по силата на закона. Възможно 
е да възникнат трудности при позоваването на тази възможност за прекратяване, когато 
изпълнението на договора е само временно засегнато от настъпили промени.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Първият министър направи изявление в парламента на Шотландия на 24.03.20 март, че 
„нашият съвет в момента е, че очакваме [строителните обекти] да бъдат затворени, освен 
ако сградата, върху която се работи, е от съществено значение - например болница“. 
Възникна дебат дали това изказване е по същество правителствено изискване. Дали може 
да се приеме, че настоящите правителствени изявления и насоки водят до промяна в 
законодателството, зависи от дефиницията на законодателство във всеки един договор. 
Преобладаващото мнение е, че когато дефиницията на законодателство не включва 
инструкции/насоки, досегашните изявления не представляват промяна в законодателство. 
Когато се предприемат правителствени мерки въз основа на новия Закон за коронавирус 
2020 г., те вероятно ще бъдат приети за промяна на закона за целите на прилагане на 
съответните клаузи по вече сключените договори. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Законът, приет във връзка с коронавирус дава отделни правомощия на Шотландия, 
Северна Ирландия и в по-малка степен на Уелс. Въпреки, че досега няма признаци за това, 
на теория е възможно те да предприемат различни мерки от останалата част на 
Обединеното кралство и е добре строителната индустрия да има предвид тази 
възможност и да следи развитието на събитията. 
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27. ШВЕЦИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Има два шведски стандартни договора (AB 04 и ABT 06), които се използват за  строителни 
дейности. Тези стандартни договори съдържат определена уредба, която би могла да се 
приложи към възникналите заради пандемията обстоятелства. Една от възможностите се 
отнася до удължаването на срока. 

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Шведското правителство продължава да разглежда различни варианти за предоставяне 
на  помощ за компании във финансова криза заради пандемията. Към момента са обявени 
пакети от мерки, свързани с данъчното и трудовото законодателство, както и с 
предоставянето на финансиране за намаляване на наемите. Засега не е предвидена 
специална подкрепа за строителната индустрия. 

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Възможно е ефектите от епидемията да се приравнят на непреодолима сила. Двата 
стандартни шведски договора (AB 04 и ABT 06), които се използват при извършване на 
строителни дейности, съдържат определени правила във връзка с възникването на 
препятствия за изпълнение на задълженията и възможностите за удължаване на срока на 
договора. Възможно е да възникне право за удължаване на срока на договора в полза на 
изпълнителя, ако той не може да изпълни задълженията си в срок заради възникването на 
пречки, описани в стандартните договори. Когато пречките са причинени от поведението 
на възложителя, за изпълнителя може да възникне право на обезщетение за направените 
заради непредвидените обстоятелства допълнителни разходи. Малко вероятно е 
пречките свързани с пандемията, да могат да бъдат вменени във вина на възложителя.  

Най-вероятно пандемията ще причини затруднения, свързани с липсата на определени 
материали или работна ръка заради затварянето на границите. В такива случаи, 
изпълнителят няма да има право да получи обезщетение от възложителя. Ако договорът 
за строителство не препраща към стандартните договори, които се използват в Швеция, 
преценката дали пандемията представлява непреодолима сила ще се прави въз основа на 
конкретните формулировки на съответния договор.  

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Сама по себе си пандемията води до възникването на право за която и да е от страните да 
развали договора. Според стандартните шведски договори (AB 04 и ABT 06)  и двете страни 
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ще имат право да прекратят договора, когато поради независещи от страните  
обстоятелства, се налага изпълнението по договора да бъде спряно за толкова дълъг 
период от време, че условията, от които зависи изпълнението на договора, ще бъдат 
съществено изменени. Не ясно обаче в кои случаи ще се приеме, че условията, от които 
зависи изпълнението на договора, са били съществено изменени. Изключително рядко се 
стига до прекратяване на договор за строителство на това основание.  

Ако  в договора за строителство липсва препращане към правилата на стандартните 
договори AB 04 или ABT 06, отново преценката за това какви са последиците от пандемията 
и дали като последица от нея може да възникне право да се развали договора, ще зависи 
от формулировките в конкретния договор.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Може да се приеме,  че мерките, които понастоящем се прилагат в отговор на епидемията, 
водят до промяна в законодателството. Двата стандартизирани договора (AB 04 и ABT 06) 
съдържат правила относно промяната в законодателството, които се прилагат при влизане 
в сила на законодателни промени след подписването на договора. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Възможно е да възникнат някои други проблеми, свързани с COVID-19. Например, ако 
договорът за строителство е сключен по време на разразилата се пандемия от COVID-19, 
може да бъде по-трудно за изпълнителя да получи удължаване на срока на договора, тъй 
като може да се приеме, че вече е бил запознат с конкретните обективни обстоятелствата 
към момента на сключването на договора и е трябвало да ги съобрази в офертата си. 

28. ШВЕЙЦАРИЯ 

Актуално към 01.04.2020 г. 

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Швейцарският федерален съвет издаде Наредба за мерките за справяне с коронавируса 
(COVID-19) на 13.03.2020.  

Съгласно чл. 7д, работодателите в основният и спомагателен строителен бизнес са 
задължени да се съобразяват с препоръките на Федералното бюро по обществено здраве 
по отношение на хигиената и спазването на социална дистанция. Засега броят на хората на 
строителните площадки или в компаниите трябва да бъде ограничен съответно, 
организацията на строителните обекти и компаниите трябва да бъде адаптирана и не 
трябва да се допуска струпване на повече от 5 човека в стаите за почивка и хранене.  
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2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)? 

Федералният съвет обяви, че ще предприеме мерки за подкрепа на стойност 32 милиарда 
швейцарски франка. Очаква се повече информация за тези мерки да има след 26 март.  

Също така, наред с други мерки, включително такива на ниво кантон, има възможност за 
разсрочване на плащането на социални осигуровки и удължаване на сроковете за 
заплащане на данъчни задължения.  

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Въпреки, че концепцията за непреодолима сила се приема от съда, в швейцарското право 
няма разпоредби за нея. Най-близо до непреодолимата сила е концепцията за 
невъзможното изпълнение и промяната на обстоятелствата, която води до затруднения 
или икономическа невъзможност за изпълнение. Въз основа на свободата на договаряне, 
страните са свободни да включат форсмажорна клауза в своите договори. Затова преценка 
дали COVID-19 и последиците от него може да бъдат разглеждани като непреодолима 
сила трябва да бъде правена за всеки конкретен случай.  

По отношение възможността на удължаването на сроковете, предимство ще има 
уговореното в договора. Ако изпълнителят има право да удължи срока и успее да обоснове 
необходимостта от такова удължаване, няма да се дължи неустойка.  Като правило, вреди 
се дължат само когато има вина на страната, като в случая с COVID-19 може да се приеме, 
че липсва вина.  

Възможно е страните да решат да се позоват на т.нар. SIA Standart в договора си. Тези 
стандарти представляват правила, разработени от Швейцарското съсловие на инженерите 
и архитектите. Ако страните са решили да включат позоваване на един от тези стандарти, 
SIA Standart 118, и няма противна уговорка, ще има удължаване на сроковете в случай на 
забава, която не е по вина на изпълнителя, дори той да е предприел допълнителни 
предпазни мерки. Изпълнителят трябва да уведоми клиента и да предложи мерки за 
ускоряване на процесите. Такива мерки могат да бъдат предприети само със съгласието 
на клиента. Допълнителните разходи, които ще възникнат от подобни действия са за 
сметка на клиента.  

При изключителни обстоятелства е възможно да бъде поискано допълнително 
възнаграждение по правилата на Швейцарския Закон за задълженията и SIA Standart 118, 
ако непредвидими обстоятелства пречат на изпълнението или го правят изключително 
трудно. И тук отново ще има значение какво предвижда всеки конкретен договор и дали 
той съдържа разпоредби, изключващи приложението на общите правила.  

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

Отново от значение ще бъдат уговорките на конкретния договор.  
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По общите правила на SIA Standart 118 и Закона за задълженията, възложителят може да 
прекрати договора по всяко време като обезщети напълно изпълнителя или ако 
изпълнителят е в неизпълнение - да прекрати договора след като определи срок за 
изпълнение.  

Законът не предвижда изрично право на прекратяване поради епидемия, нито е честа 
практика такова да се уговаря по договорен път.  

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

Не, засега не. 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Приложимите правила може да се променят през следващите дни или седмици и затова 
трябва редовно да се следи развитието на правната среда в страната. 

 

29. ЮЖНА КОРЕЯ 

Актуално към 10.04.2020 г.  

1. Приети ли са антиепидемични мерки, свързани с COVID-19, засягащи строителната 
индустрия? 

Корейското правителство все още не е приело специална уредба по отношение на 
строителния сектор във връзка с COVID-19. Министерство на икономиката и финансите 
публикува Насоки за изпълнението на публични договори в отговор на COVID-19 на 12 
февруари 2020, които са приложими както към обществените поръчки, така и към проекти 
за обществено строителство (повече информация в точка 2 по-долу). Също така, 
Министерство на заетостта и труда публикува на 30 януари 2020 своите Насоки за бизнеса 
за предотвратяване и контрол върху разпространението на COVID-19. Насоките бяха 
актуализирани 7 пъти от първото си публикуване и осмото издание, което е последната 
версия към 9.04.2020, бяха публикувани на 7.04.2020.  

Насоките на Министерство на икономиката и финансите позволяват временното 
преустановяване на строителни дейности и освобождават изпълнителите от отговорност 
за забава в случай на „неизбежна забава“. Също така, позволяват промяна на цената по 
договора, ако продължаването на строителните дейности е затруднено заради COVID-19 
епидемията. Такова изключване на отговорността или възможност за промяна на цената 
по договора са ограничени съгласно Насоките до случаите, в които извършването 
строителните дейности е изключително трудно или е било забавено „неизбежно“ без да е 
дефиниран този термин. В допълнение, доколкото насоките се прилагат само за договори 
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за обществено строителство, към момента не е ясно дали Насоките, в качеството си на 
административни мерки, ще се прилагат към частните проекти.  

2. Има ли субсидии или други държавни помощи за възложителите, изпълнителите 
или други участници в строителството (най-общо)?  

Според насоките на Министерство на заетостта и труда, ако правителството нареди 
затварянето на работно място заради потвърден или предполагаем случай на COVID-19, 
засегнатият работодател ще бъде освободен от задължението да заплаща заплати на 
работниците. Дори ако работното място не е затворено, ако работник не може да работи 
заради поставянето му под карантина, работодателят не е задължен по силата на закона 
да плаща заплата за периода, през който не служителят не може да работи. 
Работодателите също така могат да кандидатстват за правителствена субсидия от близо 
100 долара на ден за работник за предоставянето на платен отпуск на работниците, 
поставени под карантина.  

3. Възможно ли е ефектите от епидемията да бъдат приети за непреодолима сила 
(или да бъдат приложени сходни правни институти)? Какви са последиците по 
отношение на цената и сроковете? 

Първо трябва да се направи преценка дали епидемията представлява непреодолима сила 
по смисъла на конкретния договор за строителство. В тази връзка, следва да се отбележи, 
че Стандартната форма на договор за строителство за частни строителни дейности, 
публикувана от Министерство на земеделието, инфраструктурата и транспорта, изрично 
посочва епидемиите като събитие, представляващо непреодолима сила. На 28 февруари 
2020 корейското Министерство на земеделието, инфраструктурата и транспорта 
публикува изявление, съгласно което обстоятелствата, възникващи във връзка с мерките 
за справяне с COVID-19 може да бъдат квалифицирани като „епидемия“ по смисъла на 
клаузата за форсмажор в стандартния договор. Затова, изпълнителите, които извършват 
строителни дейности по договор, включващ тези стандартни правила, най-вероятно ще 
бъдат в позиция да докажат, че ситуацията с COVID-19 представлява непреодолима сила 
по смисъла на договора. 

Когато липсва изрична клауза за форсмажор в договора или когато дефиницията е неясна, 
дали COVID-19 представлява непреодолима сила ще бъде преценявано съгласно 
основните принципи на корейското право за непреодолима сила.  

Корейският върховен съд определя като непреодолима сила събитие, което е отвъд 
контрола на страната и което не може да бъде предвидено и предотвратено, дори ако 
бъдат положени разумни усилия. С други думи, за да има непреодолима сила, събитието 
трябва да бъде: (i) непредвидимо и  (ii) неизбежно, въпреки полагането на разумни усилия. 
Изпълнител, който успее да докаже, че възникналото събитие представлява 
непреодолима сила и че това събитие е попречило за изпълнението на дейностите (т.е. че 
има причинно-следствена връзка) ще бъде освободен по силата на корейското право от 
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изпълнението на договорните си задължения или плащането на вреди, включително за 
забава.  

В миналото, корейските съдилища са били доста предпазливи при признаването на 
събития за непреодолима сила. Например, съдът не е признал за непреодолима сила 
кризата на Международния валутен фонд и последиците от нея, които са причинили 
забава на изпълнителите. Също така няма известни случаи, в които SARS (остър 
респираторен синдром) или MERS (средноизточен респираторен синдром) да са били 
признати за непреодолима сила.  

Епидемията от COVID-19 обаче се отличава от предходните по своя обхват и сериозността 
на мерките, предприети в световен мащаб. Има по-големи шансове корейският съд да 
приеме настоящата ситуация за непредвидим и непредотвратимо събитие, което 
представлява непреодолима сила, но това ще бъде тепърва проверено. 

4. Възниква ли право за някоя от страните да прекрати договора заради епидемията? 

В отсъствието на изрична договорна клауза, която да позволява прекратяване в случай на 
възникване на непреодолима сила (включително „епидемия“), трябва да бъдат взети 
предвид основните принципи на корейското право за прекратяване на договори.  

Корейските съдилища по принцип признават правото на прекратяване на договор поради 
промяна в обстоятелствата за страната, ако следните условия са изпълнени: (i) възникнала 
е значителна промяна в обстоятелствата, (ii) тази промяна е била непредвидима за 
страните при подписване на договора и (iii) ще възникне сериозен дисбаланс между 
страните или целта на договора няма да може да бъде изпълнена, ако страните останат 
обвързани от условията по него. 

Към момента обаче няма съдебна практика, в която върховния съд да е позволил на страна 
да прекрати договор само заради промяна в обстоятелствата. Дори световната финансова 
криза, която доведе до непредвидени обстоятелства като внезапно увеличение в 
обменните курсове не беше приета за събитие, даващо основание за възникване на право 
за прекратяване на договор. 

Затова, ще бъде трудно да се прекрати договор само на основата на промяната в 
обстоятелствата заради COVID-19, освен ако няма изрична клауза в договора, на която 
страната да може да се позове. 

5. Представляват ли промяна в законодателството предприетите мерки във връзка с 
епидемията? Какви са последиците по отношение на цената и времето за 
изпълнение? 

За да бъде преценено дали предприетите до момента мерки водят до промяна в 
законодателството трябва да бъде разгледана клаузата за промяна в законодателството в 
съответния договор.  

Вероятно единствено ситуацията с COVID-19, без предприемането на някакви 
правителствени мерки, няма да е достатъчна, за да се обоснове приложението на клаузата 
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за промяна в законодателството, освен ако дефиницията в нея не е особено широко 
обхватна.  

По отношение на строителната индустрия, доколкото правителството засега е издало само 
насоки (но не и наредби, заповеди или специално законодателство), не е много вероятно, 
че това ще бъде прието за промяна в законодателството, както обикновено се дефинира в 
стандартните международни форми на договори (например в FIDIC Silver Book 2017 или 
FIDIC Emerald Book 2017). 

6. Има ли други въпроси, свързани с COVID-19, които трябва да бъдат взети предвид 
от строителната индустрия? 

Потенциалното въздействие на COVID-19 за строителната индустрия е безпрецедентно и 
непредвидимо. Въпреки че строителната индустрия в Корея не е официално затворена от 
правителството, със сигурност ще има ефект за проектите. Възможно е да има спиране на 
проекти забавяния, карантина, наложена от правителството или здравните власти, мерки 
на правителствено ниво като забрани за напускане на дома, недостиг на материали, 
оборудване, работна ръка и други. Определянето на това коя страна е отговорна за забава 
и допълнителни разходи ще стане трудно и комплексно за разрешаване. В тази връзка има 
няколко въпроса, свързани с COVID-19, с които индустрията трябва да е запозната.  

В Корея възникването на отговорност за вреди предполага наличието на вина у страната, 
която е в нарушение. Изпълнителите следва да обмислят възможността да поискат 
освобождаване от отговорност за вреди, ако забавата за изпълнение по договора се дължи 
на причина, която не може да им бъде вменена в отговорност, като епидемията от COVID-
19.  

Алтернативно, корейският Граждански кодекс казва, че където размерът на вредите е 
определен отначало като прекомерен, съдът може да го намали до разумна и подходяща 
сума. В корейската съдебна практика, прагът за прекомерност на сумата е относително 
нисък. Затова е възможно на изпълнителя да бъде присъдено намаление на сумата на 
вредите, ако може да докаже, че забавата е била причинена заради ситуацията с COVID-
19. Тъй като е изцяло в дискрецията на съда да прецени дали да приложи тази възможност 
за намаляване на обезщетението, изпълнителят трябва да направи всичко възможно да 
предотврати забавата по проекта, доколкото това е възможно. 

Както беше обсъдено, съгласно корейското право непреодолимата сила е непредвидимо 
и непредотвратимо събитие. Затова, за да се избегне рискът възникването на подобна 
епидемия да бъде прието за предвидимо в бъдещето, страните трябва да осигурят, че 
договорът им съдържа подходяща клауза за форсмажор. 

 

 

 

 


