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София 
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Уважаеми господин Дянков, 

 

„Българска асоциация почистване” обединява фирми, предлагащи услугата 

„Вътрешно почистване на сгради”, както и фирми, вносители и дистрибутори на 

машини, препарати и консумативи за почистване и производители на професионални 

препарати и дезинфектанти. Голяма част от тези фирми изпълняват значителен брой 

обществени поръчки на Възложители от бюджетната сфера. 

Обръщамe се към Вас по повод на една трайно очертаваща се от началото на 

2010 г. негативна тенденция за неспазване условията на плащане по договорите за 

изпълнение на обществени поръчки от страна на Възложителите. Тези едностранни 

нарушения на договорните условия се изразяват в голяма забава на плащанията и 

дори в липсата на каквито и да е плащания. 

Особено силно изразени са тези нарушения в системата на Министерството на 

образованието, младежта и науката /например, СУ „Св. Климент Охридски” и други 

университети/, на здравеопазването /най-вече болници като Военна болница, 

Александровска и др./, на Национална агенция по приходите /напр. ТД на НАП, 

София-град/, на БДЖ/ прекратили плащания от юли 2009/, на министерството на 

отбраната. Като правило оправданието на Възложителите за неспазване на 

условията на плащане се свързва със забавата на получаване на месечните 
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субсидии и най-вече, особено в последно време, с получаването на тези субсидии в 

непълен размер – 90 %, 80 % и дори вече 70 % от определената месечна сума. 

Практиката показва, че при получаване на намалена месечна субсидия като 

правило Възложителите, различни бюджетни организации, си изплащат заплатите и 

други присъщи разходи, а до заплащане на външните услуги и доставки по 

обществени поръчки дори не се стига. 

Считаме тази тенденция за абсолютно неприемлива и опасна за бранша.  

 

Особено засегнати са ония от нас, които предлагат услугата „Вътрешно 

почистване на сгради”. Тези фирми изпълняват обществени поръчки на базата на 

дългосрочни /една и повече години/ договори за обществени поръчки и в които 

работят значителен брой хора. Те са задължени всеки месец да изплащат трудовите 

възнаграждения на тези хора, да преведат на НАП осигуровките върху тези 

възнаграждения и да внесат в бюджета начисления ДДС по приетите от 

Възложителите фактури. В същото време в много случаи те не получават никакви 

плащания или такива с големи закъснения от страна на същите тези Възложители. 

За всички фирми-вносители и български производители забавените плащания 

се превръщат в практика, която ги поставя на ръба на оцеляването. 

 

Уважаеми господин министър, 

Очакваме да вземете необходимите мерки за възстановяване на финансовата 

дисциплина сред бюджетните организации и изпълняване от тяхна страна на 

финансовите им задължения по договори за обществени поръчки. В противен случай 

нашият бранш, а и много други такива ще бъдат поставени в изключително тежко 

положение, от което в крайна сметка няма интерес нито държавния бюджет, нито 

българската икономика и държава като цяло и по никакъв начин не подпомага 

усилията за излизане на страната от кризата. 

 

С уважение, 

 

      ...................................................... 

      инж. Даниела Петкова 

      Председател на Управителен съвет 

      Българска асоциация почистване  

 


