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MANAGEMENT OF CONSTRUCTION 
CONTRACTS UNDER THE LIMITATIONS 
IMPOSED IN CONNECTION WITH THE 

CORONAVIRUS OUTBREAK 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА 
СТРОИТЕЛСТВО В УСЛОВИЯТА НА 

ОГРАНИЧЕНИЯТА НАЛОЖЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА 
С ЕПИДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС 

The spread of the Covid-19 epidemic has led to 
the introduction of restrictive measures 
practically worldwide. The negative impact of the 
epidemic on the economically active entities, and 
in particular the companies in the construction 
sector, raises many questions related to the 
performance of construction contracts, which the 
below analysis will attempt to address, whereby 
we waive any claims for exhaustiveness. 

Разпространението на епидемията, 
предизвикана от Covid-19 предизвика въвеждане 
на ограничителни мерки на практика в целия 
свят. Негативното влияние на епидемията върху 
дейността на икономически активните субекти и в 
частност дружествата в строителния сектор, 
поставя много въпроси свързани с изпълнението 
на договорите за строителство, на които 
настоящото изложение ще се опита да отговори, 
без претенции за изчерпателност. 

1. The Bulgarian parliament adopted the Act on 
Measures and Actions during the State of 
Emergency, promulgated by a decision of the 
National Assembly of 13 March 2020 (АMAСА). 

1. Народното събрание прие Закон за мерките и 
действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13.03.2020 г. („ЗМДИП“) 

Some of the measures stipulated in the AMACA 
are, as follows: 

- time limits given by the administration in 
administrative proceedings do not run 
until the state of emergency is lifted (Art. 
3, item 4 of the AMACA) 

Част от въведените мерки са, както следва: 

- срокове за изпълнение на указания на 
административен орган не текат до 
отмяна на извънредното положение (чл. 
3, т. 4 ЗМДИП) 

Thus, if a company is involved in an 
administrative procedure that has to end with an 
administrative act and instructions are given that 
must be completed on time, otherwise the 
proceedings will be terminated, failure to comply 
with the instructions will not have these 
consequences for the duration of the state of 
emergency. The provision does not suspend the 
time limits applicable for the administrative 
authority, for example, to consider and decide on 
an application. 

Така, ако дружество е участник в 
административна процедура, която трябва да 
завърши с административен акт и са дадени 
указания, които трябва да бъдат изпълнени в 
срок, като в противен случай, производството ще 
бъде прекратено, неизпълнението на указанията 
няма да има тези последици докато трае 
извънредното положение. Разпоредбата не 
спира сроковете, които се прилагат за 
административния орган, например за 
разглеждане и произнасяне по заявление. 

- time limits related to the exercise of 
rights or fulfillment of obligations of 
private entities, which expire during the 
state of emergency, shall be extended by 
one month after the state of emergency 
is lifted (Article 4, item 1 of the AMACA) 

- срокове, свързани с упражняване на 
права или изпълнение на задължения на 
частноправни субекти, който изтичат 
докато трае извънредното положение, се 
удължават с един месец, считано от 
отмяната му (чл. 4, т. 1 ЗМДИП) 

In the event that a law specifies a time limit within 
which a company must take action giving rise to 
rights or fulfilment of legal obligations, the time 
limit shall be considered to be extended by one 
month after the state of emergency has been 
lifted. The Transitional and Final Provisions of the 
AMACA stipulate amendments to a number of 
special laws regulating the extension of time 
limits. For example, an amendment to the 
Corporate Income Tax Act extends the deadline 

В случай, че закон определя срок, в който 
дружество трябва да предприеме активно 
поведение и да извърши действие, от което за 
него се пораждат права или се изпълняват 
законови задължения, срокът се счита за 
продължен с един месец, считано от отмяна на 
извънредното положение. С преходните и 
заключителни разпоредби на ЗМДИП се приемат 
изменения в множество специални закони, 
където се урежда продължаване на срокове. 
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for filing an annual tax return until June 30, 2020. 
Because these laws are special with respect to 
the said provision of Art. 4, para. 1 of the AMACA, 
they prevail over the latter. 

Например, с изменение в Закона за 
корпоративното подоходно облагане се 
удължават срока за подаване на годишна 
данъчна декларация до 30 юни 2020 г. Понеже 
тези закони са специални по отношение на 
посочената разпоредба на чл. 4, ал. 1 от ЗМДИП, 
прилага се предвиденото в тях. 

- the consequences of late payment of 
liabilities of private entities, including 
interest and penalties for late payment, 
acceleration of loans and termination of 
contracts, are not applied for the 
duration of the state of emergency (Art. 
6 of the AMACA) 

- не се прилагат по време на извънредното 
положение последиците от забава на 
плащания на задължения на 
частноправни субекти, включително 
лихви и неустойки за забава, предсрочна 
изискуемост и разваляне на договорите 
(чл. 6 ЗМДИП) 

These measures mitigate the adverse effects on 
companies that are unable to make payments 
under contracts with suppliers, customers or 
financing institutions, such companies do not 
owe interest on late payment or penalty, if such 
has been agreed, and the counterparty cannot 
cancel the contract or accelerate a debt until the 
lifting of the state of emergency. 

Така се смекчават неблагоприятните последици 
за дружествата, които са в невъзможност да 
направят плащане по договори с доставчици, 
клиенти или финансиращи институции, като те не 
дължат лихва за забава или неустойка, ако 
такава е предвидена, а насрещната страна не 
може да развали договора или да обяви 
задължението за предсрочно изискуемо до 
отмяната на извънредното положение.  

Not all adverse consequences for the 
performance of the contracts have been taken 
care of by the AMACA. 

Не всички неблагоприятни последици във връзка 
с изпълнението на договорите са адресирани със 
ЗМДИП. 

2. One of the most significant risks to which 
contractors are exposed is related to the 
execution of concluded contracts. 

2. Един от съществените рискове, на който са 
изложени строителите, е свързан с изпълнението 
на сключените договори. 

According to Art. 306 of the Commerce Act, 
"force majeure" is an event of extraordinary 
nature, which renders fulfillment of contractual 
obligations of one or both parties to the contract 
partially or completely impossible. In the event 
that one of the parties to a construction contract 
is affected by force majeure, it shall notify the 
other party of the circumstances that make 
fulfilment impossible. That Party, in so far as it 
has not been in default before the force majeure 
event, shall be released from liability for its 
inability to fulfil its contractual obligations. For the 
duration of the force majeure event, the 
corresponding obligations of the other 
contractual party shall also be suspended. 

Съгласно чл. 306 от Търговския закон, 
„непреодолима сила“ е събитие от извънреден 
характер, което прави изпълнението на 
договорните задължения на едната или двете 
страни по договора частично или напълно 
невъзможно. В случай, че една от страните по 
договора за строителство е засегната от 
непреодолима сила, тя следва да уведоми 
другата страна за обстоятелствата, които правят 
изпълнението невъзможно. Тази страна, 
доколкото не е изпаднала в забава преди 
настъпване на непреодолимата сила, се 
освобождава от отговорност за невъзможността 
да изпълнява задълженията си по договора. 
Докато трае непреодолимата сила се спира 
изпълнението и на насрещните задължения по 
договора.  

 

Some contracts concluded by construction 
companies will possibly not be fulfilled until the 

Може да се очаква, че част от договорите, 
сключени от строителните фирми, няма да могат 
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state of emergency is lifted, e.g. supply contracts 
for materials from suppliers in China or Italy, 
where the spread of the epidemic has led to a 
major delay in production and shipment of 
construction industry products and may be 
completely restricted in case that borders are 
closed for transportation of goods. In such cases, 
suppliers of goods and equipment will be 
exonerated as well as the contractor that has 
been forced to stop work on the site due to the 
lack of materials or equipment and the inability to 
procure them on the internal market. 

да бъдат изпълнени докато не бъде отменено 
извънредното положение, напр. договори за 
доставка на материали от доставчици в Китай 
или Италия, където разпространението на 
епидемията доведе до голямо забавяне в 
производството и експедицията на промишлени 
изделия и е възможно да бъде напълно 
ограничено ако се случи затваряне на границите 
за транспорт на стоки. В подобни случаи 
доставчиците на материали биха били 
освободени от отговорност, а също и строителят, 
който е принуден да спре работата на обект, 
поради липсата на тези материали и 
невъзможността да ги набави от вътрешния 
пазар.  

The same applies if a contractor is required to 
obtain a specific permit from the administration in 
connection with contractor’s license or in 
connection with a specific construction site. 
Some state or municipal authorities have 
introduced restricted access for citizens, and all 
courts have suspended hearings for a period of 1 
month, except for urgent cases. With the 
enactment of the AMACA, any time limits given 
by the administration in administrative 
proceedings do not run. 

Pursuant to Art. 4, par. 2 of the AMACA, any 
licenses or permits (e.g. construction permits), 
the term of which can expire during the state of 
emergency, will remain valid for up to one month 
after lifting of the state of emergency. 

До същия резултат може да се стигне, ако 
изпълнителят трябва да се снабди с определено 
разрешение от административен орган, във 
връзка с дейността си или конкретен строителен 
обект. Много от институциите в държавата 
въвеждат ограничен достъп за граждани, а 
всички съдилища прекратяват заседанията за 
период от 1 месец, с изключение на неотложните 
дела. С приемането на ЗМДИП, както бе 
посочено, спират да текат сроковете за 
изпълнение на указания на административни 
органи. 

Съгласно чл. 4, ал. 2 от AMACA, всички лицензии 
или разрешения (например разрешения за 
строеж), чийто срок може да изтече по време на 
извънредното положение, ще останат валидни до 
изтичане на един месец след прекратяване на 
извънредното положение. 

For the duration of the force majeure event, the 
performance of the affected contract is 
suspended and the time for completion as well as 
corresponding affected interim deadlines, shall 
be automatically extended by virtue of the law. 

Докато трае непреодолимата сила, изпълнението 
на договора за строителство се спира и срокът на 
договора както и съответните междинни срокове, 
които не могат да бъдат спазени поради 
обстоятелствата на непреодолима сила, се 
удължават автоматично, по силата на закона. 

3. The spread of the epidemic and the declared 
state of emergency may lead to an increase in 
cost due to a shortage of materials and increased 
price of goods or wages. Pursuant to Art. 266, 
para. 2 of the Obligations and Contracts Act, the 
risk of price changes lies with the owner and the 
contractor is entitled to request a corresponding 
change of the contract price, even where it has 
been agreed as a lump sum. Most contractual 
forms nowadays provide for the possibility of 

3. Възможно е разпространението на епидемията 
и обявеното извънредно положение да 
предизвика повишаване на разходите за 
завършване на строителен обект, поради 
дефицит на материали и повишаване на тяхната 
цена, респективно на служители. В общия случай, 
на основание чл. 266, ал. 2 от Закона за 
задълженията и договорите, рискът от 
изменението на цените е за възложителя и 
изпълнителят има право да иска съответно 
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changing the contract price for changes in the 
prices of materials and labor during the 
performance of the contract (including FIDIC 
contractual forms). 

изменение на възнаграждението, дори същото да 
е било уговорено като обща сума. В повечето 
договорни форми е предвидена възможност за 
промяна на възнаграждението при изменение на 
цените на материалите и труда по време на 
изпълнение на договора (вкл. договорните форми 
на ФИДИК). 

4. There would be greater difficulty for 
contractors who work at a firm price that is not 
subject to adjustment for a change in the cost of 
materials and labor. It is not uncommon for such 
conditions to be imposed by a contracting 
authority in Bulgaria. 

4. По-големи затруднения биха имали 
изпълнителите, които работят при условията на 
твърда цена, неподлежаща на изменение, дори 
при оскъпяване на материалите и работната 
ръка. Не е необичайно подобни условия да са 
наложени от публичните възложители в 
България.  

In this case, if the increased costs of the 
contractor make it economically unjustifiable for 
the contractor to continue work, the contractor 
can invoke the rule of "economic imbalance", i.e. 
a circumstance which the parties could not have 
foreseen and given which, performing the 
contract would be unfair and contrary to good 
faith. Should the contracting parties fail to reach 
an agreement to modify the contract price, the 
contractor could bring a motion in court to cause 
a price adjustment or terminate the contract due 
to the changed economic conditions. 

В този случай, ако изменението на цените е 
такова, че прави икономически необосновано 
изпълнението на договора от строителя, на общо 
основание, той би могъл да се позове на 
настъпила „стопанска непоносимост“ - 
обстоятелства, които страните не са могли и не 
са били длъжни да предвидят, при действието на 
които запазването на договора противоречи на 
справедливостта и добросъвестността. В случай, 
че страните по договора не постигнат 
споразумение за изменение на 
възнаграждението на изпълнителя, той би могъл 
да предяви иск, с който по съдебен ред да 
предизвика промяна в договора или 
прекратяването му в следствие изменените 
икономически условия. 

5. Questions are also raised regarding the 
contractor's time-related costs inflicted by the 
suspension of work on the site, which are not due 
to the increase in the prices of materials or labor. 
If there are no privisions in the contract with 
respect to increased costs, the contractor still has 
some statutory remedies. 

5. Въпроси се поставят и по отношение на 
допълнителните разходи на изпълнителя, 
предизвикани от спиране на работата на обект, 
които не се дължат на повишаване на цените на 
материалите или работната ръка. В случай, че 
този въпрос не е регулиран в договора за 
строителство, изпълнителят би могъл да потърси 
обезщетение на извъндоговорно основание. 

Any additional actions duly undertaken by the 
contractor to safeguard the works on the site and 
to prevent additional costs or damage, shall be 
compensated for as long as the owner has 
benefitted from these actions. 

 

Например, за всички допълнителни мерки, които 
изпълнителят предприема с грижата на 
професионалист, за да съхрани обекта, който е 
собственост на възложителя и да предотврати 
по-големи разходи или настъпването на вреди, 
изпълнителят трябва да бъде обезщетен, ако 
тези мерки са били предприети в интерес на 
възложителя. 

The contractor may as well ask the employer for 
explicit instructions, e.g. whether contractor 

Допустимо е също, изпълнителят да поиска 
изрични инструкции от възложителя какви мерки 
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should demobilize work and equipment. In such 
case any instructions could be treated as a 
variation and entitle the contractor to increased 
cost or extension of the time for completion. 
Where the owner has not responded to 
contractor’s enquiry for instructions, risk is 
transferred to the owner on statutory grounds and 
contractor entitled to any expenses thus incurred. 

 

следва да предприеме изпълнителят, например 
за демобилизация на персонала и строителното 
оборудване. В този случай, инструкциите ще 
представляват изменение на договора и ще 
дадат основание за обезщетяване на 
допълнителните разходи на изпълнителя или за 
удължаване на времето за завършване. При 
липса на изрични инструкции, на основание чл. 
96, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите 
рискът преминава към възложителя по силата на 
закона и изпълнителят има право на 
възстановяване на разходите.  

24 March 2020 
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