
Решение на комисията 
 

 
Във връзка с направените изменения и допълнения в Закона за камарата на 

строителите (ЗКС) /Обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г./ и отпадането на текстовете на 
чл. 15, ал. 2 и 3, регламентиращи допълнителните критерии за вписване в първа и 
втора категория строежи, комисията реши: 

 
До приемането от управителните органи на Камарата на нови критерии в 

Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС да се прилагат изискванията на 
чл. 15, ал. 2 и 3 от ЗКС преди измененията, както следва:  

 
 За изпълнението на строежи от първа категория в регистъра се вписват 

строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните 
условия: 

 1. средносписъчна численост на персонала – не по-малко от 50 души за 
предходната година; 

 2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко 
от 3 000 000 лв.; 

 3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната 
финансова година – над 500 000 лв. 

 
 За изпълнението на строежи от втора категория в регистъра се вписват 

строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните 
условия: 

 1. средносписъчна численост на персонала – не по-малко от 30 души за 
предходната година; 

 2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко 
от 1 500 000 лв.; 

 3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната 
финансова година – над 200 000 лв. 

 
Горепосочените критерии, посочени в чл. 9, ал. 2 и 3 от настоящия Правилник 

за реда за вписване и водене на ЦПРС /обн., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г./, важат и за: 
- процедурата „разширение на обхвата на вписване в ЦПРС” за вписване в 

първа и втора категория строежи;  
- установени от комисията несъответствия при процедурата по чл. 20, ал. 2 

от ЗКС на вписан строител в първа или втора категория строежи. 
 
Решението на комисията да се изпрати на всички областни звена регистър на 

камарата, както и да се публикува във в. „Строител” и на интернет страницата на 
ЦПРС. 

 
Настоящото решение е прието с Протокол на комисията № 992/16.02.2017 г. 


