
 

 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

 

1. От 12 януари 2018 г. при процедурите първоначално вписване в ЦПРС и разширение 

на обхвата, се изисква деклариране на следния минимален производствен опит по 

групи и категории строежи: 

 

 

2. Минимален производствен опит за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т.1, буква 

„м", чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е" и чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е": 

 

               Процедура 

Строежи 

Първоначално 

вписване 

Разширение на обхвата Процедура по чл. 20, 

ал. 2 от ЗКС 

Строежи по чл. 137, 

ал. 1, т. 1, буква „м" 

Не се допуска Изпълнен поне един 

строеж или етап /част/ от 

строеж или отделни 

видове СМР през 

последните 5 г. от 

строежи  по чл. 137, ал. 1, 

т. 4, буква „е" или чл. 137, 

ал. 1, т. 5, буква „е" 

Изпълнен поне един 

строеж или етап /част/ 

от строеж или отделни 

видове СМР през 

последните 5 години от 

строежи по чл. 137, ал. 

1, т.1, буква „м" или чл. 

137, ал. 1, т. 4, буква 

„е" или чл. 137, ал. 1, т. 

5, буква „е" 

            Категория  

              строежи 

 

Група строежи             

1-ва категория 2-ра категория 3-та категория 4-та категория 

Първа група 

 

 

Изпълнен поне един строеж или 

етап /част/ от строеж през 

последните 5 години от високото 

строителство, транспортната или 

благоустройствената 

инфраструктура, който се 

декларира, независимо от коя 

категория е строежа или наличие на 

комплексен опит 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнени 

отделни видове 

СМР  през 

последните 5 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се изисква 

производствен 

опит. Ако е 

наличен, 

препоръчително 

е да бъде 

деклариран 

Втора група 

Трета група Изпълнен  поне един строеж или 

етап /част/ от строеж през 

последните 5 години от 

енергийната инфраструктура,  
който се декларира, независимо от 

коя категория е строежа или  

наличие на комплексен опит 

Четвърта група Изпълнен поне един строеж или 

етап /част/ от строеж през 

последните 5 години от високото 

строителство, транспортната или 

благоустройствената,  
инфраструктура, който се 

декларира, независимо от коя 

категория е строежа или наличие на 

комплексен опит  



Строежи по чл. 137, 

ал. 1, т. 4, буква „е" 

и чл. 137, ал. 1, т. 5, 

буква „е" 

Не се изисква Не се изисква Изпълнени отделни 

видове СМР през 

последните 5 г. от 

строежи по чл. 137, ал. 

1, т. 4, буква „е" или чл. 

137, ал. 1, т. 5, буква 

„е" 

 

3. При ежегодната процедура по чл. 20, ал. 2 от ЗКС всички вписани в ЦПРС следва да 

отговарят на изискването за минимален производствен опит по т. 1 и т. 2 в 

съответствие с обхвата си на вписване в ЦПРС. 

 

4. В случаите на непокриване на минимално изискуемия производствен опит при 

процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС, обхвата на строителя ще бъде свит съгласно 

критериите по т. 1 и т. 2. 

 

5. Предвид силно намаления обем поръчки през последните години, при вземане на 

решение за определяне на обхвата на вписване в ЦПРС, ще се отчита целия 

деклариран производствен опит, обявен в публичната част на ЦПРС. 

 

6. Производственият опит, подкрепен със съответните документи съгласно указанията 

на комисията, се декларира в таблиците в заявлението, както следва: 

- изпълнени строежи: Таблица 1.1, Таблица 1.3 и Таблица 2.1; 

- етапи /части/ от строежи: Таблица 1.2; 

- отделни видове СМР: Таблица 1.4. 

 

7. При  използване на блоковете от електронната система на ЦПРС: „Вписване на 

БЮЛ”, „Разширение на обхвата”, „Деклариране на опит”  и „Процедура по чл. 20, ал. 

2 от ЗКС”, след въвеждане на потребителското име и паролата, да излиза съобщение 

с информация за настоящото решение и бутон, потвърждаващ, че строителят се е 

запознал с информацията. 

 

8. Настоящото решение да се изпрати по Е-mail чрез областните звена регистър до 

всички вписани строители и да се обяви на интернет страницата на ЦПРС в блок 

„Нормативни документи” и в блок „Форум за строители” - т. „Решения на 

комисията”. 

 

Настоящото решение е прието с протокол № 1089/11.01.2018 г. на комисията за воденето, 

поддържането и ползването на ЦПРС, допълнено с протокол № 1096/08.02.2018 г. 

 

 

 

 


