УКАЗАНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ВОДЕНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И
ПОЛЗВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА
СТРОИТЕЛЯ
Относно: Вписване на промени в идентификация на строители, вписани в ЦПРС
Настоящите указания се издават на основание чл.27, т.2 от Закона за камарата на
строителите и са приети от Комисията с Протокол №44/22.04.2008г., изм. и доп. с
Протокол №289/17.02.2011г., изм. и доп. с Протокол №465/27.09.2012г., изм. и доп. с
Протокол №570/15.08.2013г.
Вписан в Регистъра строител може да заяви настъпили промени в данните, които го
идентифицират като попълни заявление за промяна в обстоятелствата, подлежащи на
вписване по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗКС:
-

-

Правно-организационна форма, търговска фирма (наименование), седалището и
адреса на управление, регистрация на строителя съгласно законодателството по
неговата регистрация;
Начина на управление, представителството и лицата, представляващи строителя.

На строителя се издава ново удостоверение, когато в регистрацията на търговеца е налице
промяна в изброените по-долу обстоятелства, част от реквизитите на удостоверението за
вписване в ЦПРС:
- търговска фирма (наименование);
- правно-организационна форма;
- седалището и адреса на управление;
- лице, представляващо строителя;
- ЕИК.
При промяна на единния идентификационен код (ЕИК), с който строителят е вписан в
Централния професионален регистър на строителя, то ЕИК се променя по служебен път.
Когато строителят променя други обстоятелства в Блок „Промяна в идентификацията” не
се издава ново удостоверение и талон към него. Промените се отразяват в Публичната
част на регистъра.
Заявлението се подава:
 по електронен път, като се попълва онлайн и се заключва с бутона
„ПОТВЪРДИ”, с което се потвърждава подаването му до Комисията;
Заявлението не се разпечатва и не се прилагат документи към него;
 по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) – виж
„Правила за подаване на документи по електронен път в системата на
Централния професионален регистър на строителя“
При промени, които налагат издаване на ново удостоверение за вписване в ЦПРС в 14дневен срок от подаване на заявлението се издава ново удостоверение с контролен талон
към него и промените се отразяват в Публичната част на Регистъра. Удостоверението и
контролния талон се получават в звено „Регистър” към ОП на КСБ по седалище на
строителя. Новото удостоверение и контролен талон се получават лично от лицето,
представляващо строителя или от упълномощено от него лице. Когато се променя
седалището, строителят получава удостоверението и контролния талон в звено „Регистър”
към ОП на КСБ по новото седалище.

