Информация относно представяне на декларация за липса или наличие на
промени в обявения в ЦПРС персонал съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4, б. „а“, б. „б“
и б. „в“ от ЗКС при процедурата по чл.20, ал.2 от ЗКС
Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от ЗКС в ЦПРС се вписват строители, които
разполагат с необходимия персонал, нает на трудови договори:
- за техническо ръководство на строежите;
- за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите
в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
- за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд.
В съответствие с разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от ЗКС, строителят е длъжен да заяви за
вписване всяка промяна на обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, в 14-дневен
срок от настъпване на промяната, в което изискване попада и своевременното актуализиране
на горепосочените 3 лица.
С решение на комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, отразено с
протокол №1427/15.10.2020 г., преди да бъде изпълнена процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС
за 2020 г., трябва да бъде подписана декларация след избор на една от трите ситуации, в
която попада строителят. При влизане в блока „Процедура по чл. 20, ал. 2 от ЗКС“ и след
натискане на съответния бутон се принтира една от долните три декларации:
1. Строителят няма промени в състава на декларирания персонал пред комисията за
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за изпълнение на функциите по чл.
15, ал. 1, т. 4, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от ЗКС.
2. Строителят е отразил настъпилите промени в състава на декларирания персонал
пред комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за изпълнение на
функциите по чл. 15, ал. 1, т. 4, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от ЗКС.
3. Строителят има настъпили промени в състава на декларирания персонал пред
комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за изпълнение на
функциите по чл. 15, ал. 1, т. 4, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от ЗКС и се задължава в срок до
30 календарни дни да ги декларира посредством процедурата „Промяна в
обстоятелствата“.
Строителят разпечатва декларацията, подписва я и я подава заедно със заявлението по чл.
20, ал. 2 от ЗКС и платежния документ в областното представителство на КСБ, когато
заявлението се подава на хартиен носител.
Когато заявлението се подава с КЕП строителят, сваля на диска декларацията, подписва с
КЕП, и я прикачва на бутона „Декларация за техническия персонал“.
Чрез бутона „Промяна на декларацията за техническия персонал“, строителят, ако желае,
може да я подмени с някой от другите два варианта.

