
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

 

Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС като взе предвид: 

 

• Постъпилите писмени предложения от областни представителства на КСБ и отделни 

строители за редуциране на числовите критерии, отнасящи се до вписаните в първа, 

втора и трета категория строежи при подаване на заявлението по процедурата по чл. 

20, ал. 2 от ЗКС за 2020 г.;  

• Проведената дискусия и отправената в тази връзка препоръка от Общото събрание на 

КСБ към комисията да разработи проект за занижени стойности на критериите, 

определени в чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на 

ЦПРС: нетни приходи от продажби, ДМА и средносписъчен персонал, които да се 

прилагат еднократно през 2021 г. за процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС; 

• Утежнената бизнес среда за строителните фирми в резултат на кризисната 

обстановка, причинена от коронавируса и невъзможност на голям процент от 

строителите, вписани в първа, втора и трета категория, да покрият числовите 

критерии; 

• Очертаващият се спад в икономиката през 2020 г. и в частност в сектор 

„строителство“, 

 

 

РЕШИ: 

 

1. През 2021 г., еднократно за процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2020 г., се 

определят следните занижени стойности на числовите критерии за вписаните в 

първа, втора и трета категория строежи: 

 

• Първа категория: 

- средносписъчна численост на персонала – не по-малко от 40 души за предходната 

година; 

- нетни приходи от продажби за предходната финансова година –  не по-малко от   

2 250 000 лв.; 

- балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната 

финансова година – не по-малко от 400 000 лв.; 

 

• Втора категория: 

- средносписъчна численост на персонала –  не по-малко 24 от души за предходната 

година. 

- нетни приходи от продажби за предходната финансова година –  не по-малко от             

1 125 000 лв.; 

- балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната 

финансова година – не по-малко от 160 000 лв.; 

 

• Трета категория: 

- средносписъчна численост на персонала –  не по-малко от 4 души за предходната 

година 



- нетни приходи от продажби за предходната финансова година –  не по-малко от              

75 000 лв.; 

- балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната 

финансова година – не по-малко от 8 000 лв.; 

 

2. Остава в сила изискването за производствен опит за вписаните в първа, втора и трета 

категория строежи съгласно чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за реда за вписване и 

водене на ЦПРС и решението на комисията за минимален производствен опит през 

последните 5 г. 

3. При първоначално вписване в ЦПРС и разширение на обхвата на вписване в ЦПРС 

остават в сила всички критерии, определени в чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за 

реда за вписване и водене на ЦПРС. 

4. Настоящото решение да се изпрати по E-mail до областните представителства на КСБ, да 

се публикува на сайтовете на ЦПРС и КСБ, и да се публикува във в. „Строител“. 

 

 

Решението е прието с протокол на комисията № 1445/17.12.2020 г. 

 


