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Сключени договори в сектор строителство  

По данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за 2018 г. са сключени 3 069 

договора в сектор строителство на обща стойност 2 891 млн. лв., което е със 7 млн.лв. 

по-малко при обявена прогнозна стойност от 2 898 млн.лв.  

В сравнение с 2017 г. броят на сключените договори в сектора нараства с 9,3%, a 

стойността им с 21,4%.  

  

Сключени договори в сектор строителство 2013 г. – 2018 г.*  
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 по стойност 

За 2018г. сключените договори в сектор строителство са 3 069 броя с обща стойност 2 891 

млн.лв. От тях: 

 До 200 хил.лв. 

1 386 бр. – 87 млн.лв. 

 От 200 хил.лв. до 2 150 хил.лв. 

1 440 бр. – 1 058 млн.лв. 

 Над 2 150 хил.лв. 

243 бр. – 1 746 млн.лв. 

          По данни на АОП 

 

Сравнителният анализ спрямо 2017г. показва, че сключените договори през 2018г. до 200 хил. 

лв. в сектор строителство се увеличават с 12,3% (152 бр.), като стойността им също нараства със 

7,4%, което е с 6 млн. лв. повече. При сключените договори от 200 хил. лв. до 1 250 хил.лв. 

тенденцията също е увеличаване на броя с 1,8% (25 бр,), както и на стойността с 8,6% (84 млн. 

лв.). За сключените договори над 2 150 хил. лв. се наблюдава нарастване на броя с 51,9% (83 

бр.), и ръст при стойността с 31,7% (420 млн. лв.) спрямо 2017г. 

Сключени договори в сектор строителство 2017 г. – 2018 г. 
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Сключени договори в сектор строителство 2013г. – 2018г. 

 

 по вид строителство 

Инженерна инфраструктура 

Сключените договори за 2018 г. в инженерната инфраструктура са 1 221 бр., или дял от 

39,8% от общо сключените договори за строителство, с обща стойност 1 483 млн. лв., 

което е 51,3% от общата стойност на договорите за строителство.  

Сградно строителство  

Делът на договорите при сградното строителство е 29,5% от общо сключените, или 905 

бр., на стойност 420 млн. лв., представляваща 14,5% от общата стойност на сключените 

договори за строителство. 

Енергийна инфраструктура 

В енергийната инфраструктура сключените договори по обществени поръчки са 710 бр., 

или дял от 23,1% от общо сключените за строителство, на стойност 618 млн. лв., или 

21,4% от общата стойност на договорите. 

ВиК инфраструктура 

При ВиК инфраструктурата делът е 7,6% от общо сключените договори или 233 бр., при 

стойност от 370 млн. лв., което е 12,8%  дял от общата стойност на сключените договори 

за строителство.  
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Сключени договори по вид строителство за 2018 г. 

 

 

Дял на сключените договори по вид строителство 2018 г. 

  
 

Данните показват, че в Инженерната инфраструктура са сключени най-много договори  с 

най-голяма обща стойност, като дял от общо сключените договори в сектора. 

 

Тенденция при сключените договори през 2018 г. спрямо 2017 г. по вид строителство 

 Инженерна инфраструктура – ръст от 59,0% на сключените договори и 

увеличаване на стойността с 28,6%.  

 Сградно строителство – ръст от 24,5% на сключените договори и увеличаване на 

стойността с 64,1%.  

 Енергийна инфраструктура - спад от 39,3% на сключените договори и 

намаляване на стойността с 13,8%.  

 ВиК инфраструктура – ръст от 60,7%  на сключените договори, както и 

увеличаване на стойността с 45,1%. 
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Инженерна 

инфраструктура 
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Стойност 
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Стойност 
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Брой 

Стойност 

млн. лв. 

2017 768 1 153 727 256 1 169 717 145 255 

2018 1 221 1 483 905 420 710 618 233 370 

Годишен 

темп 
453 330 178 164 -459 -99 88 115 

 

 

 по тип възложители 

 Общини 

2 072 бр. – 1 623 млн. лв.  

 Комунален и обществен сектор 

171 бр. – 156 млн. лв.  

 Болници и учебни заведения 
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 Министерства и агенции 
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ВиК инфраструктура 
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683 бр. – 1 026 млн. лв.  

 Други 

4 бр. – 2 млн. лв. 
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Тенденцията при сключените договори по тип възложители се запазва и през 2018 година. 

Водещи възложители с най-голям брой сключени договори за изпълнение на строителство 

и с най-голяма стойност остават „Общините“, следват „Министерства и агенции“, 

„Комунален и обществен сектор“, „Болници и учебни заведения“.  

Сравнителният анализ спрямо 2017 г. показва положителен годишен темп при сключените 

договори по обществени поръчки от възложителите, а именно: 

 „Общини“ – спад от 1,0% на броя сключени договори и спад от 0,5% на  стойността.  

 „Министерства и агенции“ – ръст от 41,1% на договорите и значителен ръст при 

стойността от 70,1%, което показва, че през 2018 г. стойностите на обемите, които са 

възложени за изпълнение са значително по големи, както и нарастване на броя сключени 

договори спрямо 2017г. 

Комунален и обществен сектор“ – ръст от 21,3% при договорите и значителен ръст при 

стойността от 90,3%, което показва, че през 2018 г. броят на сключените договори е по- 

голям при значително увеличение на стойностния обем в сравнение с 2017 г. 

 „Болници и учебни заведения“ – значителен ръст от 61,6% при броя договори и ръст при 

стойността от 35,0%, което е показател за повече сключени договори с по-големи 

стойностни обеми от тези през 2017 г. 

 „Други“ възложители – тенденцията при тях е намаляване на броя договори с 20,0% и 

ръст на стойността от 4,5%, спрямо 2017г.   
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Сключени договори в сектор строителство от фирми и консорциуми 

 

Общият брой на сключените договори за 2018 г. са 3 069 броя, на стойност 2 891 млн.лв., от 

които сключени договори от: 

 Фирми – 2 520 броя, на стойност 1 788 млн.лв., като: 

o Регистрирани в ЦПРС (Централният професионален регистър на строителя) 

към Камара на строителите в България (КСБ) 

 Големи строителни фирми (над 250 човека) – 188 бр., на стойност 472 млн.лв. 

 Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека) – 1 298 бр., на стойност 994 

млн.лв. 
 Малки строителни фирми (до 49 човека) – 985 бр., на стойност 312 млн.лв. 

o Нерегистрирани фирми в ЦПРС към КСБ – 49 бр., на стойност 10 млн.лв.* 

 Консорциуми, обединения, сдружения – 549 броя, на стойност 1 103 млн.лв., от 

които: 

2 сключени договора от консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС, на 

стойност 2 млн.лв. 
 

* Част от договорите включват дейности по неотложни и възстановителни работи, аварийни ремонти, ремонти на покриви, 

ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване, текущи ремонти и поддръжка на съществуващи 

горски пътища, изграждане на пожароизвестителни системи. 

За 2018 г. фирмите заемат 82,1% дял от общо сключените договори и 61,9% дял от общата им 

стойност, а консорциумите: 17,9% дял от броя на сключените договори и 38,1% дял от 

стойността. Водещи остават фирмите, както в броя, така и в стойността на сключените 

договори.  

Дял на сключените договори от фирми и консорциуми 2018 г. 
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За 2018 г. малките строителни фирми заемат 39,1% дял от броя на сключените договори от 

фирми и дял от стойността 17,4%. Средните фирми са с дял 51,5% от общия брой и с 55,6% дял 

от стойността на сключените договори от фирми. Делът на големите фирми е 7,5% от броя 

сключени договори и с 26,4% от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС фирми: 1,9% от броя и 

0,6% от стойността на сключените договори от фирми. 

 

 

 

Тенденцията, която се наблюдава спрямо 2017 г. е: Водещи с най-голям брой сключени 

договори са Средните фирми при ръст от 34,1% (330 бр.) на годишна база, и с най-голяма 

стойност, при значителен ръст от 55,8% (356 млн. лв.) в сравнение с 2017 г. Малките фирми 

отбелязват спад от 6,3% (66 бр.), и спад на стойността от 9,8% (34 млн. лв.). Големите фирми 

регистрират ръст от 6,8% (12 бр.) при броя, спрямо предходната година и ръст при стойността 

от 34,1% (120 млн. лв.). Фирмите без регистрация в ЦПРС остават почти без изменение в 

броя на сключените договори при ръст от 2,1% (1 бр.) и ръст от 66,7% (4 млн. лв.) на стойността 

им, в сравнение с 2017 година. При консорциумите годишният темп на сключените договори е 

спад на броя с 3,0% (17 бр.), и ръст при стойността от 6,2% (64 млн.лв.). 

Сключени договори от фирми и консорциуми 2017г. – 2018 г. 

 2017 2018 
Сключени договори Брой Стойност 

/млн. лв./ 

Брой Стойност 

/млн. лв./ 

Фирми     
Големи 176 352 188 472 
Средни 968 638 1 298 994 
Малки 1 051 346 985 312 

Без Регистрация в ЦПРС 48 6 49 10 
Консорциуми 566 1 039 549 1 103 
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Стойност, млн.лв. 
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Сключени договори от фирми и консорциуми 2017 г. – 2018 г. 

 

 

Сключени договори от фирми и консорциуми по години 2013 г. – 2018 г. 

 

 

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство 

Инженерна инфраструктура – 1 221 бр., на стойност 1 483 млн.лв., от тях: 

 

 Фирми – 1 034 бр., на стойност 940 млн.лв., от които: 

 

 Големи строителни фирми (над 250 човека персонал) 
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139 сключени договора, на стойност 356 млн.лв. 

 

 Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека персонал) 

 

611 сключени договора, на стойност 509 млн.лв. 

 

 Малки строителни фирми (до 49 човека персонал) 

261 сключени договора, на стойност 71 млн.лв. 

 

 Нерегистрирани фирми в ЦПРС към КСБ 

 

23 сключени договора, на стойност 4 млн.лв. 

 

 Консорциуми, обединения, сдружения – 187 бр., на стойност 543 млн.лв. 

 

 
 

Сградно строителство – 905 бр., на стойност 420 млн.лв., от тях: 

 

 Фирми – 734 бр., на стойност 310 млн.лв., от които: 

 

 Големи строителни фирми (над 250 човека персонал) 

 

8 сключени договора, на стойност 29 млн.лв. 

 

 Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека персонал) 

 

281 сключени договора, на стойност 170 млн.лв. 

 

 Малки строителни фирми (до 49 човека персонал) 

 

427 сключени договора, на стойност 109 млн.лв. 

 

 Нерегистрирани фирми в ЦПРС към КСБ 

 

18 сключени договора, на стойност 2 млн.лв. 

 

 Консорциуми, обединения, сдружения – 171 бр., на стойност 110 млн.лв. 

 

 

 

Консорциуми 

Фирми 

15.3% 

84.7% 

36.6% 

63.4% 

Брой Стойност 
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Енергийна инфраструктура – 710бр., на стойност 618 млн.лв., от тях: 

 

 Фирми – 597 бр., на стойност 368 млн.лв., от които: 

 

 Големи строителни фирми (над 250 човека персонал) 

 

25 сключени договора, на стойност 46 млн.лв. 

 

 Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека персонал) 

 

314 сключени договора, на стойност 216 млн.лв. 

 

 Малки строителни фирми (до 49 човека персонал) 

 

250 сключени договора, на стойност 102 млн.лв. 

 

 Нерегистрирани фирми в ЦПРС към КСБ 

 

8 сключени договора, на стойност 4 млн.лв. 

 

 Консорциуми, обединения, сдружения – 113 бр., на стойност 250 млн.лв. 

 

2 сключени договора от консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС, на стойност 2 млн.лв. 

 

  

В и К инфраструктура – 233 бр., ха стойност 370 млн.лв., от тях: 

 

 Фирми – 155 бр., на стойност 170 млн.лв., от които: 

 

Консорциуми 

Фирми 

18.9% 

81.1% 

26.2% 

73.8% 

Брой Стойност 

Консорциуми 

Фирми 

15.9% 

84.1% 

40.5% 

59.5% 

Брой Стойност 
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 Големи строителни фирми (над 250 човека персонал) 

 

16 сключени договора, на стойност 41 млн.лв. 

 

 Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека персонал) 

 

92 сключени договора, на стойност 99 млн.лв. 

 

 Малки строителни фирми (до 49 човека персонал) 

 

47 сключени договора, на стойност 30 млн.лв. 

 

 Нерегистрирани фирми в ЦПРС към КСБ 

 

Няма сключени договори 

 

 Консорциуми, обединения, сдружения – 78 бр., на стойност 200 млн.лв. 

 

 

Сключени договори от фирми по вид строителство 

 

Консорциуми 

Фирми 

33.5% 

66.5% 

54.1% 

45.9% 

Брой Стойност 
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Без регистрация в ЦПРС Малки фирми 

Средни фирми Големи фирми 
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Анализът показва, че при фирмите сключили договори, средните строителни фирми 

доминират по критерий „брой“ и „стойност“ в „Инженерната инфраструктура“, 

„Енергийната инфраструктура“ и „ВиК инфраструктурата“. Малките строителни фирми 

са водещи по критерий „брой“ в  „Сградното строителство“. При консорциумите най-голям 

„брой” и с най-голяма „стойност“ сключени договори са отчетени в  „Инженерната 

инфраструктура“.  

 

Сключени договори от консорциуми по вид строителство 

 

 

Тенденция при сключените договори от фирми и консорциуми през 2018 г. спрямо 2017 г. по 

вид строителство 

 

 Инженерна 

инфраструктура  

Сградно  

строителство  

Енергийна  

инфраструктура  

ВиК  

инфраструктура 

 
Брой 

Стойност 

 млн. лв.  
Брой 

Стойност 

 млн. лв.  
Брой 

Стойност 

 млн. лв.  
Брой 

Стойност 

 млн. лв.  

2017 

Фирми 657 543 612 180 860 476 114 143 

Консорциуми 111 610 115 76 309 241 31 112 

2018 

Фирми 1 034 940 734 310 597 368 155 170 

Консорциуми 187 543 171 110 113 250 78 200 

Темп 

2018/ 

2017 

Фирми 377 397 122 130 -263 -108 41 27 

Консорциуми 76 -67 56 34 -196 9 47 88 

 

0 100 200 300 400 500 600

Инженерна 

инфраструктура 

Сградно строителство 

Енергийна 

инфраструктура 

В и К инфраструктура 

Сключени договори от консорциуми 

Стойност, млн.лв. Брой 
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В „Инженерната инфраструктура“ спрямо 2017г., фирмите отчитат ръст с (57,4%), което е с 

(377 бр.) повече сключени договори и ръст при стойността с (73,1%) или (397 млн. лв.). 

Консорциумите регистрират ръст на броя с (68,5%) или (76 бр.) повече сключени договори и 

бележат спад от (11,0%) или (67 млн. лв.) по-малко при стойността от общо сключените 

договори в инженерната инфраструктура спрямо предходната година. 

В „Сградното строителство“ спрямо 2017 г. фирмите отчитат ръст от (19,9%) или с (122 бр.) 

се увеличават сключените договори, както и ръст при стойността с (72,2%) или (130 млн. лв.) 

При консорциумите се наблюдава ръст на броя с (48,7%) или (56 бр.) и ръст на стойността с 

(44,7%) или (34 млн. лв.) повече спрямо 2017 г. 

В „Енергийната инфраструктура“ спрямо 2017 г. фирмите регистрират спад от (30,6%) или 

(263 бр.) при броя и спад от (22,7%) или (108 млн. лв.) при стойността. При консорциумите 

тенденцията е спад при броя с (63,4%) или (196 бр.) и ръст при стойността с (3,7%) или (9 

млн.лв.) на годишна база. 

При „ВиК“ инфраструктурата – фирмите  регистрират ръст на броя с (36,0%) или (41 бр.), и 

ръст на стойността с (18,9%) или (27 млн.лв.), спрямо 2017 г.  При консорциумите се наблюдава 

тенденция на ръст с (151,6%) или (47 бр.) при броя на сключените договори и ръст с (78,6%) 

или (88 млн. лв.) при стойността на сключените договори спрямо 2017г. 

Сключени договори по обществени поръчки в сектор строителство на 

стойност над 5 млн. лв. 

За 2018 г. сключените договори по обществени поръчки в сектор строителство на стойност над 

5 млн.лв. са 95 броя, на стойност 1 292,1 млн.лв. 

 

Сключени договори по обществени поръчки в сектор строителство  

на стойност над 5 млн. лв.  
 

 Фирми 

Консорциуми 
Големи Средни Малки 

Брой 
Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 

2017 14 225,4 9 105,3 2 13,1 30 658,4 

2018 19 322,3 31 291,1 1 6,7 44 672,0 

Годишен 

темп 
5 96,9 22 185,8 -1 -6,4 14 13,6 
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 по вид строителство 

Инженерна инфраструктура 

За 2018 г. сключените договори в инженерната инфраструктура на стойност над 5 млн.лв. са 

62 броя, на стойност 812,3 млн.лв. 

 

Сключени договори на стойност над 5 млн. лв.  

Инженерна инфраструктура 
 

 Фирми 

Консорциуми 
Големи Средни Малки 

Брой 
Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 

2017 10 144,0 7 76,2 1 6,5 21 530,9 

2018 14 258,2 23 189,7 1 6,7 24 357,7 

Годишен 

темп 
4 114,2 16 113,5 0 0,2 3 -173,2 

 

Брой 

Стойност 

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Годишен темп при сключените договори  

над 5 млн.лв. 

Големи Средни Малки Консорциуми 
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Сградно строителство 

За 2018 г. сключените договори в сградното строителство на стойност над 5 млн.лв. са 6 

броя, на стойност 64,2 млн.лв. 

 

 

 

Сключени договори на стойност над 5 млн. лв.  

Сградно строителство 
 

 Фирми 

Консорциуми 
Големи Средни Малки 

Брой 
Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 

2017 1 13,6 1 11,0 - - 3 20,8 

2018 1 20,5 3 18,6 - - 2 25,1 

Годишен 

темп 
0 6,9 2 7,6 - - -1 4,3 

 

Брой 

Стойност 

-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%

Годишен темп при сключените договори над 5 млн.лв.  

Инженерна инфраструктура 

Големи фирми Средни фирми Малки фирми Консорциуми 
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Енергийна инфраструктура 

 

За 2018 г. сключените договори в енергийната инфраструктура на стойност над 5 млн.лв. са 12 

броя, на стойност 223,1 млн.лв. 

 

Сключени договори на стойност над 5 млн. лв.  

Енергийна инфраструктура 
 

 Фирми 

Консорциуми 
Големи Средни Малки 

Брой 
Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 

2017 - - - - 1 6,6 2 14,6 

2018 2 18,1 2 57,6 - - 8 147,4 

Годишен 

темп 
      6 132,8 

 

 

Брой 

Стойност 

-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%

Годишен темп при сключените договори над 5 млн.лв.  

Сградно строителство 

Големи фирми Средни фирми Малки фирми Консорциуми 
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В и К инфраструктура 

 

За 2018 г. сключените договори в В и К инфраструктура на стойност над 5 млн.лв. са 15 броя, 

на стойност 192,5 млн.лв. 

 

Сключени договори на стойност над 5 млн. лв.  

В и К инфраструктура 
 

 Фирми 

Консорциуми 
Големи Средни Малки 

Брой 
Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 
Брой 

Стойност 

млн. лв. 

2017 3 67,8 1 18,0 - - 4 92,1 

2018 2 25,5 3 25,2 - - 10 141,8 

Годишен 

темп 
-1 -42,3 2 7,2 - - 6 49,7 

 

Брой 

Стойност 

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000%

Годишен темп при сключените договори над 5 млн.лв.  

Енергийна инфраструктура 

Големи фирми Средни фирми Малки фирми Консорциуми 
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Сключени договори в сектор строителство – процедури на възлагане 

Процедури на възлагане 

2017 2018 

Брой 
Стойност, 

млн.лв. 
Брой 

Стойност, 

млн.лв. 

Открита процедура 1 389 1 855,2 1 282 2 032,9 

Публично състезание 1 130 418,1 1 475 621,9 

Пряко договаряне 43 18,8 66 23,1 

Договаряне без предварително обявление 67 29,4 85 93,5 

Договаряне без предварителна покана за участие - - 4 1,1 

Договаряне с предварителна покана за участие 174 54,3 153 93,4 

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка - - 1 0,2 

Договаряне без обявление 5 2,4 1 4,2 

Договаряне с обявление 1 2,5 - - 

Ускорена ограничена процедура - - 2 20,7 

Общо: 2 809 2 381 3 069 2 891 

 

 

Брой 

Стойност 

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%

Годишен темп при сключените договори над 5 млн.лв.  

В и К инфраструктура 

Големи фирми Средни фирми Малки фирми Консорциуми 
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Сключени договори в сектор строителство – критерии за възлагане 

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодна оферта, която 

се определя по един от следните критерии за възлагане: 

⁓ Най-ниска цена; 

⁓ Ниво на разходите (разходната ефективност); 

⁓ Оптимално съотношение качество/цена; 

Според тази норма посоченият критерий „ икономически най-изгодна “ е тази 

оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя 

показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по 

отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални 

характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни 

разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други”. 

Залагайки този критерий, възложителят би си осигурил една по-широка стабилност в 

изпълнението на поръчката. 

За 2018 г. данните показват, че от общо 3 069 сключени договора в сектор 

строителство в 2 006 се поствя критерий за възлагане, което е 65,4% от общо сключените 

в сектора договори, а в 1 063 договора, или 34,6% липсват такива. Сравнителния анализ на 

годишна база показва, че дялово съотношение е без промяна.  

 

За 2018 г. 

 

 

 

 

Икономически най-
изгодна оферта 

“най-ниска цена“ 

56 договора 

11,4 млн.лв. 

„ниво на разходите“ и 

„съотношение 

качество/цена“  

1 950 договора 

2 340,5 млн.лв. 

липсват 
критерии  

1 063 договора 

539,1 млн.лв. 
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За 2017 г. 

 

 

Сключени договори в сектор строителство – източници на финансиране 

Броят на сключените договори финансирани от държавния бюджет за 2018г. възлизат на 2 418, 

на стойност 1 670 млн.лв., а финансираните по оперативни програми на Европейския съюз – 

651 договора, на стойност 1 221 млн.лв. 

 

Държавен бюджет 

  

Оперативни програми на 

Европейския съюз 

Брой  Стойност млн. лв. Брой    Стойност млн. лв. 

2013 1 848 989 717 3 203 

 2014 2 313 1 168 825 1 828 

2015 2 335 1 134 519 1 533 

2016  2 862 1 997 186 520 

2017 2 164 1 405 645 976 

2018 2 418 1 670 651 1 221 
 

 

 

 

 

Икономически най-
изгодна оферта 

“най-ниска цена“ 

85 договора 

17,0 млн.лв. 

„ниво на разходите“ 

и „съотношение 

качество/цена“  

1 984 договора 

1 932,2 млн.лв. 

липсват критерии  

740 договора 

431,3 млн.лв. 
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Сключени договори в сектор строителство, финансирани от държавния бюджет 

2013г. – 2018г. 

 

 

Сключени договори в сектор строителство, финансирани по оперативни програми 

2013г. – 2018г. 

 

1 848 

2 313 2 335 

2 862 

2 164 
2 418 

989 

1 168 1 134 

1 997 

1 405 

1 670 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ  

Брой  Стойност млн. лв. 

717 825 

519 

186 

645 651 

3 203 

1 828 

1 533 

520 

976 
1 221 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  

Брой  Стойност млн. лв. 



ФИНАНСИРАНЕ 
2017г. 2018г. 

Брой Стойност 
/млн.лв./ Брой Стойност 

/млн.лв./ 
Държавен бюджет 2 164 1 404,7 2 418 1 670,0 

Механизъм за свързване на Европа - - 4 156,8 

Фонд „ Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 6 0,1 16 3,0 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 574 579,6 302 488,6 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 8 195,3 2 48,4 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 - - 205 270,9 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 7 159,9 27 170,6 

INTERREG V-A Румъния – България 2014- 2020 3 10,6 14 23,6 

INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 1 8,9 24 27,5 

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014 – 2020 6 3,8 11 0,8 

Оперативна програма „Добро управление“ - - 2 0,1 

Национален доверителен ЕкоФонд  10 3,4 15 6,2 

 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 10 9,1 12 15,6 

Проект „Красива България“ 8 1,0 4 1,0 

 Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 1 0,1 - - 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  3 0,4 9 1,2 

Фонд „Джесика“ - - 1 5,0 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 - - 1 0,7 

Фонд „Радиоактивни отпадъци“ - - 1 0,6 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 - - 1 0,4 

ИСПА (Инструмент за структурни политики за предприсъединяване) 1 1,4 - - 

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство“ – 2009 – 2014 5 1,8 - - 

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 1 0,4   

Българо – Швейцарска програма за сътрудничество 1 0,01 - - 

ОБЩО:  2 809 2 381 3 069 2 891 



Тенденцията, която се надблюдава през 2018 година спрямо предходната година 

по начин на финансиране е: увеличаване на броя с 0,9% (6 бр.), както и на стойността с 

25,1% (245 млн.лв.) на сключените договори по оперативни програми на 

Европейския съюз и увеличаване на броя с 11,7% (254 бр.), както и на стойността с 

18,9% (265 млн.лв.) при сключените договори, финансирани от държавния бюджет.  

Сравнителния анализ на годишна база показва, че дялово съотношение е без 

промяна. През 2018 г. финансирането на сключените договори по обществени поръчки 

в сектор строителство със средства от държавният бюджет е с дял 57,8%, при 42,2% 

по оперативни програми. По същия начин през 2017 г. сключените договори, 

финансирани със средства от държавния бюджет са с дял 59,0%, а по оперативни 

програми на Европейския съюз с дял 41,0%. 

 

 

Приложимост на изисквания за системи за управление от 

европейските и международни стандарти за 2018г.: 

БДС EN ISO 9001 – Системи за управление на качеството – 59,4 %; 

БДС EN ISO 14001 – Системи за управление на околната среда – 44,0 %; 

БДС EN OHSAS 18001 – Системи за управление на здравословните и безопасни 

условия на труд) – 7,9 %; 
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БДС EN ISO 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията – 0,2 %; 

БДС IEC 17020 – Изисквания за компетентността на органите, извършващи контрол) – 

0,5 %; 

БДС EN ISO 17025 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за 

изпитване и калибриране – 0,1; 

БДС EN ISO 9606-1 – Определя изискванията за квалификация изпитване на заварчици 

за заваряване чрез стопяване на стомани – 0,5%; 

Методология и източници на информация 

Анализът „Мониторинг на сключените договори по обявени обществени 

поръчки в сектор строителство“ за 2018 година е изготвен на база данни на 

Агенцията за обществени поръчки, обработвани ежедневно от ескперти към 

дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ 

към Камара на строителите в България. 

Методология на обработка на данните 

  Данните се обработват по: 

  тип строителство:  

    Сградно строителство 

    Инженерна инфраструктура  

    В и К инфраструктура 

    Енергийна инфраструктура 

 по вид възложители 

 процедури на договаряне 

 критерии на възлагане 

 източници на финансиране 

Източници на информация  

Портал за обществени поръчки към Агенция за обществени поръчки (АОП) 

 

 

Експертна група - дирекция  „Анализи, строителство, професионална 

квалификация и мониторинг“ 


