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Мария Башева, 
председател на ОП
на КСБ – Габрово, 
координатор на 
проекта

„Заедно за по-прозрач-

ни обществени поръчки 

в строителния сектор” е 

името на проекта, с кой-

то Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

кандидатства по програ-

ма „Добро управление на 

местно ниво” на Фондация 

„Америка за България” и бе 

одобрен за финансиране. 

Общо постъпилите кан-

дидатури в този конкурс 

бяха 84, а одобрените са 

едва 14. 

Проектът е с фокус 

върху повишаване на от-

четността в разходване-

то на публични средства и 

увеличаване прозрачност-

та в работата на инсти-

туциите на областно и 

общинско ниво за създава-

не на благоприятна среда 

за развитие на частния 

сектор. Инициатори на 

проектната идея и дей-

ностите са Димитър Ко-

паров, директор „Органи-

зационна политика” в КСБ, 

и Мария Башева, председа-

тел на Областното пред-

ставителство на КСБ в 

Габрово.

„Камарата на строи-

телите в България е про-

фесионална организация, 

която обединява и защи-

тава интересите на над 

5600 строителни фирми, 

вписани в Централния 

професионален регистър 

на строителя (ЦПРС), как-

то и на повече от 200 000 

работещи в тях. Реали-

зирането на проекта ще 

помогне на бранша, като 

внесе яснота чрез анали-

зиране на най-често сре-

щаните проблеми, с които 

са се сблъсквали строи-

телните фирми при канди-

датстване и извършване 

на ремонтни дейности, 

финансирани с общест-

вени средства”, заявява 

Димитър Копаров, който 

е ръководител на проекта.

„Строителните фирми 

активно следят и участ-

ват в тръжните процеду-

ри, проследяват целия про-

цес на обявяване, оценка и 

изпълнение на поръчките 

и много често се сблъск-

ват с непрозрачността 

и скритите мотиви за 

определен избор. На всич-

ки професионални срещи 

основен проблем, който 

обсъждат строителни-

те фирми, са търговете 

– начин на възлагане, ме-

тодики, промяна или пре-

кратяване в процеса на 

обявяване, липса на равни 

възможности, последва-

щите анекси, трудности 

при кандидатстване с но-

вата платформа Центра-

лизирана автоматизирана 

информационна система 

„Електронни обществе-

ни поръчки” (ЦАИС ЕОП) и 

др.“, споделя Мария Баше-

ва, координатор на проек-

та. „Затова дейностите, 

които ще се изпълняват в 

рамките на проекта, це-

лят да се подобри средата 

за възлагане на общест-

вени поръчки в сферата 

на строителството, да 

се насърчи проз рач ност-

та на държавните ин-

ституции, да се повиши 

експертността на компа-

ниите за участие в тръж-

ни процедури и ползване на 

националната уеббазира-

на платформа ЦАИС ЕОП. 

Много от фирмите имат 

опита, желанието и въз-

можността да изпълнят 

дадена строителна услу-

га, обявена от публичен 

възложител, но се затруд-

няват от самото канди-

датстване, специфичната 

терминология, админи-

стративните изисквания. 

Особено по-малките ком-

пании нямат достатъчно 

опит и знания как точно 

да подготвят своята ус-

пешна оферта, не могат 

да си позволят отдел или 

дори експерт, който да 

следи и управлява тези 

процеси”, допълва Башева.

Вече стартира първа-

та група дейности, насо-

чени към

анализ на средата и 
процеса на възлагане на 
обществените поръчки с 
цел извършване на мони-
торинг на търговете в 
строителството 

за идентифициране на 

причини за промяна и пре-

кратяване. В резултат ще 

се изготви статистика и 

анализ на причините, до-

вели до прекратяване на 

обществени поръчки и 

последващи действия. 

Втората група дейнос-

ти е свързана с 

провеждането на анкети-
ране сред строителните 
фирми за опита им,

свързан с корупция при 

възлагане на обществе-

ни поръчки, за прозрач-

ността при обявяването 

им, за прозрачността в 

работата на публичните 

институции на областно 

или общинско ниво. След 

набирането на достатъч-

но информация по темата 

и конкретика относно си-

туацията с прекратени 

тръжни процедури ще бъде 

проведено обществено об-

съждане относно разбира-

нето за негативните по-

следствия от корупцията, 

за необходимостта от 

последователни възпира-

щи корупцията действия и 

за повишаване на прозрач-

ността и отчетността 

на институциите. 

Предвиждат се 

2 специализирани обучи-
телни семинара с пред-
ставители на строителни 
фирми и експерти, 

работещи в сферата 

на обществените поръч-

ки. Целите на обученията 

са свързани с повишаване 

на капацитета на участ-

ващите в тръжните про-

цедури за правата и задъл-

женията им при съмнения 

за корупция при възлагане 

на обществени поръчки, 

начини за уведомяване и 

обжалване, работа с на-

ционалната платформа 

Централизирана автома-

тизирана информационна 

система „Електронни об-

ществени поръчки”.

В рамките на проек-

та ще бъде разработен 

механизъм за създаване и 

функциониране на област-

ни съвети за прозрачност 

и отчетност на общест-

вените поръчки към об-

ластните администрации 

– с участието на пред-

ставители на КСБ, на об-

щините, на държавни кон-

тролни структури, НПО, 

активни граждани. Един 

такъв областен съвет би 

могъл да институциона-

лизира партньорството 

на всички сектори и да 

има правомощието да 

работи целенасочено за 

по-благоприятна среда 

за прозрачни обществени 

поръчки. Ще се проведе 

и пилотно тестване за 

работа на три областни 

съвета за прозрачност и 

отчетност на търгове-

те към областните ад-

министрации. Този модел 

може да се мултиплицира 

впоследствие във всички 

областни центрове, тъй 

като Камарата на стро-

ителите има необходи-

мия капацитет и човешки 

ресурс по места, за да го 

осъществи.

Партньор по проекта е 

вестник „Строител” - един 

от най-важните комуника-

ционни канали, които КСБ 

използва. Изданието има 

за цел да улови проблеми-

те, съвременните тен-

денции и предизвикател-

ствата пред строителния 

бранш. Вестникът дости-

га до всички регистрира-

ни строителни компании 

в ЦПРС на КСБ, както и 

до всички министерства, 

агенции, общини, област-

ни управи, Народното съ-

брание, организациите на 

работодателите и синди-

катите и близо 70 посол-

ства. С това медията ще 

допринесе за широка пуб-

личност на дейностите по 

проекта, за популяризация 

на целите и резултатите 

от него, за отправяне на 

послания, мнения, препоръ-

ки, сигнали, практики.

Подкрепата за Камара на строителите в България (КСБ) е осигурена 
от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени 
тук, принадлежат единствено на КСБ и не отразяват непременно виж-
данията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Емил Христов
Ренета Николова

Консултативният съ-

вет (КС) на браншовите 

и професионалните орга-

низации в сектор „Стро-

ителство“ проведе чет-

върто редовно заседание 

за годината посредством 

интернет конферентна 

връзка. Символичен дома-

кин на събитието бе Ге-

орги Шопов, председател 

на Националната асоци-

ация на строителните 

предприемачи. От страна 

на Камарата на строите-

лите в България (КСБ) в 

работата на КС се вклю-

чиха инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на 

Камарата, и инж. Виоле-

та Ангелиева, експерт в 

КСБ. В нея участие взе-

ха арх. Владимир Милков, 

председател на УС на 

Камарата на архитекти-

те в България (КАБ), арх. 

Борислав Борисов, зам.-

председател на КАБ, инж. 

Златан Златанов, пред-

седател на Камарата на 

инженерите по геодезия, 

инж.  Огнян Атанасов, 

зам.-председател на Ка-

марата на инженерите в 

инвестиционното проек-

тиране, както и членове 

на организациите, вклю-

чени в Съвета.

В началото на сре-

щ а т а  Ге о р г и  Ш о п о в 

представи за обсъждане 

възможните процедури 

за промяна на Наредба  

№ РД-02-20-2 от 2021 г. 

за определяне на изис-

кванията за достъпност 

и универсален дизайн на 

елементите на достъп-

ната среда в урбанизи-

раната територия и на 

сградите и съоръжения-

та.

Членовете на Кон-

султативния съвет  ко-

ментираха и последните 

промени в ЗУТ, идеите за 

комуникационно-транс-

портно развитие на Со-

фия и др. 

Снимки Емил Христов

Снимка в. „Строител“


