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1. “Подкрепа на подготовката и стартирането на цифрова реформа на българския 
строителен сектор” по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-
2020 г. - финансиран от Европейската комисия (ЕК). За консултант по проекта е 
избранa, консултантската компания KPMG. Изпълнението му започна през 
м. октомври 2020 г. и се очаква да приключи през м. януари 2022г.

2. Разработен е проект „Подкрепа за въвеждане на строително информационното 
моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като 
основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“, с който МРРБ 
кандидатства за финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост.



3. Разработено е проектно предложение за създаване на „Единна информационна 
система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и 
разрешаване на строителството“, което е внесено в Министерски съвет за 
одобряване и включване за финансиране в Национален план за възстановяване по 
Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС (Resilience and Recovery 
Facility).

4. Разработено е проектно предложение за създаване на „Единен публичен регистър по 
устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване 
на строителството“ в изпълнение на мярка 3 от Приложение № 2 към Актуализираната 
стратегия за развитие на електронното управление (2019-2023), приета с Решение № 546 на 
Министерския съвет от 18.09.2019г. Проектното предложение е изпратено в Министерски 
съвет за подкрепа за финансиране по Оперативна програма „Добро управление“.



1. “ПОДКРЕПА НА ПОДГОТОВКАТА И СТАРТИРАНЕТО НА ЦИФРОВА
РЕФОРМА НА БЪЛГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЕН СЕКТОР”

Дейности, които ще бъдат финансирани по проекта:

• Анализ на състоянието на строителния сектор в България: Целта на тази дейност е да 
се проведе цялостно проучване на пазара, което да обхване колкото е възможно 
повече заинтересованите страни в строителната индустрия на България. Това ще 
доведе до създаване на база данни за състоянието на строителния сектор в България, 
фокусирана върху готовността му за въвеждането на СИМ и цифровата 
трансформация. 

• Изготвяне на проект на стратегия за реформа в строителния сектор и прилагане на 
СИМ.  Пазарният анализ, ще бъде основа за разработване на българската стратегия за 
въвеждане на СИМ, като основа на цифровата трансформация на сектор 
“Строителство”. Тя ще определи нивото на внедряване на СИМ, както и основните 
насоки за дигитална трансформация и роли на ключовите играчи в цифровата 
реформа на строителния сектор у нас.



1. “ПОДКРЕПА НА ПОДГОТОВКАТА И СТАРТИРАНЕТО НА ЦИФРОВА
РЕФОРМА НА БЪЛГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЕН СЕКТОР”

Дейности, които ще бъдат финансирани по проекта:

• Разработване на проект на пътна карта за реформа на строителния сектор и 
прилагане на СИМ, Тази пътна карта, ще покаже действията, необходими за постигане 
на цифрова реформа в строителството. Пътната карта ще съдържа необходимите 
ресурси, финансовата подкрепа, етапите и продължителността, идентифициращи 
ключови постижения и резултати.

• Разработване на план за национална цифрова платформа за строителството. 
Въвеждането на СИМ и строителната цифрова трансформация се нуждаят от 
динамични, стабилни и ефективни технологии, системи и решения.

• Повишаване на осведомеността и изграждането на капацитет сред българската 
архитектурна, инженерна и строителна общност за осигуряване на знания и опит, 
свързани с внедряването на СИМ.



Дейностите, които се предвиждат по проекта са свързани основно с 
повишаване на осведомеността и изграждането на капацитет сред 
българската архитектурна, инженерна и строителна общност за 
осигуряване на знания и опит, свързани с внедряването на СИМ и 
Създаване на национална цифрова платформа за строителството:

• „Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка
стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики на всички
заинтересовани страни:

• „Хардуерно и софтуерно обезпечаване на общинската, областна и държавна
администрация в 28 области/общини и 3 министерства. 

• „Логистична подкрепа на малките и средни предприятия за прилагане на
СИМ“:

2. „ПОДКРЕПА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ
(СИМ/BIM) В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО КАТО

ОСНОВА ЗА ЦИФРОВА РЕФОРМА НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ“



2. „ПОДКРЕПА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ
(СИМ/BIM) В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО КАТО

ОСНОВА ЗА ЦИФРОВА РЕФОРМА НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ“

• „Разработване на законодателство и ръководства за събиране, 
управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на 
достъпа до информация въз основа на ISO и CEN стандарти“

• „Разработване на програми за включване на дисциплини, свързани със 
СИМ в университетските програми и програмите на средните 
професионални училища по архитектура, строителство и геодезия

• „Създаване на ИТ инфраструктура и бази за споделени данни за обмен 
на информация между доставчиците и възложителите на 
обществените поръчки“.



3. „ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПО УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И

РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“

Единна информационна система (ЕИС) като платформа за предоставяне на 
електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на 
строителството.

• Електронно подаване на документи, заявления и проекти, разрешаване
изработването и одобряване на устройствени планове, одобряване на
инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в
експлоатация – общо 56 електронни услуги по Закона за устройство на
територията

• Предвижда се заявителят да подава еднократно искане за предоставяне на
съответния пакет услуги, засегнатите администрации да предоставят
съгласувателни становища, като вътрешна административна услуга и
впоследствие компетентният орган да издаде и връчи краен акт по електронен
път.



4. ЕДИНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И

РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“

• Единният публичен регистър трябва да обедини регистрите, поддържани 
от МРРБ, ДНСК, областните управители, общинските администрации и 
районните администрации

• Ще бъде прилаган основният принцип за еднократното събиране,  
създаване на данни и многократно използване на информацията от 
централната и териториална администрация, комбиниран със 
задължението за служебно предоставяне по електронен път на трети 
страни. Служебният безвъзмезден обмен на информация и данни между 
администрациите ще улесни както възложителите, така и самата 
администрация;



БЛАГОДРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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