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Очаквани резултати от изпълнението на проекта 

 

Анализ на 
състоянието на 

строителния сектор 
в България 

• ниво на готовност на частния и на публичния сектор за въвеждане на СИМ; 
• наличие на ресурс – административен, финансов, технически и академичен; 
• условия за осъществяване на реформата – законодателна рамка, обществени поръчки, въведени стандарти, образователна система, наличие на 

познания и умения на заинтересованите лица; 
• придружаващи условия – правителствена готовност за поддържане и финансиране на реформата на строителния сектор. 

Проект на стратегия 
за реформа в 

строителния сектор 

• визия за развитие на строителния сектор и въвеждането на СИМ; 
• секторна политика и стратегически цели за постигане на определената визия; 
• предложения за изменения на националната регулаторна рамка в съответствие с европейската, въвеждане на стандарти, съставяне на ръководства; 
• дефиниране ролята на обществените поръчки за въвеждане на СИМ; 
• определяне на мерки за подпомагане на МСП за въвеждане на СИМ; 
• определяне ролята на Националната група за въвеждане на СИМ; 
• стратегия за постигане на необходимото ниво на компетентност на общинските и държавни структури, на индустрията и академичната общност, на 

всички заинтересовани от въвеждането на СИМ страни; 
• ползи-разходи от прилагането на стратегията или ефекта от евентуалното изоставане на българския строителен сектор от европейските процеси на 

цифровизация  

Разработване на 
проект на пътна 

карта за реформа 
на строителния 

сектор и прилагане 
на СИМ 

• основни стъпки за постепенното въвеждане на СИМ и времеви хоризонт; 
• финансовия, човешки и институционален ресурс, необходими за всяка една от стъпките на пътната карта; 
• отговорностите на всеки един от участниците в процеса на реформиране на строителния сектор, тяхната роля и взаимоотношения ; 
• критерии за идентифициране на пилотен проект, за който ще се изисква СИМ; 
• международна мрежа за обмен на ноу-хау в областта на СИМ; 



Очакваните резултати от изпълнението на проекта 

План за национална 
цифрова платформа за 

строителството: 

• определяне на стандартизиран формат на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на 
обществените поръчки - необходими стандарти за въвеждане на СИМ, ИТ инфраструктура, споделени бази данни, съвместното 
им прилагане в съответствие с изискванията, въведени на европейския пазар; 

• определяне на необходимостта от изменение на законодателство и разработване на ръководства за събиране, управление и 
споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на ISO и CEN стандарти; 

• широко обсъждане и консултации с всички заинтересовани лица 

Изграждане на капацитет 
на СИМ общността в 

България 

• анализ и определяне на нуждите от обучение на администрацията и частния сектор - архитектите и инженерите, заети с 
инвестиционното проектиране, одобряване, контрол и изпълнение на проектите; 

• подготовка на програми и обучителни материали за различните групи участници в процеса – съобразени с общата рамка 
стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики; 

• разработване график на обучения с идентифицирана целева аудитория; 
• предложение за включване на дасциплини, свързани със СИМ в университетските програми; 
• представяне на стратегията и пътната карта за реформа на строителния сектор; 
• провеждане на пилотно обучение с всяка идентифицирана целева аудитория при наличие на бюджет по проекта. 



ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СТРАТЕГИЯ 

Въвеждане на СИМ ниво 2 

Постепенно въвеждане на задължение за прилагане на СИМ в 
обществените поръчки: 

- 2026/2027 г. за строежи на стойност над 50 млн. Евро; 

-2029/2030 г. за строежи на стойност над 20 млн. Евро; 

- трети отворен етап; 



ПРОЕКТ  
 

Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително 
информационното моделиране (СИМ/BIM) в 

инвестиционното проектиране и строителството като 
основа за цифрова реформа на строителния сектор в 

България 



Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране 

Проектът е предложен за финансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС, 

допълва и надгражда проекта, който се финансира по Програмата за подкрепа на 
структурната реформа 2017-2020 г 

С първия проект ще бъдат определени основните мерки, които администрацията и частният 
строителен сектор следва да изпълнят, за да се осъществи цифрова реформа на българския 
строителен сектор. С втория проект ще осигурим начален финансов и човешки ресурс за 
стартиране на пилотна фаза на реализацията на определените с първия проект основни мерки. 



Етап „Изграждане на капацитет на СИМ общността в България, за осигуряване на знания и опит, свързани с прилагането на 
СИМ - на пилотна фаза“ 



Етап „Създаване на национална цифрова платформа за строителството“ 

Дейност 4 „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“  

необходими за провеждане на цифровата 
реформа в строителния сектор, с които ще 
бъде допълнена националната нормативна 

уредба, и най-малко 2 ръководства  
за проектанти и за одобряващата 

инвестиционните проекти администрация. 
 Приемането на измененията в 

законодателството, съгласно Стратегията за 
цифровизация на строителния сектор, ще се 

реализира в края на 2026 г.; 

Дейност 5 „Разработване на 2 бр. програми 
за специализирано обучение, свързано с 
използването на СИМ, които трябва да 

бъдат въведени в университетите.“ 

Въвеждането на програмите e отговорност 
на университетите, ще изисква подготовка 
на преподавателския състав и ще повлияе 

на акредитацията на университетите. 

 

 

Дейност 6 „Създаване на ИТ инфраструктура 
и бази за споделени данни за обмен на 

информация между доставчиците и 
възложителите на обществените поръчки“.  
Платформата ще бъде разположена върху 

Държавния хибриден частен облак като 
среда за функциониране на 

информационната система. Ще бъде 
извършена интеграция с хоризонталните 

системи на е – управление и 
присъединяване към средата за 

междурегистров обмен. 



Етап „Организация и управление на проекта, информация и публичност“ 

Дейност 8 „Информация и публичност“  
 

• Дейността ще се изпълнява за цялото време на изпълнението на 
проекта – индикативно пет години. 

• Планирано е обществената поръчка да включва услуги и дейности 
по медийното обслужване и публичността на проекта като се има 
предвид неговото значение за осъществяване на реформата в 
строителния сектор, в т.ч.: 
• провеждане на проучване на комуникационните потребности и 

нагласи на заинтересованите страни и провеждане на медийна 
кампания чрез публикуване на имиджови карета в печатни 
издания и публикуване на рекламни формати в интернет медии и 
платформи;  

• Изработване на минимално 930 комплекта рекламни материали, 
1 банер и 1500 бр. стикери, които да бъдат използвани при 
изпълнението на проекта; 

• Организиране и провеждане на най-малко по 2 пресконференции 
в 6-те района на планиране в България, съответно за начало и 
край на проекта. Предаване на събитията по интернет 
комуникационни канали. 

Дейност 9 „Консултиране при разработване на документацията за 
възлагане на обществените поръчки по проекта, както и при 

приемане на резултатите от изпълнението им “. 
Обвързването на проекта с нови ИТ технологии изисква 

специализирана консултантска помощ при разработването на 
Техническите спецификации за възлагане на обществените поръчки 

по проекта, както и при приемането на резултатите от тяхното 
провеждане 



Времеви график за изпълнение на проекта 

Етап „Изграждане на капацитет на СИМ 
общността в България, за осигуряване на 
знания и опит, свързани с прилагането на СИМ - 
на пилотна фаза“ - 01.04.2022 г. – 31.03.2025 г 

Етап „Създаване на национална цифрова платформа за 
строителството“ – 1.01.2023 г. – 31.12.2025 г 



Създаване на „Единна информационна система по 
устройство на територията, инвестиционно 

проектиране и разрешаване на строителството“  

ПРОЕКТ  



Проектът е предложен за финансиране от Инструмента за възстановяване и 
устойчивост на ЕС 

Целта на проекта е създаване на единна информационна система като 
платформа за предоставяне на електронни административни услуги по 
устройство на територията и разрешаване на строителството 

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.  

По този начин ще се създаде възможност за 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 

Проект за създаване на „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и 
разрешаване на строителството“ 
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