
 

 

Индексацията вече е 
закъсняла, промени в ЗОП ще я 

забавят драматично 
 

КСБ подкрепя протеста на работодателските организации на 18 май 

Приемането на методика за индексиране на договорите с публични 
възложители вече е закъсняло, а обвързването й с промени в Закона за 
обществените поръчки ще я забави драматично. Камарата на 
строителите в България категорично заявява, че отрасълът е на ръба и 
няма време да чака повече. 

Вече близо година КСБ сигнализира, че от началото на 2021 г. има 
драстично поскъпване на строителните материали. Това води след себе 
си лавина от проблеми в изпълнението на договорите с държавата или 
с общините, тъй като компаниите са изправени пред невъзможност да 
работят на старите цени. 

Вече близо година Камарата води разговори с властта за намиране на 
решение. Но няма реални резултати. През тази седмица от страна на 
властта беше обявено, че индексацията трябва да мине през промяна в 
Закона за обществените поръчки. Това означава отлагане на решението 
с месеци! Строителите нямаме това време! Нужни са мерки сега! 
Индексация на договорите с публични възложители може да бъде 
регламентирана само с акт на Министерския съвет и категорично не е 
необходима изрична законова делегация. 

Отново заявяваме, че е неприемливо на индексацията да се слага таван, 
защото това я обезсмисля. И няма да е адекватно нито на ръста в 
поскъпването на строителните материали, нито на инфлацията. 

В защита на интересите на своите членове, Камарата на строителите в 
България подкрепя Общонационалния протест на петте национално 
представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП 
и ССИ. Посочените теми – незабавно компенсиране на свръхвисоките 
цени на електроенергията и природния газ и спиране обедняването на 
нацията са приоритети, които засягат не просто всеки бизнес, но и 
всеки български гражданин. Заставаме зад тези искания не само като 



браншова организация, а и като отговорни работодатели, които са 
загрижени за своите стотици хиляди служители. 

Няма време! Индексация сега! 

 


