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Abstract:  

An analysis of the formwork cost (FW) for reinforced concrete slabs with a thickness of more 

than 15 cm for the period 2012 - 2020 was performed. The prices were obtained from the 

Bulgarian construction businesses. The cost change of the FW during the considered eight-year 

period is shown in charts. A relatively constant expenditure for the FW is observed in the middle 

four years of the examined period. The slow cost change by quarters from different years of the 

considered period is also graphically presented.  the cost changes of FW components - labor, 

materials, mechanization and additional expenses - were monitored. The average annual values 

of the FW and its components of the examined slabs for the period 2012 - 2020 were presented. 

The shares of FW components of the full price were analyzed. The Bulgarian trends and 

prospects for the price change of FW and its components were traced. At the end, conclusions 

are drawn and suggestions are given. The analysis allows us to forecast prices and give specific 

recommendations to construction businesses, and to form adequate offers. The gradual trends of 

change of the examined cost and its components are an additional sign for attracting domestic 

and foreign investments for the construction industry in Bulgaria. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Стойността на кофражните работи и отчисленията за кофраж в общата стойност на 

стоманобетонните плочи при строежите е 42 - 48% [4]. Тези данни са взети от изследване 

на фирмата за кофражи и скелета PERI. Изследването е направено за плоча с 

конструктивна дебелина 30 cm. Това показва, че стойността за кофражни работи е 

съществена. За това тенденциите ѝ за промяна трябва да се изследват и анализират, 

съответно и факторите влияещи върху тях [2], за да може да се въздейства успешно на 

цената за кофражни работи. 

В доклада са анализирани измененията на цените за кофражни работи (КР) и техните 

компоненти при стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm: труд, материали, 

механизация и допълнителни разходи за периода 2012 - 2020 г. Отчетени са тенденциите 

за промяна през разглеждания период. Посочени са перспективите за стойностите на 

цените при КР в строителното производство и са направени някои препоръки.  
 

2. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА ЗА К Р И СЪСТАВНИТЕ Ѝ КОМПОНЕНТИ ПРИ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ, ПРЕЗ ПЕРИОДА 2012 - 

2020 Г. 
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Фигура 1. Изменение на общата цена за КР [лв/m2] при стоманобетонни плочи с дебелина 

над 15 cm, през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
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Фигура 2. Изменение на общата цена за КР [лв/m2] при стоманобетонни плочи с 

дебелина над 15 cm, по тримесечия през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
 

Общата цена за КР при стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm се променя 

през периода, като увеличението между крайните стойности е около 60% (фиг. 1; 2). 

Разликата между екстремните стойности е 67%. В стойностно изражение това е 10 лв/m2 

от общата цена за КР. Най-високи са общите цени за КР: в края на 2019 г. и началото на 

2020 г. Това поведение на промяна се отнася и за съставните ѝ компоненти, цени за: труд, 

материали, механизация и допълнителни разходи. 
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Фигура 3. Изменение на цената за труд при КР [лв/m2] при стоманобетонни плочи с 

дебелина над 15 cm, през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
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Фигура 4.  Изменение на цената за труд при КР [лв/m2] при стоманобетонни плочи с 

дебелина над 15 cm, по тримесечия през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
 

Цената за труд през разглеждания период нараства с ≈ 50% (фиг. 3; 4). Това може да 

се дължи на повишаване цената за труд в целия стопански сектор и в страната. Това 

увеличение е свързано с повишение на жизнения стандарт в България. 
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 Фигура 5. Изменение на цената за материали при КР [лв/m2] при стоманобетонни плочи с 

дебелина над 15 cm, през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
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 Фигура 6. Изменение на цената за материали при КР [лв/m2] при стоманобетонни плочи с 

дебелина над 15 cm, по тримесечия през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
 

Цената за материали при КР намалява през разглеждания период (фиг. 5; 6). За това 

съдейства масовото използване на фирмени сглобяемо-разглобяеми кофражи в 

строителството. Те имат относително по-голяма кратност на употреба. 
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 Фигура 7. Изменение на цената за механизация при КР [лв/m2] при стоманобетонни плочи 

с дебелина над 15 cm, през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
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Фигура 8. Изменение на цената за механизация при КР [лв/m2] при стоманобетонни плочи 

с дебелина над 15 cm, по тримесечия през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
 

Цената за механизация при КР за стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm,  

намалява с 50% (фиг. 7), между крайните стойности. През годините от 2015 до 2020 е 

относително устойчива с ниска абсолютна стойност (фиг. 8). Това се дължи на 

относително голямото предлагане на разнообразна механизация и възможността да се 

направи подбор на оптимална машина и инвентарни средства. 
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Фигура 9. Изменение на допълнителните разходи при КР [лв/m2] при стоманобетонни 

плочи с дебелина над 15 cm, през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
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Фигура 10. Изменение на допълнителните разходи при КР [лв/m2] при стоманобетонни 

плочи с дебелина над 15 cm, по тримесечия през периода 2012 - 2020 г. [1], [3] 
 

Допълнителните разходи в цената за КР при стоманобетонни плочи с дебелина над 

15 cm (фиг. 9; 10), през периода са се увеличили. Екстремните максимални стойности са 

от края на 2019 г. до началото на 2020 г. Наблюдава се колебание на тази цена през 

разглеждания период. 

 

3. СРЕДНИ ГОДИШНИ СТОЙНОСТИ НА ЦЕНИТЕ И СЪСТАВНИТЕ ИМ 

КОМПОНЕНТИ ЗА К Р ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА НАД 

15 СМ, ПРЕЗ ПЕРИОДА 2012 - 2020 Г. 
 

В табл. 1 са дадени средните годишни стойности на общата цена и съставните ѝ 

компоненти за КР при стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm, през периода 2012 - 

2020 г. [3] 
 

Таблица 1. Средни годишни стойности на цените и съставните им компоненти за КР при 

стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm, през периода 2012 – 2020 г. 
 

Показатели 

 

Година 

Мерни 

единици 

Обща 

цена 

Труд Мате-

риали 

Меха-

низация 

Доп. 

разходи 

2012 лв/m2 16,21 7,77 1,46 0,10 6,88 

2013 -˶- 17,97 8,57 1,53 0,11 7,77 

2014 -˶- 19,40 9,49 1,50 0,04 8,37 

2015 -˶- 18,67 9,16 1,43 0,05 8,03 

2016 -˶- 17,62 8,80 1,32 0,04 7,45 

2017 -˶- 18,45 9,30 1,36 0,04 7,77 

2018 -˶- 20,42 10,29 1,40 0,04 8,68 

2019 -˶- 22,74 11,40 1,40 0,04 9,92 

2020 -˶- 24,90 12,45 1,43 0,04 10,98 
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Тенденциите за изменение на общата цена при КР за стоманобетонни плочи над 15 

cm са към първоначално стабилизиране, а след това - нарастване. Перспективите са за 

нарастваща цена в условията на развиващо се пазарно стопанство (табл. 1). 

 

4. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА СЪСТАВНИТЕ КОМПОНЕНТИ В ОБЩАТА ЦЕНА ЗА 

К Р ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ, ПРЕЗ 

ПЕРИОДА 2012 – 2020 Г. 
 

На фиг. 11 е показано дяловото участие [%] на съставните компоненти в общата цена 

за КР при стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm, в годините 2012 - 2020. 
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Фигура 11. Дялово участие [%] на съставните компоненти на общата цена за КР при 

стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm, през: 2012 г. (a); 2013 г. (б); 2014/15 г. (в); 

2016/17 г. (г); 2018 - 20 г. (д) [3] 
 

От схемите на фиг. 11 е видно, че дяловете на съставните компоненти на общата 

цена за КР, при стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm, през годините на 

разглеждания период са относително постоянни. Делът на разхода за труд е постоянен и е 

приблизително 50% от общата цена. У нас все още е ниска цената за труд в 

строителството. Делът на цената за допълнителни разходи е също устойчив през 

разглежданите години – 43%, но относително висок (фиг. 11). През разглеждания период у 

нас са с относително висока цена инвентарните средства, материалите и услугите. 
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5. ИЗВОДИ ЗА ОБЩАТА ЦЕНА НА К Р ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С 

ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ, ПРЕЗ ПЕРИОДА 2012 - 2020 Г. 
 

Цената за труд през разглеждания период нараства (фиг. 3). Това може да се дължи 

на повишаване цената за труд в целия стопански сектор и в страната. Този факт е свързан 

с повишение на жизнения стандарт в България. Тенденцията ще се запази и за бъдещи 

периоди. Препоръката за практиката е да се търсят инвентарни средства и се провеждат 

мероприятия за увеличаване на производителността на труда. 

Цената за материали при КР се намаляла през разглеждания период (фиг. 5). За това 

съдейства масовото използване на фирмени сглобяемо-разглобяеми кофражи в 

строителството. Те имат относително голяма кратност на употреба. Тази тенденция ще се 

запази и за бъдещи периоди. 

Цената за механизация при КР за стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm, 

намалява (фиг. 7). Това се дължи на възможността за оптимизиране на механизацията, 

поради голямото ѝ предлагане. Друг фактор влияещ на тази тенденция е масовото 

прилагане на сглобяемо-разглобяеми кофражни системи при кофриране на плочи, което 

води до намаляване на този разход, поради ръчният монтаж и демонтаж. Това са 

перспективите, а тенденцията е за нисък разход за механизация при КР. 

Допълнителните разходи в цената за КР при стоманобетонни плочи с дебелина над 

15 cm, след колебание през разглеждания период намалява, а в края - нараства (фиг. 9). 

Относително устойчив е неговият дял в общата цена за КР (фиг. 11).  

Общата цена за КР при стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm се е променяла 

през периода, като увеличението между крайните стойности е относително голямо (фиг. 

1). Най-високи са стойностите на общите цени за КР от края на 2019 г. до началото на 

2020 г.  

Може да се направи изводът, че перспективите за увеличение на цените за КР при 

стоманобетонни плочи с дебелина над 15 cm са устойчиви в условията на развиващо се 

пазарно стопанство (табл. 1). 

Делът на разхода за труд е постоянен и е приблизително 50% от общата цена (фиг. 

11). Все още у нас, в частност в строителството, е ниска цената за труд. Нисък е темпът на 

промяна. Делът на разхода за материали е също устойчив през разглежданите години, но 

относително висок като стойност, това се дължи на относително ниският стандарт в 

България (фиг. 11). В края на разглеждания период делът на този разход намалява. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 
 

В заключение може да се направи следния извод за КР при стоманобетонни плочи с 

дебелина над 15 cm, през периода 2012 - 2020 г.: 

- цената за труд при КР се увеличава; 

- цените за материали и механизация при КР, след известни колебания в средата на 

разглеждания период нараства;  

- допълнителните разходи при КР през разглеждания период се увеличават с 

относително малък процент; 

- при общата цена на КР през изследвания период се наблюдава относително 

стабилизиране, с тенденция към нарастване. Перспективите за бъдещи периоди са за 

устойчива промяна на цената в условията на пазарно стопанство. 
 

Препоръки за практиката: 

- увеличаване производителността на труда, чрез: повишаване на квалификацията; 

прилагане на нови кофражни системи; използване на съвременна механизация и 

инвентарни средства; прилагане на нови технологични методи в строителството; 
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- прилагане на съвременни кофражни системи и скелета с голяма кратност на 

употреба. 

Изследването и анализа на цените за КР при плочи с дебелина над 15 cm, през 

периода 2012 - 2020 г. ни показва тенденцията за промяна. Последната ни дава 

възможност за прогнозиране на цените и формулиране на конкретни препоръки за 

строителната практика и в частност при създаване на офертни книжа. 
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