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СЪДЪРЖАНИЕ
I. ОБЩА ЧАСТ 

И. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ:
СЪГЛАСНО ЧЛ.9 И ю  ПЛАНЪТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ СЪДЪРЖА:

1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН;
2. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН;
3. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР;
4- ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ И ЗА

ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА;
5. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ 

НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ;
6. СПИСЪК НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА 

КОНТРОЛ;
7. СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА (ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ, РАБОТОДАТЕЛ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНТРОЛ И КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТАТА, В 
КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, И ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ТРЕНИРОВКИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ;

8. СХЕМА НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ТРАНСПОРТНИ И ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА И ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ НА СТРОИТЕЛНАТА 
ПЛОЩАДКА И ПОДХОДИТЕ КЪМ НЕЯ;

9. СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА 
РАБОТЯТ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРОИТЕЛИ;

ю. СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ 
РИСКОВЕ;

11. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СКЕЛЕТА;
12. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ, 

ВРЕМЕННИ РАБОТИЛНИЦИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ;
13. СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА САНИТАРНО-БИТОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
14. СХЕМА ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ДР.;
15. СХЕМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И РАБОТНИТЕ МЕСТА;
16. СХЕМА И ВИД НА СИГНАЛИЗАЦИЯТА ЗА БЕДСТВИЕ, АВАРИЯ, ПОЖАР ИЛИ ЗЛОПОЛУКА, С 

ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ.

III. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ:
СЪГЛАСНО ЧЛ. 19.(1) ИНСТРУКЦИИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ СЪДЪРЖАТ:

1. ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО РЪКОВОДЯТ ИЛИ 
УПРАВЛЯВАТ СЪОТВЕТНИТЕ ТРУДОВИ ПРОЦЕСИ;

2. ИЗИСКВАНАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И НА ОПЕРАТОРИТЕ 
НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ;

3. ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗБУТ:
A) ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ, ПО ВРЕМЕ И ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И 

ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА;
Б) ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ДРУГОТО РАБОТНО 

ОБОРУДВАНЕ;
B) ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ И ПРОБИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА 

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТАЛАЦИИ;
4. СРЕДСТВАТА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА И ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА,

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА, КАТО СЕ ДАВА ПРЕДИМСТВО НА -----
КОЛЕКТИВНИТЕ ПРЕД ЛИЧНИТЕ; (  L /  / )

5. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ НА РАБОТА;
6. УСЛОВИЯТА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО И АВАРИЙНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА, МЕРКИ 

ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКА И ДР.; /
7. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПАБ И НА 

МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОПИСАНИЯТА НА СИГНАЛИТЕ, ПОДАВАНИ С РЪКА, И НА 
СЛОВЕСНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, КОИТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ ПОДАВАТ ПРИ РАБОТА.

(2) ИНСТРУКЦИИТЕ ПО АЛ. i:
1. СЕ ПОСТАВЯТ НА ДОСТЪПНИ И ВИДНИ МЕСТА В РАБОТНАТА ЗОНА;
2. СЕ АКТУАЛИЗИРАТ ПРИ ВСЯКА ПРОМЯНА И СЪДЪРЖАТ ДАТИТЕ, НА КОИТО

СА УТВЪРДЕНИ И ИЗМЕНЕНИ.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 1 ДО 8.
9. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ.
ю. ДИАГРАМА НА ТОВАРОПОДЕМНОСТТА НА ИЗБРАНИЯ КРАН.
11. ГРАФИЧНАЧАСТ.



I. ОБША ЧАСТ
Чл. 9. (i) Възложителят или упълномощеното от него лице възлага на проектанта или на координатора п 
безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране изготвянето на план по безопасност : 
здраве и го предоставя на строителя преди откриването на строителната площадка.

Всички текстове на настоящата разработка са запазени съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 i 
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строители] 
и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
НАСТОЯЩИЯТ ПРОЕКТ ЗА “ПЛАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” СЪГЛАСНО ЧЛ. 9 И1 0 Е  
ИЗГОТВЕН ВЪЗ ОСНОВА НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
• НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасш 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
• Работен проект по специалността;
• Закони:

№ Наименование: Публикуван:
01 Конституция на Република България; ДВ 56/1991Г.
02 Кодекс на труда; Издаден 200 ir.

03 Закон за здравословни и безопасни условия на труд; ДВ 124/ 1997Г.
04 Кодекс за задължително обществено осигуряване; ДВ 110/1999Г.

05 Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества, препарати и 
продукти;

ДВ 10/2000Г.

об Закон за техническите изисквания към продуктите; ДВ 86/1999Г.
07 Закон за защита на потребителите; ДВ 30/1999Г.
08 Закон за националната стандартизация; ДВ 55/1999Г.
09 Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. ДВ 133/1998Г.

Наредби:

№ Наименование: Издадена от: Същност: Публикуван:
01 Наредба № 7 МТСП и M3 За минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места 
и при използване на работното оборудване

ДВ 88/1999Г.

02 Наредба №5 МТСП За реда, начина и периодичността на 
извършване на оценка на риска

ДВ 47/1999Г.

03 Наредба №3 МТСП За функциите и задачите на длъжностните 
лица и на специализираните служби в 
предприятията за организиране изпълнението 
на дейностите свързани със защитата и 
профилактиката на професионалните рискове

ДВ 91/1998Г.

04 Наредба № 14 M3 За службите по трудова медицина ДВ 95/1998Г.
05 Наредба №13 M3 За пределно- допустимите концентрации на 

вредни вещества във въздуха и работната среда
ДВ 82/1992Г. 
Изменена и 
допълнена 
ДВ11/1994Г. 
ДВ 57/1994Г.

об Наредба №4 МТСП За обучението на представителите в 
комитетите и групите по условия на труд в 
предприятията

ДВ 133/1998Г.

07 Наредба №15 M3 За условията, реда и изискванията за 
разработване и въвеждане на физиологични 
режими на труд и почивка по време на работа

ДВ 54/1999Г.

08 Наредба №16 M3 За физиологични норми правила за ръчна 
работа с тежести

ДВ 54/1999Г.

09 Наредба № 4 МТСП и МВР За знаците и сигналите за безопасност на труда 
и противопожарна охрана

ДВ 75/1995

ю Наредба №3 МТСП За инструктажа на работниците и служителите 
по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана

ДВ 44/1996Г.

11 Наредба № 3 M3 За минималните изисквания за безопасност и 
опазване на здравето на работещите при 
използване на лични предпазни средства на 
работното място

ДВ 46/2001Г.

12 Наредба №2 МВР За противопожарните строително-технически 
норми

ДВ 58/1987Г. 
Изменена и 
допълнена



ДВЗЗ/1994Г.
13 Наредба №3 МВР За пожарна безопасност на обектите в 

експлоатация
ДВ 54/1997Г. 
Поправена 
ДВ 60/1997Г.

14 Наредба МТСП За установяване, разследване, регистриране и 
отчитане на трудовите злополуки

ДВ 6 / 2 0 0 0 Г .

15 Наредба M3 За реда на съобщаване, регистриране, 
потвърждаване, обжалване и отчитане на 
професионалните болести

ДВ 33/2001Г.

16 Наредба МТСП и M3 За комплексно оценяване условията на труд ДВ 73/1991Г.

Норми:

№ Наименование: Публикуван:
1 Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно- 

физиологични и ергономични изисквания за рационална 
организация на работното място и трудовите процеси

ДВ 25/19971 
Изменена и допълнена 
ДВ58/1979Г. 
ДВ54/1999Г.

2 Норми на МТСП за проектиране на отоплителни, вентилационни и 
климатични инсталации

ДВ 103/1992Г.

3 Норми за радиационна защита ДВ 103/1992Г.

Правилници:

№ Наименование: Публикуван:
1 Правилник за устройство на електрическите уреди Издаден 1977Г.
2 Правилник за безопасността на труда при експлоатацията на 

електричиските уреди и съоръжения
Издаден 1996Г.

3 Правилник за технически надзор върху съоръженията с повишенаа 
опасност приет с ПМС №34 от 198згодина

ДВ 72/1983

КООРДИНАТОРИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
Чл. 5. (i) Възложителят или упълномощеното от него лице в процеса на договаряне за възлагане на 
проектиране, респ. строителство, определя координатори по безопасност и здраве за:

1. етапа на инвестиционното проектиране -  в случаите на повече от един проектант;
2. етапа на изпълнение на строежа -  в случаите на повече от един строител;
(2) Координаторите по ал. 1 трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален 

опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и 
здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.;

(3) Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват:
1. за етапа на инвестиционното проектиране и от:

а) консултант (за строежи от всички категории);
б) лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория).
2. за етапа на изпълнението на строежа и от:
а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория);
б) технически ръководител (за строежи от пета категория).

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА
Чл. 12. (i) Възложителят или упълномощеното от него лице предварително изготвя информационна 
табела съгласно чл. 13 при:

1. планирана продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни, и възможност за работа 
на повече от 20 работещи едновременно;

2. планиран обем работа за повече от 500 човекодни.
(2) За откриване на строителната площадка строителят поставя на видно място 

информационната табела за строежа и при необходимост я актуализира.
(3) Строителят уведомява съответното поделение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция 

по труда” и на Дирекцията за национален строителен контрол преди започване на работата, като изпраща 
копие от съдържанието на информационната табела.
Чл. 13. Информационната табела съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;
2. номер и дата на разрешението за строеж;
3. точен адрес на строителната площадка;
4. възложител/и (име/на и адрес/и);
5. вид на строежа;
6. строител/и (име/на и адрес/и);
7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и 

адрес/и);
8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);



9- планирана дата за започване на работа на строителната площадка; 
ю. планирана продължителност на работа на строителната площадка;
11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност н 

строителната площадка;
13. данни за вече избрани подизпълнители.

ОЦЕНКА НА РИСКА
Чл. 15. (1) Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строеж 
строителят е длъжен да извършва оценка на риска.

(2) Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работн 
оборудване и всички параметри на работната среда.

(3) Оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители и е 
актуализира при включването на нови в процеса на работа.

(4) Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалния 
планове, оценката на риска се актуализира.

(5) При извършването на оценка на риска се правят измервания на параметрите на работнат;
среда.
СЪГЛАСУВАНЕ
Чл. 17. (1) Строителят съгласувано с органите на Държавна агенция “Гражданска защита” и Националнг 
служба “Пожарна и аварийна безопасност” организира разработването и утвърждаването на:

1. план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;
2. план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
3. план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.
(2) Плановете по ал. 1:
1. обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии и породилите ги причини и съдържат 

сигнала, известяващ "аварийно положение";
2. определят поведението и задълженията на всеки работещ;
3. се поставят на видни и достъпни места.
(3) С плановете по ал. 1 трябва да се запознават всички лица, допускани на строителната площадка.

Настоящият ПБЗ е изготвен на база Задание за проектиране на Възложителя и има за задача да уточни:
> организационния план на строителство с изискванията към изпълнителя;

> строителен ситуационен план със схема на местата за инсталиране на: повдигателни 
съоръжения; местата за складиране на строителни продукти и оборудване, санитарно-битови 
помещения и контейнер за отпадъци; схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, 
канализация и др.;

> комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;

> мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, 
включително за местата със специфични рискове;

> план за предотвратяване на пожари и аварии, за пожарна безопасност и за евакуация на 
работещите и намиращите се на строителната площадка.



II. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
1.0 РГАНИЗАЦИ0 НЕН ПЛАН
1.1 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ

Строително -  монтажните работи (СМР) обхващат изграждането на ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
ОТ СЕМЕЕН ТИП, в УПИ VI -  „За i”, кв. ю о по плана на гр. Смолян, кв. Устов
(ПИ 9260150) ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН с максимална височина до корниза 8,22m. Сградат; 
е самостоятелна с пълни отстояния към регулационните линии на останалите парцели. Предвижда се 
монолитно строителство, изпълнение на нулев цикъл, монолитни колони, диафрагми и плочогредови 
конструктивни елементи.

Обектът, (съгласно Наредба № 1/30.Юли.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи) е пет; 
категория.

✓ СУТУРЕН:
В сутерена са разположени три склада, перално помещение, склад за гориво, котелно, битова за 

персонал със санитарен възел, машинно за асансьора и перално. Достъпът до сутерена е по двураменна 
стълба, явяваща се първо нива от оформена стьлбищна клетка и от самостоятелен вход от английски двор. 
Общото ниво е -  2,70. На тази кота е развита и първата спирка на асансьорната уредба.

S  Кота ± о,оо:
На тази кота са разположени дневна -  трапезария, кухня, кът за игра, дежурна персонал със 

санитарен възел, антре към главния вход на сградата, четири спални, помещение за ГРТ, дневна №1 и 
санитарен възел. Обособен е и втори вход към дневната. На тази кота е развито второто ниво на 
стълбищната клетка и втората спирка на асансьорната уредба.

S  Кота +3,05:
На тази кота архитектурният проект предвижда разполагането на дневни №№2 и 3 с тераси към 

тях, пет спални с възможност за разделяне, санитарни възли, третото ниво на стълбищната клетка и 
втората спирка на асансьорната уредба.

В имота е обособено 1 паркомясто.
Сградата е с монолитна стоманобетонова скелетно-гредова конструкция. Ограждащите и 

преградните стени са от тухлена зидария. Стените се боядисват с латекс. В санитарните възли -  фаянс. 
Подовете се настилат с паркет или гранитогрес. Таваните са с латексово покритие, а в баните -  окачен 
таван.
Конструктивно решение

Предвижда се монолитно строителство. За поемане на вертикални товари са оразмерени 
монолитни колони и диафрагми и плочогредови конструктивни елементи. За хоризонтални въздействия -  
монолитни рамки и диафрагми.
1.2. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Застроена площ = 360,63 ш2
Разгъната застроена площ = 687,27 т 2
Площ на имота =1319,43 т 2
Кинт = 0,52 т 2
ПЛ = 27,35 %
Зелени площи = 49 %

2.СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН
п  • п г г »  \  I I  п и п -п :  h i n  v r T i n i J w a  п п  1 1 1 :  п2.1 ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ

Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират 
своевременно. Това е задължение на координатора по безопастност и здраве за етапа на Изпълнение на 
обекта (чл. и, т.3 от Наредба 2). Всяка промяна да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната 
книга на обекта.
2.2 ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗБУ&

Изпълнение на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има 
задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други 
подобни мероприятия. Организационните етапи по ЗБУТ по конкретния строеж са следните:

Първи етап: подготовка за изпълнение на строително- монтажните работи;
Втори етап: демонтажни и изкопни работи. Временно строителство;
Трети етап: груб строеж: кофражни, армировъчни, бетонови и декофражни работи;
Четвърти етап: покривни работи;
Пети етап: монтажни работи;
Шести етап: изпълнение на инсталации;
Седми етап: довършителни работи. Благоустрояване на района (премахване на огради, 

почистване на терена) и предаване на сградата в експлоатация.
Разделянето на тези етапи е до извесна степен условно, защото ще има технологични застъпвания 

и прекъсвания, но всеки етап започва след преглед на мероприятията и положителни отговори на 
информационните листове.
2.3 КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР, в съответствие с оценките 
на риска, ще произхождат от:

А) затрупване от земни маси и увреждане на комуникационните системи преминаващи по улиците 
в съседство;



Б) падане от височина;
В) удар от падащи предмети;
Г) неправилно стъпване и удряне;
Д) поражение от електрически ток;
Е) удряне от МПС;
Ж) пресилване;
3 ) други опасности (пожар, аварии и др.).
В следващите точки са описани основните организационни и технологични мероприятия npt 

изпълнение на СМР, които трябва да се предприемат от Строителя и контролират от КБЗ (техническш 
ръководител на обекта), без да се счита че те са напълно достатъчни. За изпълнение на всеки вид работа 
свързан с опасностите, установени с оценката на риска, да се изготвят писмени инструкции по безопасност 
и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.
2.4 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, 
координаторът по безопасност и здраве за етапа на строителството да изисква от изпълнителя писмени 
инструкции по безопасност и здраве.

Копие от всяка инструкция да се поставя на видно място в обхвата на строителната площадка. 
Инструкциите да се актуализират при всяка промяна и да съдържат датите, на които са променени 

и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по безопастност и здраве е указано в чл. 19 (l) от Наредба 
№2.

Видовете инструктажи:
❖ начален:

Целта на началният инструктаж е лицата, които постъпват на работа, да бъдат запознати с 
основните правила и изисквания по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на 
територията на обекта, с вида и характера на извършената работа и възможните рискове, както и с 
изискванията към тяхното поведение с оглед на здравето и живота им. Началният инструктаж се провежда 
с новопостъпващи работници и служители; учащи и лица на производствена практика; работници и 
служители от други предприятия, които ще работят или пребивават на територията на строежа 
(предприятието). Началният инструктаж се провежда по утвърдена от работодателя програма, в която се 
включват следните групи въпроси:
1) Въпроси от общ характер:

S  запознаване с характера на производството, съществуващите опасности в района на строежа - 
машини, съоръжения, шахти, асансьори, използван транспорт, наличие на вредни за здравето 
фактори на работната среда и трудовия процес;

S  установен ред в района на строежа и на работните места;
S  в разяснение за причините и характера на най-често допусканите трудови злополуки, примери за 

допускани грешки и нарушения; — ч
•S основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки и професионални заболявания;
S  запознаване със специфичните опасности и рискове за здравето, свързани с конкретните 

технологии и употребявани материали и с начините и средствата за предпазване;
S  лични и колективни предпазни средства, специално работно облекло, значение и начин за 

ползване и съхраняване;
■S общи правила за оказване на долекарска помощ при злополуки и отравяния;
S  безопасност на движението в района и извън него;
^ запознаване с аварийните планове.

2) Въпроси, свързани със съответната дейност или професия:
S  конкретни правила и изисквания по безопасността, хигиената на труда и противопожарната 

охрана, отнасящи се за дейностите, технологичните процеси, работните места, машините, 
механизмите, инструментите и електросъоръженията, с които ще се работи;

S  опасни работни места, свързани с високо ниво на производствен риск - възможни аварии, повреди 
и усложнения, които могат да възникнат;

S  енергийни уредби и съоръжения на територията на строежа и общи изисквания за безопасната им 
експлоатация;

S  съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и отдалечено въздействие;
S  използвани знаци и сигнали за безопасност и противопожарна охрана и изисквания за 

специфично поведение на работещите;
S  транспортиране на хора, на материали и елементи;
^ съхраняване на опасни химически вещества, начин за безопасна работа с тях и мерките, които 

трябва да бъдат предприети при разливане и разпиляване;
s  конкретни забранителни разпоредби, действащи на строежа и други специфични правила и 

изисквания.
❖ инструктаж на работното място:

Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с 
конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното 
място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа. Инструктажът и обучението на работното място 
се провеждат на основата на действащите правила и инструкции за безопасна работа, като тематиката и 
продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за 
дадена дейност или вид работа нормативни актове. Инструктажът на работното място приключва, след



като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за 
безопасен и здравословен труд за извършваната от него дейност. Допускането на инструктирания 
работник или служител до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в книгата за 
инструктажи.

❖ периодичен инструктаж:
Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Периодичният инструктаж се провежда не по- 
рядко от един път на три месеца, ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка 
периодичност. Инструктажът се провежда от прекия ръководител на дейността или друго лице, 
определено със заповед на работодателя, като тематиката се определя в зависимост от характера на 
работата и условията на труд. Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в 
зависимост от изпълняваната работа. На отсъстващите работници или служители периодичният 
инструктаж се провежда в деня на идването им на работа.

❖ ежедневен инструктаж:
Ежедневно се инструктират работници и служители, заети в дейности с висок производствен риск: 

работещите в подземни, минни, строителни и геологопроучвателни обекти, кариери, при експлоатацията 
на транспорта, добива на нефт и газ, производството и употребата на взривни материали и с опасни 
химически вещества, както и при работа на височина. Ежедневния инструктаж се провежда от прекия 
ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя и се документира в 
Книга за ежедневен инструктаж или чрез използвани на строежа ежедневни листове за назначение на 
работещите.

❖ извънреден инструктаж:
Извънредният инструктаж се провежда:

1) След всяка смъртна, тежка, аварийна трудова злополука, пожар, авария и природно бедствие;
2) При констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасността, хигиената на труда и 
противопожарната охрана;
3) По нареждане на контролен орган. По преценка на работодателя или прекия ръководител при 
организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни 
професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и 
противопожарна охрана, преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда 
извънреден инструктаж. Този вид инструктаж се провежда с работещи, отсъствали от работа повече от 45 
дни, независимо от причините, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките 
си задължения. Извънреден инструктаж се провежда и при промяна на технологичния процес при 
въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място й организацията на работа.
2.4.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Преди започването на строително -  монтажните работи, главният изпълнител е длъжен да 
съгласува технологията на работа с органите по безопасност на труда. Всички работни места,.складове и 
изкопи да бъдат обезопасени със съответните ограждения, предпазниустройства и приспособления.

Не се разрешава на лица под 18 години да изпълняват строителни работи на височина над 5 т ,  
посредством временни монтажни приспособления и непосредствено на елементи от конструкцията.
2.4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания и да е в 
съответствие с генералния план на обекта.

Обектовото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането и обезопасяването на 
всички ями, изкопи, канали и други опасни места със съответните парапети и ограждения. Да се разпореди 
ненужните такива своевременно да се запълнят. Площадката да се почиства редовно от сняг, кал и лед, а в 
случай на нужда да се посипва с пясък или сгур.

Складирането на строителни материали да става само на указаните за това площи, обозначени с 
табели, прилагайки съответното подреждане и укрепване против срутване, съгласно предписанията за 
съответния материал. Между отделните фигури да се оставят чисти проходи с минимална широчина 1,50 
ш.

Разтоварването на обемисти и тежки товари да става под ръководството на техническия 
ръководител или специално обучено лице.

При снабдяването на обекта с леснозапалими вещества, те да се складират в специални складове за 
съхранение в съответствие с нормите за противопожарна защита.

Задължение на техническия ръководител на обекта е да не допуска до работа неинструктирани и 
необучени работници.

Всеки работник и служител, преминал през инструктаж и обучение по техника на безопасност е 
длъжен да познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност. Ползването на лични предпазни 
средства, работно облекло и други лични предпазни средства е задължително.

Всички работници и служители са длъжни да познават и спазват наредбата за противопожарна
защита.
2.4.3 ИЗКОПНИ РАБОТИ

Преди започване на изкопните работи е необходимо да се състави Протокол за откриване на 
строителната площадка, за определяне строителна линия и ниво- приложения № 2 и 3 към чл. 7, ал. 3, т.2 
от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След 
съставяне на Протокол № 2, строителната площадка може да се разчиства за започване на строителство и 
може да се преместват надземни и подземни линии, мрежи, стационарни устройства, натрупани в двора



боклуци и строителни отпадъци, възпрепятстващи организацията на строителство. Важно е да се 
маркират всички комуникации, като с особено внимание се подхожда към ел кабелите. Извличането и 
отстраняването на камъни и пънове от повърхностния почвен слой, които затрудняват работата на 
машините се извършва с разкъртвачи и изкоренители. Отвеждането на повърхностни води се осъществява 
с канавки, на които надлъжният наклон не трябва да е повече от 2%. Отстранява се и се извозва по 
предназначение плодородния почвен слой за рекултивация на нарушени терени и за последващо 
озеленяване и благоустрояване в района на обекта.

Забранява се работа в неукрепени изкопи. Укрепването да става с дървени елементи -  талпи и 
греди, през вертикално разстояние 70 cm и хоризонтално -  150 cm. При откриването на забоя да се 
потърси консултация с проектанта -  част: СК и с проектанта -  част: ГЕОЛОГИЯ, за определяне на точния 
вид, елементи и разположение на укрепването. Демонтажът на укрепването да става под ръководството на 
техническия ръководител.

Забранява се подкопаването на изкопи и складирането на материали и инвентар в зоната на 
възможно срутване.

Изкопа на строителната площадка трябва да се обгради най - малко на im от строителната яма. 
Ръчно се изкопават долните части на фундаментните ями /багер копае на 5-iocm по - високо от проектната 
кота, за да не се разрови почвата служеща за основа на фундаментите/. Приема се ръчната работа да е ю  % 
от обема на целия изкоп.

Слизането и излизането от изкопите да става по специално поставени и добре закрепени стълби.
2.4.4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА РАБОТНИ СКЕЛЕТА

Монтирането и демонтирането на работните скелета да става от обучени и инструктирани 
работници.

Работните фасадни скелета да се монтират върху предварително почистен, подравнен (където е 
необходимо) и отводнен терен. Вертикалните стойки на скелето задължително се полагат върху чамови 
талпи или греди.

Изграждането на работните фасадни скелета се извършва отдолу нагоре, а демонтирането -  отгоре
надолу.

Анкерирането се извършва към конструктивни части на сградата хоризонтално и вертикално, на 
целесъобразни места. Най-подходящи са новоизградените стоманобетонови диафрагми.

НЕ СЕ ДОПУСКА:
• да се работи едновременно на няколко етажни площадки в една вертикална плоскост,
• укрепване към комини, парапети, корнизи и други неустойчиви части,
• монтирането на скелета в близост да мрежи за Ниско и Високо Напрежение,
• работа по скелето при неблагоприятни атмосферни условия,
• претоварването на скелето с хора и материали.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е скелетата да бъдат плътно затапени с чамова дъска и с два хоризонтални реда 

парапети - 5 cm и 100 cm. ' '
2.4.5 КОФРАЖНИ РАБОТИ ^ 7)/

Задължително е използването само на обезопасени скелета, проведени стълби, платформи и
предпазни колани. Декофрираният материал задължително се почиства от стърчащи пирони и се 
складира на предварително определени за това площи. След декофриране всички т5творй й шахти да се 
обезопасят чрез парапети и здрави покрития. Забранява се хвърлянето от височина на кофражни платна и 
кофражни елементи. Забранява се оставянето във вертикално или наклонено положение на кофраж преди 
укрепяването му.

Декофрирането на елементите от сгради и съоръжения да се извършва по нареждане и указания на 
техническия ръководител на обекта и под непосредствения контрол на бригадира. Декофрирането да се 
извършва при набиране на 70% от проектната якост на бетона.
2.4.6 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

Армировката, придружена от сертификати за качеството, ще се изработва по работните чертежи в 
арматурния двор и ще се монтира на обекта от квалифицирани арматуристи. Разтоварването й от 
транспортните средства и издигането й до определените за монтаж места се извършва с подходящи 
подемни устройства (подемник или автомобилен кран), подходящи тъкелажни средства и от обучени и 
инструктирани работници. Поради спецификата на обекта -  ограничени площи за складиране на 
строителни материали, се препоръчва със стоварването тя да се издига на нивото за монтаж.

Не се допуска връзването на кабели и проводници за армировката.
2.4.7 БЕТОНОВИ РАБОТИ

Бетоновият разтвор ще се приготвя в бетонов възел.
От всяко бетониране ще се вземат проби и ще се изследват в лаборатория, по предписанието и 

указанията на проектанта. Ще се събират и ще се следят лабораторните протоколи, удостоверяващи 
качеството. Ще се води дневник на бетоновите работи на обекта. При полагането се спазват всички 
изисквания в тази насока при ПИПСМР. Вибрирането и грижите за бетона са задължителни.

Преди полагането на бетоновия разтвор, съответните контролни органи на обекта да приемат 
кофража и армировката, да се провери укрепването, съоръженията, механизмите, временните стълби и 
площадки, скелетата и всичко това да се отрази в дневника на обекта.

Бетонирането с бетонпомпа ще се извършва от позицията указана в графичната част. Техническият 
ръководител да направи конкретна разстановка на машините, съобразно точното място на изпълнение на 
бетоновите работи. Уплътняването на бетоновия разтвор ще се извърши с вибратори.



Бетонджиите, работещи с вибратори да са снабдени с гумени ръкавици, ботуши, да са специално 
инструктирани и да се сменят през два часа. При необходимост и по преценка на техническия 
ръководител, бетонджиите да ползват предпазни колани и други лични предпазни средства.

СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА:
• достъпа на лица, несвързани с обслужването на бетонпомпата в зоната на нейния обсег,
• по време на работата на бетонпомпата да се контролира налягането с неизправни 

манометри,
• технологичното време между отделните порции бетонов разтвор да надвишава 2 часа.

2.4.8 МОНТАЖНИ РАБОТИ
Монтажните работи на обекта обхващат монтаж на асансьор. Поради специфичността на 

строителната площадка -  ограничени площи за складиране на строителни материали и изделия, се 
препоръчва със стоварването на елементите, те да се издигат до нивото за монтаж.

СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА:
• достъпа на лица, несвързани с обслужването на подемника и крана в зоната на техния

обсег,
• работата с негодни или непроверени тъкелажни средства,
• работата от необучени и неинструктирани работници.
При работата на монтажния кран да се използва сигналист.
В графичната част са разработени примерни схеми за извършване на монтажа с избор на 

подходящи кран и спомагателни средства.
Ако е необходимо специализирана фирма за извършване на монтажните работи 

(подизпълнителят) ще разработи подробен план, въз основа на която ще се извършат монтажните работи. 
Той ще бъде точно съобразен със специфичните особености на наличните им монтажни средства. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С КРАНОВЕ:

С оглед осигуряване безопасни условия на работа е необходимо регистрирането, техническото 
освидетелствуване, въвеждането в експлоатация, обслужването, поддържането, експлоатирането и 
техническия надзор на крановете, на товарозахващащи органи и на сменяемите приспособления, 
използвани за извършването на различни видове работи да става в съответствие с Наредба 31,

При извършване на товаро - разтоварните работи с кранове да се спазват изискванията на 
Наредба No 31 и Правилника по безопасност на труда при товоро - разтоварните работи,

Забранява се допускането до работа на площадката на лица, които не са инструктирани и обучени 
по БХТПБ, не са правоспособни и нямат съответната квалификация за съответната дейност, не са 
запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при аварии на работната 
площадка, не са снабдени или не използват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки 
и лични предпазни средства,

Зоните и местата криещи потенциална опасност, да се обозначат със знаци по БДС или табели със 
съответни надписи,

Забранява се присъствието на лица неангажирани в производствения процес, в опасните зони на 
работа на крановете, /  /  /

Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари да става по правило по 
механизиран начин, /  (У * С— *

При възникване на опасни условия работата да се спира и работещите да напускат опасните 
места, без да чакат нареждане за това. Възстановяване на работата да става след нареждане на 
ръководителя на обекта или бригадира, при осигурени нормални условия на работа,

При работа с крана, сигнализацията на работната площадка да се извършва при спазване на 
Правилника по безопасност на труда при товарно - разтоварните работи,

Забранява се повдигането, преместването или спускането на всякакъв вид товари, монтажни 
елементи, оборудване и др. над обитаеми сгради, площадки в опасната зона на крана,

Забранява се работа с неизправен кран,
Забранява се използване на непроверени, неокомплектовани или неизправни товарозахващащи 

приспособления,
Всеки ден да се прави преглед на такелажните приспособления. Въжетата с куките да се 

обозначават за допустимо тегло, куките да се проверяват за разтваряне и ако светлия отвор на куката 
надвишава с 20% първоначалната стойност, куката се заменя.
2.4.9 ЗИДАРСКИ, МАЗАЧЕСКИ, БОЯДЖИЙСКИ И ДРУГИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Довършителните работи ще започнат с изпълнение на зидарски, облицовъчни работи и настилки. 
Довършителните работи ще се изпълняват успоредно със всички съпътстващи инсталационни работи. За 
извършване на тази дейност е наложително да се разработват ежеседмични графици за съвместяване и 
контрол на отделните видове работи.

Задължително е ползването само на обезопасени скелета и проверени стълби.
При работа по външни стени и фасади, задължително се изграждат предпазни обезопасени 

скелета. На места с реален риск от падане от височина се поставят предпазни парапети.
Гумирани електрически проводници се поставят на специални стойки, предпазващи ги от 

нараняване. Използват се само проверени и обезопасени електрически удължители.
Временното ел табло е поставено на подходящо място, защитено от атмосферни влияния. 

Правоспособно лице периодично проверява изправността му.



Всички пневматични машини, с които се работи да бъдат предварително изпитани на 
хидравлично налягане най-малко ю  bar, за което да се състави акт от упълномощено лице.

Забранява се работа с машини без контролен манометър или с наличен такъв, но с повреда или 
липсваща пломба.

При извършване на товароподемни операции с повдигателна уредба на тухли, керамични 
газобетонови блокове същите да са пакетирани в контейнери, палети или пакети.

Спускането на празните палети или контейнери от етажните работни площадки да се извършва 
помощта на товарозахватните приспособления. Забранява се хвърлянето им от височина, включително i 
при разтоварването им от превозно средство.

Стълбищните и други отвори на плочата, на която ще се извършват някакви видове работи, да с; 
обезопасени.

Забранява се на зидарите по време на фугиране да стъпват или да се облягат на иззиданите стени.
Временните съоръжения за укрепване на тухлени стени, корнизи и други подобни да се снемат 

след нареждане на техническия ръководител на обекта.
При затопляне на времето след отрицателни дневни или нощни температури прясно иззиданите 

стени да се проверяват от бригадира на зидарската бригада срещу изкривявания. При констатирането на 
такива да се уведомява техническият ръководител на обекта, който следва да даде указания във връзка с 
продължаването на работата.

При прекъсване на зидарските работи се забранява оставянето на инструменти или невложени 
материали върху стените.
2.4.10 ПОКРИВНИ, ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ

Допускането на работници до изпълнение на покривни работи да се разрешава от 
техническия ръководител на обекта след извършване на следните мероприятия, проверка на 
носещите елементи и определяне местата за закачване на предпазните колани на работниците. 
Покривните покрития ще се полагат при сухо време. Ще се ползва подемник - мачтов за вдигане на 
материалите.

По време на работа, работниците задължително да ползват работно облекло и целесъобразни 
лични предпазни средства. Задължително се спазват противопожарните мероприятия. Складираните на 
площадката материали, инструменти и др. да се подреждат и да се осигуряват срещу подхлъзване, 
търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане от вятър.
2.4.11 ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

При работа по наклонени плоскости и на височина е задължително използването на предпазни 
колани, нехлъзгащи се обувки и обезопасено скеле. Задължително е обезопасяването от падащи предмети 
на зоната под работното място. Това става, чрез монтирани предпазни козирки над вхдд/изходи и 
предпазна материя, монтирана по външния край на строителното скеле.
2.4.12 ВиК ИНСТАЛАЦИЯ У Ф /Z ^ -___

Задължително е укрепването на вертикалните водопроводни и канализационни клонове. Не се 
допуска кръстосване на вертикалните водопроводни щрангове с тръбна разводка H^ Ĵf инсталацията. 
Задължително се работи с изправни инструменти и с лични предпазни средства за работещите.
2.4.13 ЕЛ ИНСТАЛАЦИЯ

При работа по електрически мрежи, освен изключване на напрежението да се поставят и 
предпазни надписи. При работа по покриви и други опасни места да се ползват предпазни колани и 
обезопасени скелета. При прокопаване на канали и просвредляване на отвори в зидове и етажни плочи, да 
се вземат мерки против нараняване на работници в съседните помещения.
2.4.14 ОВК ИНСТАЛАЦИЯ

Монолитната жилищна сграда е с външни стени -  тухла с топлоизолация; дограма -  стъклопакет, 
тавани -  стоманобетон с топлоизолация. Отоплителната инсталация на сградата е разработена за всеки 
апартамент, като се предвижда отопление с централно топлоподаване. При работа по покриви и други 
опасни места да се ползват предпазни колани и обезопасени скелета. При прокопаване на канали и 
просвредляване на отвори в зидове и етажни плочи, да се вземат мерки против нараняване на работници в 
съседните помещения.
2.4.15 РАБОТА С ЕЛ ИНСТУМЕНТИ

До работа с електрически механизирани инструменти да се допускат само обучени и 
инструктирани работници. Те трябва да бъдат с целесъобразни лични предпазни средства: каски, 
предпазни очила или маски, противопрахови маски, работно облекло и работни ръкавици, антифони, 
предпазни колани и други.

За изправността и обезопасеността на електрическите инструменти да отговаря специално 
назначено лице. Включването към електрическата мрежа без обезопасени ключове и контакти е СТРОГО 
ЗАБРАНЕТО! Преместването на ел уредите да става само при изключено напрежение. След 
приключването на работния ден всички ел инструменти задължително се изключват от електрическата 
мрежа и се прибират в обособено помещение, при надзора на техническия ръководител. Напрежението в 
ел таблото се изключва и таблото се заключва.

РАБОТА С ЕЛЕКТРОЖЕН:
Задължително е:
• електроженните генератори и трансформатори да са с предварително проверена 

изправност и съставен за целта протокол,
• заваръчните работи могат да се изпълняват САМО от лица, преминали успешно обучение и 

квалификация съгласно Наредба N 3 за придобиване на правоспособност за заварчици - Д.в. бр. 25/79 г-
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• електрическите кабели, захранващи генераторите и трансформаторите от ел таблото да 
са обезопасени с цел запазване на целостта им,

• ел кабелите за заземяване е за ръкохватката също да са предпазени от нараняване,
• ползването на съответно работно облекло,
• стриктното спазване на всички противопожарни изисквания,
• изключването на генераторите и трансформаторите от ел захранването след приключване 

на работния ден,
• добро укрепване на металните елементи и частите от конструкцията, осигуряващи ги 

против падане и деформации преди окончателното им закрепване.
2.4.16 ТРАНСПОРТНИ РАБОТИ

Материално-техническото снабдяване на обекта ще се извърши от най-близките складове на 
строителната организация, съгласно сключен договор за строителство с изпълнителя.Поради спецификата 
на строителната площадка и ограничената площ за складиране е необходима техническия ръководител на 
обекта да изготвя и уточнява график на доставките и начина на полагане. Транспортът ще се извършва с 
бордови товарни автомобили, самосвали, бетоновози и др.

Вертикалният транспорт на обекта ще се осъществява посредством мачтов подемник, автокран, 
бетонпомпа. Схеми -  в графичната част.

Външният транспорт обхваща извозване на строителни отпадъци, доставка на строителни 
материали, елементи и заготовки и ще се осъществява, както следва:

• за излишни земни маси и строителни отпадъци -  самосвали,
• за доставка на строителни материали -  камиони и бордови коли,
• за бетонови смеси, циментов и варов разтвор -  автобетоновози,
• за други видове строителни материали -  лекотоварни коли.

3. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР
3.1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Линейният график е съставен въз основа на работен проект предоставен от инвеститора. 
Дефинирани са връзките между видовете работи, така че да се определят критичните пътища и резервите 
от време. Режим на работа 7 дневна работна седмица за обекта и 5 дневна работна седмица за работниците.

При съставяне на графика е отчетено и условието да се изравни диаграмата на работната ръка, така 
че на обекта да се работи със сравнително оптимален състав. За видовете работи, които попадат в зимния 
период ще се изготвят мероприятия за работа през зимата. От диаграмата на работната ръка се отчита: 

Ршах 21 работника
Рср. 14 работника
Продължителността на изпълнение е 18 месеца, а началото на строителство еусловно. 
Комплексният линеен график е съставен въз основа на обобщените количества CMJP по уедрени 

показатели и подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация /от главния изпълнител, 
съгласувано с подизпълнителите на обекта. Всяко налагащо се изменение^-на сроковете и броя на 
работниците в този график ще трябва да се отразява съобразно чл. и, точка 3 от Наредба № 2.

Графикът за изграждане на конструкцията, архитектурно-строителните и инсталационни работи 
на жилищната сграда е разработен на отделен чертеж, приложен към проекта. Конкретните срокове 
следва да се обвържат с договора за строителство между Инвеститор и Изпълнител, където на база 
количествата СМР, необходимата трудоемкост и мобилизираните финансови, материални, технически и 
трудови ресурси при съоръжаването на сградата се достига до конкретния срок за завършване и предаване 
на обекта в експлоатация.
3.2. ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЗБУТ

Изпълнение на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, отразени в т. 2.2. Разделянето 
на тези етапи е до известна степен условно.
3.3. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР, в съответствие с оценките 
на риска, са разгледани в т. 2.3.
3.4. ОРГАНИЗАЦИОННИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ ПО 
ЕТАПИ

Първи етап: подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи;
На Строителния ситуационен план са показани:
• Временна ограда -  по границата на парцела, метални стойки и готови пана с височина 2.0 т .  В 

оградата са обособени врати. Възможно е при необходимост (при работа на монтажен кран или 
бетонпомпа) временното отстраняване на част от тази ограда;

• Строителната площадка се почиства и отпадъците се извозват от обекта;
• Временни тоалетни -  в случай на необходимост да се достави на обекта временна химическа 

тоалетна. Местоположение -  виж графичната част;
• Канцелария -  фургон или в последствие подходящо помещение, например на първия етаж;
• Открити и закрити складове -  ще се ползват площите заградени от металната ограда. Също 

така и помещения от сградата -  при преценка на техническия ръководител;
• Съблекални -  фургони или помещения от сградата, при преценка на техническия ръководител. 

Помещенията, предназначени за съблекални и почивка ще се предават за ползване след одобрение от КБЗ 
за етапа на строителството и вписване на одобрението в протокол и в Заповедната книга;
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• Временни пътища и рампи не се предвиждат. Изграждането им -  САМО по преценка на 
обектовото ръководство, ако това е необходимо;

• В складовете за материали ще се подържат минимални количества, предвид стеснената плот 
На обекта, при целесъобразност ще се прилага принципа: монтаж от колела.

Електро- и ВиК захранване по време на строителството ще се вземат от наличните i 
района електро-, водопроводна и канализационна мрежи, като се монтират на подходящо място 
водомерна шахта с временна чешма и ел. табло с електромер за захранване на строителни машини i 
осветителните тела (прожектори с мощност 250 W с л.л.), инсталирани за охрана на обекта и з; 
извънредна работа в тъмната част на деня. В строителния ситуационен план е посочено местоположеииетс 
на ел. таблото и водомерната шахта за захранване на обекта с вода и ел. енергия, както \ 
местоположението на прожекторите, мачтовия подемник и другите строителни машини и съоръжения.

За строителни нужди е необходима слелната електрическа мотттност: 

електрожен - 1 бр. х 9.6 kW = 9.6 kW; 
вибратор - 2 бр. х 1.0 kW = 3.0 kW;

________ подемник______ - 1 бр. х 7-5 kW = 7.5 kW;______________________________________
Общо за обекта = 20.1 kW;
Тъй като действието на машините не съвпада по време, приемаме коефициент на 

неравномерност К=о.75 или необходима мощност 15.0 kW. За осветление и захранване на механизирани 
инструменти приемаме допълнително 5 kW или общо за обекта е необходима 20.0 kW електрическа 
мощност по време на изграждане на сградата.

Използват се технически изправни и периодично проверявани присъединителни средства и 
съоръжения!

Втори етап: демонтажни и изкопни работи;
До започване на земните работи, освен да са изпълнени условията на договора за строителство и да 

е предадена строителната площадка, се изисква да са изпълнени следните работи:

> трайно геометрично очертание на осите и геометричните контури в зоните на изкопни и 
насипни работи, укрепване на изкопния котлован в съответствие с конструктивния проект;

> изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация (съгласно Наредба № 
4/02.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана); изпълнение на 
временните и отводнителни съоръжения, изграждане на временни пътища и рампи (ако това е 
необходимо).

Изкопните работи ще се извършат съгласно съгласуван от фирмата изпълнител изкопен план и 
график. Багер с обратна лопата с обем на коша до 1.0 m3 ще се използва при изкопаването на котлована за 
фундиране на сградата. Планът на основите е показан в отделен конструктивен чертеж, приложен към 
проекта. Изкопът се извърши с вертикални откоси след укрепването им, поради лищ^ на'Място в парцела 
за разполагане на изискваните временни откоси по охрана и безопасност на труда. Процентът на 
механизирано изпълнение на земните работи се приема, съгласно Решение № 254 на бившия Комитет по 
цените при МС на НРБ - 90 % /раздел V, т.1.3 /. Изкопаната пръст се товари на самосвали и се 
транспортира до 15 km на депо, разположено извън града и определено от общинските власти. Копае се и 
се извозва пръст на удължен работен ден, само по светло.

Изкопните работи по изземването на хумусния слой и за подравняване на площадката ще се 
извърши с булдозер на база трактор С-юо и фадрома (товарач), а транспортът на отстранената земна маса 
се осъществява със самосвали на определено от общинските власти депо извън обекта.

Необходимата за обратна засипка пръст се транспортира със самосвали от депото и се разстила с 
помощта на малък булдозер; уплътнява се с малогабаритен валяк или виброплоча в близост до 
изградените съоръжения. Особено внимание да се обърне на уплътняването на обратния насип, като 
последния се изпълнява на пластове по 20 cm при оптимална влажност до достигане на обемно тегло, на 
насипа, посочено от конструктора.

При необходимост от отводняване на изкопа от повърхностни води (кота ниво подпочвени води е 
под дъното на изкопа) ще се използва ел. помпа с H=i5 m и дебит 500 л/мин, която ще изчерпва водата от 
шахти, оформени по периферията на дъното на изкопа.

Координатора по БЗ и техническия ръководител при изпълнение на изкопните работи следят за 
спазване на Правила за изпълнение на земни работи /ПИПСМР/ и приложение 1 от Наредба 2. 
Оформянето на фундаментите се започва незабавно след откриване на безопасен фронт за работа. 
Работниците слизат в изкопа по стълба.

Трети етап: груб строеж: кофражни, армировъчни, бетонови и декофражни работи;
Третия организационен етап се състои от повтарящи се работни цикли, в които се изпълняват: 

кофраж, армировка, бетониране и декофриране, и съпътствщите ги видове работи и мероприятия по 
ЗБУТ. В подземната и в надземната части на сградата ще се полага монолитен бетон, ще се реди армировка 
и ще се монтира и демонтира инвентарен кофраж в количества, посочени в конструктивния проект. 
Стоманобетоновите фундаменти, колони, греди и плочи са традиционно монолитно изпълнение, поради 
което в проекта не се разглежда подробен технологичен такт-план за изграждане на сградата.

При изпълнението на бетоновите работи да се следват указанията в конструктивния проект и 
изискванията на Раздел 3 на Правилник за Извършване и Приемане на СМР (ПИПСМР) -“Бетонни и 
стоманобетонни конструкции”.
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l:
Доставената армировка да отговаря на БДС 4758, съгласно раздел 2 “Материали” и проектните 

изисквания, а полагането на същата - на изискванията на Раздел 3 на ПИПСМР (Наредба № 3 за контрол i 
приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции -  ДВ, бр. 97/1994 г-> БСА, 2/1995 г0 
Транспортирането на заготвените по спесификации арматурни пръти или мрежи до обекта ще става 
бордови коли. Изкачването на армировъчните заготовки по етажите се извършва само от арматуристит 
след проведен предварителен производствен инструктаж. Когато полагането на бетона следва да бъд< 
направено на няколко етапа, то положените армировъчни пръти по време на повече от един етап ще бъдаг 
почистени между отделните порции от залепнал разтвор или бетон, преди започване полагането ш 
следващия пласт. Веднъж положена, армировката се поддържа чиста до окончателното й забетониране 
Проектното положение на армировката ще бъде осигурено чрез използване на метални или бетонова 
фиксиращи елементи или разпределители - достатъчно здрави, за да поддържат армировката в проектна 
позиция по време на полагане, разстилане и вибриране на бетона.

Декофрирането се започва след разрешение от КБЗ и техническия ръководител и става след катс 
бетонът е достигнал минимална натискова якост. Кофражът да бъде отстраняван така, че да се избегне 
напукване, разцепване, обелване, счупване на ръбовете и повърхностите или други повреди на бетона. Да 
се използват само дървени клинове под вертикалните подпори, за да се осигури равномерно натоварване 
на конструкцията при демонтиране.

Грижи за бетона - В началния период на втвърдяване на бетона се осигуряват нормални условия за 
неговото зреене. За тази цел е необходимо: да не се допуска извършването на работи, които водят до 
нарушаване на сцеплението между бетон и армировка; Бетонът да се предпазва от удари, сътресения и 
други механични въздействия, които могат да бъдат причинени във връзка с подготовката за полагане на 
бетонната смес преди бетонът да е достигнал якост на натиск най-малко 1.5 Мра. Откритите бетонни 
повърхности в горещите дни периодично да се поливат с вода в началния период на втвърдяване на 
бетона, така че да не се допуснат деформации от съсъхването му. В практиката се прилага покриване с 
рогозки, зебла, найлон и други материали, които да се поддържат влажни.

Транспортът на бетона от бетоновия център до местополагането му (основи, колони, греди, шайби 
и плочи) ще се осъществи с помощта на автобетоновози, като бетонът се приготовлява в най-близкия 
бетонов център на организацията-изпълнител. Бетонирането на конструкциите на сградите се 
осъществява с помощта на автобетонпомпа, съоръжена със стрела с максимална височина на подаване на 
бетона 28 метра (от типа “Schwing’’-KVM-зб или подобна машина от друга марка, на разположение на 
Строителя). Там, където количествата са малки или местополагането е извън обсега на бетонпомпата, 
бетонът може да се подава с колички и с мачтовия подемник, а за фундаментите -  и с директно подаване 
по улеи от автобетоновоза в изкопа и развозване на бетоновата смес с ръчни колички.

Четвърти етап: покривни работи;
Състои се от всички видове работи по покривната конструкция, предвидени по проект.
Пети етап: монтажни работи;
Елементите на асансьорната уредба се доставят, качват и монтират след изпълнение на зидариите. 

Всички операции се извършват от специализирана бригада на доставчика.
Техническия ръководител и КБЗ следят за временното укрепване.
Шести етап: изпълнение на инсталации; I/  * С
Ще се изпълняват всички описани инсталации по проект.
Външни ВиК. електрически и други комуникации:
Външните ВиК тръбопроводи се полагат в земята, като изпълнението на земните работите 

предшества от даване на строителна линия, съгласно действуващите разпоредби. Изкопът за ВиК и 
дренажи ще се изпълнява траншейно, вертикално без укрепване при дълбочина до 1.25 m и вертикално с 
неплътно укрепване при по-голяма дълбочина. При изпълняване на траншейните изкопи за тръбопроводи 
и кабелни канали ще се използва автобагер от типа Е-153 с обем на коша V=o.i5 M3. Механизираният 
процент изкоп е определен на 8о%. Отводняването на изкопите от повърхностни води ще се извърши чрез 
директно изчерпване на водата с помпи.

Преди започване на строителството да се извикат представители на ведомствата, поддържащи и 
експлоатиращи подземните комуникации и съоръжения за уточняване на тяхното разположение.

Изкопаната пръст се извозва със самосвали. Обратният насип (6о % от него) ще се разстила с челен 
товарач и уплътнява с виброваляк или с виброплоча в близост до съоръжения.

Те могат да се изпълняват от специализирани групи подизпълнители, които трябва да се договорят 
задължително да спазват общите и специфични правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретния обект.

Седми етап: довършителни работи по отделен график;
Подробно описание на архитектурните видове работи -  хидро-, топло- и пароизолации, покрития, 

настилки, облицовки, дограми и др.п., са посочени в архитектурната част на проекта. Монтажът на 
тръбопроводи, кабели и други комуникации във вътрешността на сградата ще се съгласува с другите 
видове СМР, така че всички елементи да могат да се монтират по най-лесен начин и се избегнат 
пресичанията между тях. Монтажът на инсталациите -  електро, водопроводни и др. трябва да предхожда 
по време извършването на мазилките с оглед избягване на допълнително разбиване и прокопаване на 
последните.

Главната особеност и съществуващите опасности на този етап, произтичат от съвместяването на 
отделните графици на специалностите, по използването на фасадното скеле и подемници.

Скелетата по фасадата ще се монтират от обучени за целта работници, при спазване на проектите 
за изпълнение на фасадно скеле. Ще се проведе специален инструктаж и наблюдение от КБЗ и 
техническия ръководител.
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4- ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ И 
ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА 
ПЛОЩАДКА

Не се предвиждат доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време н; 
строителството и изпитанията. При необходимост на внасяне на площадката на лесно запалими i 
взривоопасни материали ще се предпишат специални мероприятия.

Специализираните групи, които ще работят с кислород, пропан-бутан и подобни ще бъдат писменс 
предупредени да носят със себе си предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

КБЗ ще бъде отговорен да изисква и постоянно ще наблюдава и проверява за:
1. Състоянието на местоположението на табелите по чл.65 (2) от Наредба 2;
2. Наличието и обявяване на инструкция по чл.66 (2), точка 1;
3. Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и подменящи се 

членове, съобразно изпълнението на графика;
4. Местата за тютюнопушене, не е разрешено пушенето по време на извършването на работни 

операции;
5. Наличие на заповед по чл.67 (3) Наредба 2;
6. Състояние на съоръжеността на противопожарното табло.
При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба 2, като целта е необходимите 

местата по етажите ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение 2-6 на Наредба 4 от 
1995 г. за знаците и сигналите. Необходимо е постоянното присъствие на обекта на лице с мобилна връзка 
и инструктирано за действия за ликвидиране на пожари.
5. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Виж Приложения от 1-7.
Местата със специални рискове са:

I. Работа по и около фасадните скелета;
II. Работа по покрива;

III. Придвижване и работа край отвори;
IV. При вход/изход на обекта;
V. Работа в основите и около откосите на изкопа.

Мерките и изискванията по БЗ са описани и отразени в Строителния ситуационен план и във 
съответните информационни листове.
6. СПИСЪК НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА 
КОНТРОЛ;

1. СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК, с Q до 500 kg 1 бр.
2. САМОСВАЛИ според необходимостта.
3. БОРДОВИ КОЛИ до 5 1 според необходимостта.
4. АВТОБЕТОНПОМПА с Hmax=28 m ii»p.
5. ШЛАЙФ МАШИНА според необходимостта.
6. ВИБРАЦИОННА ПЛОЧА PV боо (ПВЕ 3500) 1 бр.
7. ВИБРАТОРИ - ИГЛЕНИ 1 бр.
8. ЕЛЕКТРОЖЕНИ според необходимостта.
9. ЛЕКОТОВАРНА КОЛА до 11 според необходимостта, 
ю . УДАРНОПРОБИВНА МАШИНА “ Hilti”  според необходимостта.
11. ЪГЛОВОШЛАЙФ според необходимостта.
12. ПИСТОЛЕТ ЗА НАГОРЕЩЕН ВЪЗДУХ според необходимостта.
13. КОМПРЕСОР ЗА БОЯДИСВАНЕ според необходимостта.
14. БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА според необходимостта.
15. ЦИРКУЛЯР според необходимостта.
16. ПНЕВМОКОЛЕСЕН КРАН АД-160 1 бр.
17. БАГЕР, с обем на коша до 1.0 m3 1 бр.
18. БАГЕР, с обем на коша до 0.15 т з  1 бр.
19. БУЛДОЗЕР С-80 1 бр.
20. ЧЕЛЕН АВТОТОВАРАЧ (ФАДРОМА) 1 бр.
21. ВИБРОВАЛЯК МАЛЪК 1 бр.

СПИСЪКЪТ Ш Е  СЕ АКТУАЛИЗИРА ОТ КБЗ И  ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. 
Предвижда се място за инсталация за измиването на гумите на превозните средства. Виж -

графичната част. То се съоръжава с маркуч с накрайник, както и с четки. Избира се от техническия 
ръководител в близост до водопровод и канализация, както и в близост до вход-изход.
7. СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА (ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ, РАБОТОДАТЕЛ) ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ 
СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТАТА, В КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, И ЗА ЕВАКУАЦИЯ, 
ТРЕНИРОВКИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

Ще се разработи от Главният изпълнител, съвместно с координатора по безопасност и здраве за 
етапа на строителството и ръководството на подизпълнителите (ако има такива). Обхваща:

* Координаторът по безопасност и здраве за етапа на строителството,
* Техническият ръководител,



• Ръководителят на иротивоиожарната комисия.
8. СХЕМА НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО 
ПО ТРАНСПОРТНИ И ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА И ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ НА 
СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ПОДХОДИТЕ КЪМ НЕЯ

Обектът се намира в район с изградена инфраструктура. Знаците, които се поставят от техничиски; 
ръководител на строителния обект са дадени в Приложение 8.

При изпълнение на строително-монтажните работи може да се наложи временно изменение н; 
съществуващата организация на движението. Отнася се за работата на монтажния кран или бетонпомпата 
Това налага съгласуване с КАТ и отдел „Организация на движението” към Общината.

Строителната площадка се сигнализира при условията на НАРЕДБА 16 на МРРБ за временнг 
организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците от 23 кин 
2001 г. На вход/изходът на обекта се поставя временен пътен знак Б2. При започване на строителството де 
се поставят временните пътни знаци съгласно указаните в строителния ситуационен план.

При промяна на условията, временната организация на движение ще се доработи от строителя 
съвместно с координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнението.
9. СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА 
ДА РАБОТЯТ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРОИТЕЛИ

Местата не са означени, защото са мобилни. Определят се от застъпванията в каледарния график и 
графиците на специализираните бригади.

Ако е необходимо ще се разработи от Главен изпълнител, съвместно с координатора по безопасност 
и здраве за етапа на строителството и ръководството на подизпълнителите (ако има такива), 
ю. СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОИТО ИМА 
СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Места със специфични за този строеж рискове са:
1. Работа около и по фасадните скелета;
2. Работа по покрива;
3. Придвижване и работа край отвори;
4. При вход/изход на обекта;
5. Работа в близост до временния електропровод, временното разпределително табло и 

обектовото осветление;
6. Работа със машините и съоръженията;
7. Работа в основите, около откосите на изкопа.
Ако е необходимо ще се доразработи от строителя съвместно с координатора по безопасност и 

здраве в процеса на изпълнение на отделните етапи на строителството.
11. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 
СКЕЛЕТА

Показани са на Строителния ситуационен план:
• Товарен подемник,
• Монтажен кран, ^ Т ) ,■ /у
• Бетонпомпа. /  /  ~
Ако е необходимо ще се доразработи от строителя съвместно с координатора по безопасност и 

здраве при изпълнение на отделните етапи на строителството и подизпълнителите.
12. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 
ОБОРУДВАНЕ, ВРЕМЕННИ РАБОТИЛНИЦИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ

Показани са на строителния ситуационен план.
Ако е необходимо ще се доразработи от строителя съвместно с координатора по безопасност и 

здраве при изпълнение на отделните етапи на строителството.
Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в 

проветряеми помещения в количество за сменна работа. Прахообразни продукти се доставят, разтоварват, 
транспортират и съхраняват след като са взети мерки срещу разпрашаване. Подложките за подпиране на 
елементи и фигури от строителни продукти и изделия трябва да имат достатъчна якост и повърхността им 
да е почистена включително от сняг и лед през зимата.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. 
Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението и конкретните дейности по управление 
на отпадъците и отговорните лица по тяхното изпълнение. Не се допуска изхвърляне на строителни 
отпадъци през отворите на етажите, за тази цел се използват кранове, закрити улеи или други подходящи 
приспособления и съответно опаковка. Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа 
посредством улеи (сметопроводи), те се изпълняват и монтират така, че да не заплашват или замърсяват 
работната или околната среда.
13. СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА САНИТАРНО-БИТОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Показани са в строителния ситуационен план.
Ако е необходимо ще се доразработи от строителя съвместно с координатора по безопасност и 

здраве при изпълнение на отделните етапи на строителството.
Те са предназначени за приготвяне и консумиране на храна; преобличане и съхранение на 

работното облекло; за кратък отдих; за нощуване на строежа, когато това се налага от технологичния 
процес; за медицинско обслужване; за осигуряване на лична хигиена. Разстоянието от санитарно-битовите 
помещения до складовете, в които се съхраняват материали опасни за здравето на работниците,
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включително иожарно или взривоопасни се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с 
противопожарната безопасност. Местата за хранене се разполагат на разстояние 500m. от най 
отдалеченото работно място на строителната площадка. Тоалетните се разполагат на разстояние на 75m 
от най-отдалеченото работно място на строителната площадка и се свързват с работната мрежа, a npi 
невъзможност се разполага химическа тоалетна. Крановете за промишлени води се означават със забран; 
за използването и за пиене. Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работниците с< 
обзавеждат с пейки и маси, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на пострадалите.
14. СХЕМА ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ И ДР.

Временното захранване с вода, ток и канал ще се изпълни като се направи връзка съ< 
съществуващите такива. Ще се монтират: контролни водомер и електромер. Местата са посочени i 
строителния ситуационен план.

Ако е необходимо ще се доразработи от строителя съвместно с координатора по безопасност i 
здраве при изпълнение на отделните етапи на строителството.

Канализационната система на строителната площадка трябва да осигури отвеждането нг 
повърхностните води, за да не се допуска наводняване на пътищата, пътеките проходите, подкрановитс 
пътища, местата отделени за паркирване, за безрелсовите строителни машини, откритите складове и 
други.
15. СХЕМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И РАБОТНИТЕ МЕСТА

Временното осветление на строителната площадка е показано в Строителния ситуационен план, а 
осветлението в сградата ще се изпълни по разработен ел. проект. Не се предвижда работа през нощта.

Ако е необходимо ще се доразработи от строителя съвместно с координатора по безопасност и 
здраве при изпълнение на отделните етапи на строителството.
16. СХЕМА И ВИД НА СИГНАЛИЗАЦИЯТА ЗА БЕДСТВИЕ, АВАРИЯ, ПОЖАР ИЛИ

ЗЛОПОЛУКА, С ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
Указано е в графичната част.
Ако е необходимо ще се доразработи от строителя съвместно с координатора по безопасност и

здраве.
Минималните изисквания по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) на обектите 

са заложени в Раздел V на Наредба №2, (чл. 65-4-чл. 75), изброени по-долу.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират 

своевременно, което е задължение на техническия ръководител на обекта. Всяка промяна следва да се 
отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга на обекта.

ЧЛ. 65. (1) Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци и 
сигнали съгласно нормативните изисквания.

(2) На видни места на строителната площадка се поставят табели със:
1. телефонния номер на службата за ПАБ;
2. адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
3. адреса и телефонния номер на местната спасителна служба. . •;>' г>-
(3) Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната 

площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ. -
ЧЛ. 66. (1) Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка отговаря «а 

правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатацияг"
(2) За създаване на организацията по ал. 1 строителят:
1. разработва и утвърждава инструкции за:
а) безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата 

за работа;
б) пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други ел. уреди;
в) осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;
2. издава заповеди за:
а) назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;
б) определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене.
ЧЛ. 67. (l) Комисията по чл. 66, ал. 2, т. 2, буква "а" извършва най-малко две проверки годишно на 

състоянието на ПАБ на строителната площадка.
(2) За ръководител на комисията по чл. 66, ал. 2, т. 2, буква "а" се определя представител на 

строителя.
(3) За изпълнение на определените от комисията мероприятия за подобряване на ПАБ на 

строителната площадка строителят издава заповед, в която се посочват съответните отговорници и 
сроковете за изпълнение.

ЧЛ. 69. (l) Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата 
на строителната площадка.

(2) Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:
1. се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които 

се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди 
и съоръжения;
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2. периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в 
специален дневник;

3. не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.
ЧЛ. 70. (i) До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти,

сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.
(2) Уредите и съоръженията по ал. 1 се означават със съответните знаци и се поддържат годни за 

работа в зимни условия.
(3) Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и 

паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, 
съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

ЧЛ. 71. При работа със строителни продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове 
или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, 
на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат 
искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на 
класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

ЧЛ. 72. (i) Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от 
климатичните условия и частта от денонощието, на места, категоризирани или определени като "пожаро- 
или взривоопасни".

(2) Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с 
органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или 
пясък.

ЧЛ. 73. Не се допуска:
1. използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други 

директни горивни устройства;
2. съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, 

горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на 
изискванията за ПАБ;

3. подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи;
4. подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, 

електронагревателни уреди и др.;
5- окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите 

инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;
6. използване на хартия, картон и други горивни материали за направа на абажури за лампи;
7. отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от 

указанията на производителя.
ЧЛ. 74. При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или 

определено от него лице незабавно взема следните мерки: /  /  /  л  -2.
1. по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
2. в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните 

органи на ПАБ;
3- прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени 

участъци от сградата или съоръжението;
4. изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
5. в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на 

сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;
6. предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на 

работните места;
7. организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на 

защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
8. разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата 

срещу пожара или аварията;
9. при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такава;
10. поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;
и. не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.
ЧЛ. 75. Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за 

аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при 
условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при 
възстановяване на работата.
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III. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
1. ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО РЪКОВОДЯ" 
ИЛИ УПРАВЛЯВАТ СЪОТВЕТНИТЕ ТРУДОВИ ПРОЦЕСИ 

ЧЛ. 16. СТРОИТЕЛЯТ:
1. Осигурява:
а) извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени j 

инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
б) комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелш 

упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;
в) изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразш 

конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискваните по тази наредба случаи
г) избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен i 

удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;
д) необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие < 

нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всекг 
конкретен случай;

е) инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУ1 
на работещите;

ж) картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка н 
ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, 
строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на 
дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;

з) необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и 
изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките 
ресурси;

и) поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
к) разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато 

това се отнася за опасни материали и вещества;
л) изискванията за работа с различни материали;
м) изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
н) събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;
о) адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при 

отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
и) съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
р) взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в близост до която се 

намира строителната площадка; /  /
с) по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите^при трудова злополука, 

пожар, бедствие или авария;
2. при необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за 

осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия;
3- предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от 

недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция;
4- не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато 

това е наложително - прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки 
както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на 
извършваните СМР;

5. организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и 
здравето на работещите;

6. писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица 
(техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в работния 
процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси; утвърждава организационна схема за 
взаимоотношенията между тях;

7. предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при 
неблагоприятни климатични условия;

8. взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като възлага 
изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешните инструкции и 
документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др.;

9. отговоря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от 
извършваните СМР;

ю. определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с 
бедствията, авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното 
им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните опасности и/или големина на строежа.
ЧЛ. iy . (i) Строителят съгласувано с органите на Държавна агенция “Гражданска защита” и Национална 
служба “Пожарна и аварийна безопасност” организира разработването и утвърждаването на:

1. план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;
2. план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
3. план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

(2) Плановете по ал. i:
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1. обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии и породилите ги причини и съдържат 
сигнала, известяващ "аварийно положение";

2. определят поведението и задълженията на всеки работещ;
3. се поставят на видни и достъпни места.

(з) С плановете по ал. 1 трябва да се запознават всички лица, допускани на строителнат; 
площадка.
ЧЛ. i8 . Cl) Лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, и работодателите, личнс 
извършващи трудова дейност на строителната площадка, спазват изискванията на наредбата < 
отчитане указанията на координаторите за безопасност и здраве.

(2) Подизпълнителят съгласува своите действия за осигуряване на ЗБУТ със строителя 
който го е наел.
ЧЛ. 26. ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ:

1. изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;
2. пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи е 

контролира тяхното прилагане;
3. спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
4. провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
5. забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на 

изискванията за ЗБУТ;
6. незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната 

площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря;
7- разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, 

знания и опит;
8. контролира:
а) планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения чрез 

предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;
б) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, кофражи, готови 

строителни елементи или временни опори и подпори;
в) правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията и 

оборудването;
9. осигурява:
а) прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или 

съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им 
или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната 
площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговарящ
в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко 

бригади; /  ------
ю. определя: /  S
а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на (строителни машини и 

механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатьчна Видимост, 
техническият ръководител определя към него сигналист;

б) местата на захващане на предпазните колани на работещите и на люлките, платфбрмите и 
висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления 
преди започване на работа;

в) лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и 
ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);

г) лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и 
ремонта на санитарно-битовите помещения;

11. изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
12. участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

ЧЛ. 27. БРИ ГАДИ РЪТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ЗВЕНО (БРИГАДА):
1. отговаря и следи за спазването на изискванията за ЗБУТ от работещите от производственото 

звено (бригада);
2. в отсъствие на техническия ръководител разпорежда спиране на работата при заплаха за 

здравето или живота на работещите;
3. не допуска извършване на СМР от работещи извън поставените им задачи;
4. отговаря за реда и чистотата в помещенията или фургоните, които се използват от 

производственото звено (бригада) за битови цели.
ЧЛ. 28. Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни 
машини, инструменти или строително-монтажни пистолети:

1. спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и изискванията на 
наредбата за съответната машина или инструмент;

2. преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, а по време 
на работа следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват работата;

3. при съвместна работа със сигналист точно изпълняват подаваните сигнали;
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4- изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие - на заместника 
му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареждани: 
противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация на машината.
ЧЛ. 29. При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията им да:

1. спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;
2. се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойваща 

вещества;
3. спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и не 

работните места;
4. не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;
5. използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги 

връщат на съответното място;
6. преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка 

ситуация, за която имат основателни причини да считат:
а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така и здравето 

и/или живота на околните лица или
б) когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, 

скелетата, платформите, люлките, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне 
злополука, авария, пожар или взрив;

7. използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните 
вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, както и да не използват 
неизправни такива;

8. не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, 
апаратите, инструментите, съоръженията и сградите;

9. сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на координатора по 
безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда.
ЧЛ. 23. (l) Възложителят и/или строителят може да отстрани от строителната площадка работещи, които 
с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

(2) За неспазване изискванията за ЗБУТ може да се поиска отстраняване от строителната 
площадка на работещи и други намиращи се на нея лица от:

1. консултанта;
2. техническия ръководител;
3. съответния бригадир.

2. ИЗИСКВАНАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И НА 
ОПЕРАТОРИТЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
ЧЛ. 20. Инструкциите за безопасност и здраве при експлоатация на електрически съоръжения и работно 
оборудване включват и въпроси за:

1. начина на окачване на кабели с дължина над 3 m и минимален провес 2,5 т ;
2. обезопасяването срещу поражения от електрически ток на използваните електрифицирани 

фургони, бараки, контейнери и др. съобразно инструкциите за експлоатация;
3- периодичността на проверката на електрообезопасяването, включително и чрез измервания;
4. означаването на наличието на напрежение и мощността на използваните контакти и 

удължители; / — /  i *
5. използването на преносими трансформатори, лампи и електрически уреди й инструменти;
6. проверката на ефективността на мълниезащитата в случай, че такава се изисква(у 

СТРОИТЕЛНИ М АШ И Н И  И  УСТРОЙСТВА
ЧЛ. 76. Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, 
трябва да:

1. отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР;
2. са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са 

безопасни за използване.
ЧЛ. 77.(1) Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини 
се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност.

(2) Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите по ал. 1, се означават в 
съответствие с инструкциите за експлоатация.
ЧЛ. 78. Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си 
могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и 
стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
ЧЛ. 79. (1) Едновременна работа на една площадка на две или повече самоходни машини и/или на 
машини, теглени от влекачи, се извършва съгласно плана за безопасност и здраве.

(2) Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с наклон не по- 
голям от предвидения в инструкцията за експлоатация.
ЧЛ. 80. (1) Строителни машини и транспортни средства се допускат до работа в близост до 
електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, образувани от най- 
близката част на машината или товара и най-външната линия на електропровода, е по-голямо от 
разстоянията, посочени в табл. 1.
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Таблица i
2 ]

Напрежение на електропровода, kV До 1 20 НО 220 400 750
Разстояние, m 1,5 2 4 6 9 12

(2) При превозване на извънгабаритни товари преминаването под електропроводи бег 
изключване на напрежението им се извършва при спазване на посочените в табл. 2 минималнк 
разстояния между най-високата точка на машината или товара и най-ниската точка на електропровода:

Таблица 2

Напрежение на електропровода, kV До 1 20 но 220 400 75 о
Разстояние, m 1 2 3 4 6 8

ЧЛ. 81. (l) Преди започване на работа в близост до електропроводи корпусите на строителните машини, с 
изключение на машините на гъсеничен ход, се заземяват посредством преносими заземления.

(2) На определените за преминаване на строителни машини места от строителната площадка, 
намиращи се под електропроводи, се поставят табели, които показват напрежението и най-малката 
височина на проводниците, като габаритната височина се маркира с висяща дъска.
ЧЛ. 82. (1) Строително-монтажните пистолети се използват само по предназначение от обучени и 
инструктирани лица.

(2) Строителят, чиято собственост са строително-монтажните пистолети:
1. със заповед определя отговорник за наличността, раздаването и отчетността на пистолетите и 

зарядите за тях;
2. определя списъка на лицата, които ще използват строително-монтажни пистолети;
3. осигурява съхраняването на строително-монтажните пистолети и воденето на приходно- 

разходна книга;
4. осигурява тримесечни проверки за наличността, съхраняването и използването на строително- 

монтажните пистолети и зарядите за тях.
(3) Не се допуска:

1. съвместно съхраняване на строително-монтажните пистолети и зарядите за тях;
2. използване на комбинации от заряди и пирони, ако нямат указания за прилагане на 

производителя и не съответстват на материала, за който са предвидени;
3. когато стреля, операторът на пистолета да стои върху стълба;
4. използване на строително-монтажни пистолети върху повърхности, зад които се намират хора. 

ЧЛ. 83. (l) Работа с ръчни крикове със зъбна рейка се допуска, когато имат блокировка срещу спускане 
при спиране на повдигането. По време на работа се следи за изправността на зъбния механизъм и за 
състоянието на опората на крика.

(2) Работа с ръчни винтови крикове се допуска, когато са самоспиращи се.
(3) Работа с хидравлични крикове се допуска, когато е проверена тяхната годност-И' имат 

предпазен клапан или проверен манометър в съответствие с нормативните изисквания.
ЧЛ. 84. (1) Криковете под повдигания товар се освобождават и се преместват, следкато товарът се укрепи 
в повдигнато положение или се постави върху здрави опори.

(2) Хидравличните и пневматичните крикове трябва да са снабдени с устройства, осигуряващи 
бавно и плавно спускане на товара.
ЧЛ. 86. (1) Лебедки се монтират извън зоната на товарене, издигане и разтоварване.

(2) Работа с лебедки се допуска, когато:
1. имат автоматично действаща спирачка;
2. опорната им конструкция е стабилно монтирана и укрепена;
3. са оградени с парапет;
4. операторът има видимост за движението, товаренето и разтоварването;
5. въжето им не пресича проходите и пътеките за преминаване на хора.

(3) Не се допуска наличието на хора между обтегнатото въже и товара.
(4) Преди започване на работа се проверяват закрепването на въжето, състоянието на 

механизмите и др.
СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМ И, ЛЮ Л КИ  И  СТЪЛБИ  
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
ЧЛ. 87. (l) За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат 
инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и 
изисквания за безопасна работа.

(2) Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на изискванията по ал. 1, както и тяхна 
комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по 
индивидуален проект в съответствие с предназначението им.
ЧЛ. 88. (l) Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от техническия ръководител и 
бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя 
интервали.

(2) При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността се установи 
по време на работа, тя се преустановява.



ЧЛ. 89. Не се допуска:
1. използване на скелета, платформи и люлки, когато:
а) не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или нг 

проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението;
б) имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;
в) разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 т ;
2. натоварване на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките по начин 

непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара;
3. складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, платформите и люлките извън 

определените в инструкцията за експлоатация или проекта места;
4. укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не е 

предвидено в съответния проект;
5. поставяне на стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори или върху 

конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта;
6. подлагане под стъпките на стойките на скелетата и платформите на нестабилни подложки 

(тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя от техническия 
ръководител съобразно конкретните условия.
СКЕЛЕТА
ЧЛ. 90. Монтирани скелета, които не са използвани в продължение на повече от един месец или са били 
изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, реконструкция или всяко 
друго обстоятелство, което може да засегне (намали) тяхната якост (здравина) или устойчивост, се 
използват с разрешение на техническия ръководител на строежа.
ЧЛ. 91. (1) Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от 2,0 т .

(2) Не се допуска едновременно извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи, 
намиращи се един над друг.

(3) Местата, определени за приемане на материалите върху скелето, се разместват най-малко на 
10,0 m в хоризонтална посока.
ЧЛ. 92. (l) Скелетата се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградата или съоръжението 
на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с индивидуалния проект по чл. 87, ал.
2. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване се оразмеряват така, че 
да понесат анкерните усилия.

(2) Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от техническия 
ръководител.

(3) При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се обезопасяват срещу 
падане на хора и предмети. Не се допуска хвърляне на елементите от скелето.
ЧЛ. 93. (1) Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, които са 
елемент на скелето.

(2) Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на скелето, се обезопасяват с парапет от 
три страни. f
ЧЛ. 94. Подвижните кули от леко тръбно скеле в работно положение се укрепват, както следва:

1. при височина до 6,0 m - със стабилизатори;
2. при височина над 6,0 m - към неподвижна конструкция.

ЧЛ. 95. (1) Подвижните скелета се съоръжават със застопоряващи устройства срещу внезапни 
премествания. По време на работа опорите на подвижното скеле се закрепват неподвижно.

(2) Не се допуска преместване (придвижване) на подвижно скеле, когато върху него има хора, 
материали, инструменти, отпадъци или др., както и при неблагоприятни климатични условия (силен 
вятър, заледен път и др.).
СТЪЛБИ
ЧЛ. 99. (1) Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20°, се извършва по стълби, 
обезопасени с парапети.

(2) Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10,0 т ,  се допуска, при 
условие че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не по- 
голямо от 10,0 т .

(3) Когато стълбите служат за достъп до площадка с повече работещи и има интензивно 
движение, се използват отделни стълби за изкачване и слизане.

(4) Стълбите трябва да имат достатьчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и 
използвани на съответните места и според предназначението им.
ЧЛ. ю о .  Преди използване стълбите се изпитват на статично натоварване 1,2 kN, приложено към едно 
стъпало, в средата на намиращата се в експлоатационно състояние стълба.
ЧЛ. ю г . Преносими стълби се използват за извършване на СМР, когато:

1. е невъзможно или нецелесъобразно използването на стационарни стълби, на стълби с механично 
задвижване, скелета, работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения;

2. няма забрана за използването им при извършване на съответния вид работа по реда на 
наредбата;

3. работата не е свързана с придържането на обемисти или тежки товари (кофраж, греди, дъски и
др-);

4. не се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез наставяне -  от 0,1 kN, 
или не се налага товарът да се държи с две ръце;
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5- не се поставят в непосредствена близост до отвори в подове и стени, до остри стърчащи 
предмети, открити съдове с опасни течности и химикали и др., вследствие на което може да се увелича 
размерът на травмите при падане;

6. теренът или подът е равен и нехлъзгав и не се налага ръчно придържане на някое от рамената нг 
двураменни стълби;

7. са осигурени срещу преобръщане;
8. естеството на работата не изисква едновременното й извършване от повече от един човек върх> 

една стълба;
9. тежестта на лицето, използващо стълбата със или без допълнителен товар, не надвишава 

допустимото й натоварване.
ЧЛ. 102. Не се допуска използването на:

1. преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 т ,  и 
за изкачване на товари (тухли, камъни и др.);

2. нестабилни, подвижни или неосигуряващи стабилност конструкции (прясно боядисани или 
заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на сгради, тръби и др.) за горна 
опора на единична стълба.
ЧЛ. 103. (1) Използването на висящи стълби се допуска по изключение с разрешение на техническия 
ръководител, при условие че са метални, имат съпроводителна документация от производителя им и са 
сигурно захванати в горния си край за подходящ конструктивен елемент.

(2) Не се допуска използване на висящи метални стълби, когато работещият не е обезопасен с 
предпазен колан, привързан към конструктивен елемент или към стълбата.
3. ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗБУТ:

а) преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
б) за използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;
в) при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологично оборудване и 

инсталации.
4 - СРЕДСТВАТА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА И ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, 
НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА, КАТО СЕ ДАВА ПРЕДИМСТВО НА 
КОЛЕКТИВНИТЕ ПРЕД ЛИЧНИТЕ

Ако е необходимо ще се доразработи от строителя съвместно с координатора по безопасност и 
здраве при изпълнение на отделните етапи на строителството.
5- ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ НА РАБОТА 
ОБЩ И И ЗИ СКВАН И Я
ЧЛ. 30. (l) Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.
ЧЛ. зу. (1) В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин.

(2) Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което 
се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и 
безопасност на движението.

(3) Опасните зони на работното оборудване в границите на строителната площадка се определят и 
означават, както следва:

1. при височина на строежа до 20,0 m опасната зона е не по-малко от 7,0 т ;
2. при височина на строежа над 20,0 m опасната зона се определя с инвестиционния проект.

ЧЛ. 38. (l) За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни 
или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани при шахти, стълби, 
балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и 
краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се 
течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др.

(2) Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се намират в опасните 
зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 m извън габарита им с устойчиви и 
стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия.
ЧЛ. 40. Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които 
създават опасност за падане от височина:

1. се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното 
натоварване; /  /  j  J)

2. се означават и/или сигнализират по подходящ начин.
ЧЛ. 43. При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка задължително се 
огражда с предпазна мрежа, когато височината на пода на площадката е по-голяма от разстоянието, на 
което е възможно да преминават хора или превозни средства.
ЧЛ. 44. (1) Поставянето и снемането на средства за колективна защита се извършват с използването на 
предпазен колан, закрепен към специално предпазно устройство или към конструкцията на строежа, при 
спазване на технологична последователност за осигуряване на безопасността на работещите.

(2) Премахнати по време на работа обезопасителни съоръжения, ограждения, покрития и др. се 
възстановят от строителя, който ги е премахнал.
ЧЛ. 45. При строителство на високи сгради и съоръжения в най-високата им част се поставя:

1. мълниезащита;
ЧЛ. 46. При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт, неочаквана поява на газове, 
поддаване на основата под строителни скелета, машини и съоръжения, недопустими деформации, 
скъсване на електрически проводници, откриване на взривоопасни материали и др.) работата се
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преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по 
нареждане на техническия ръководител след отстраняване на съответната опасност.
ЧЛ. 48. Строителни и монтажни работи в близост до откоси на изкопи се извършват след проверка O' 
техническия ръководител за сигурността и обезопасяването им.
ЧЛ. 52. При предписание на общинската администрация строителната площадка се оборудва с мивка з; 
измиване на автомобилите и на строителните машини преди излизането им на уличната и пътната мрежа. 
ЧЛ. 53. (l) Енергоразпределителните инсталации и съоръжения, особено тези, които са изложени н; 
климатични въздействия, подлежат на периодичен контрол и поддръжка на технико-експлоатационнитс 
им характеристики съобразно нормативните изисквания.

(2) Съществуващите върху територията на строителната площадка преди откриването е 
инсталации, мрежи и съоръжения се идентифицират, ясно означават, проверяват и контролират.
ЧЛ. 54. Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи 
се прилага една от следните мерки:

1. изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;
2. изключване на напрежението в тях;
3. при невъзможност за изключване се поставят:

ЧЛ. 55. Скелетата, кофражите, подпорите и временните опори се проектират, оразмеряват, монтират, 
обезопасяват и поддържат така, че да могат да издържат действащите върху тях натоварвания и да се 
предотврати случайното им деформиране или задвижване.
ЧЛ. 57. (1) Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби (с 
изключение на трамбовки, вибратори и инструменти) без изправна звукова и/или светлинна оперативна 
сигнализация.

(2) При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, се подават предупредителни
сигнали.
ЧЛ. 58. (l) Сигнали с ръце и/или вербална комуникация се използват в случаите, когато се изискват, за 
направляване на работещите, извършващи рискови или опасни маневри.

(2) Сигналистът използва движенията на ръцете (китките) за направляване на маневрите или за 
указване начина на маневриране на работещ (оператор, машинист и др.), който приема сигналите.

(3) На сигналиста се осигурява възможност да наблюдава всички маневри визуално, без да бъде 
изложен на опасност. Когато това условие не е изпълнено, допълнително се разполагат един или повече 
сигналисти.
ЧЛ. 59. (1) Сигналистът трябва да носи един или повече ярко оцветени предмети, по които да бъде лесно 
разпознат от оператора и останалите работещи.

(2) Операторът прекъсва извършваните маневри и изисква нови указания, когато не е в състояние 
да изпълни получените, при спазване на необходимите изисквания за сигурност.
РАБОТА НА ВИСОЧИНА
ЧЛ. 60. (1) Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети 
чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (напр. ограждения, скелета, 
платформи и/или предпазни (защитни) мрежи).

(2) Когато поради характера на работата използването на оборудването и средствата по ал. 1 е 
невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използването на анкерирани защитни 
съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.
ЧЛ. 61. Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които 
са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце 
и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.
ЧЛ. 62. (1) За предотвратяване на риск от падане при работа на височина се осигуряват средства за 
колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.

(2) Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, 
когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.

(3) Около и под съоръжения за работа на височина (платформи,, люлки, скелета и др.) се 
монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.

(4) Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, 
обезопасени срещу падане. /  / /  П  * £ )
ЧЛ. 63. (1) Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти, 
кофражни елементи, инструменти и др.) се извършват предимно по механизиран начин.

(2) Не се допуска ръчно изпълнение на работите по ал. 1 чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка 
на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др.
ЧЛ. 64. Работните платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строителната площадка се 
оразмеряват така, че да имат достатъчна здравина и се обезопасяват и използват така, че да предпазят 
хората от падане или от падащи предмети.
6. УСЛОВИЯТА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО И АВАРИЙНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА 
РАБОТАТА, МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ПРИ 
ЗЛОПОЛУКА И ДР.
ПОЖАРНА И  АВАРИ Й Н А БЕЗОПАСНОСТ
ЧЛ. 65. (1) Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци и 
сигнали съгласно нормативните изисквания.

(2) На видни места на строителната площадка се поставят табели със:
1. телефонния номер на службата за ПАБ;



2. адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
3- адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

(з) Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителнат; 
площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.
ЧЛ. 66. (i) Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка отговаря на правилата i 
нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.

(2) За създаване на организацията по ал. 1 строителят:
1. разработва и утвърждава инструкции за:
а) безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местат; 

за работа;
б) пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрическа

уреди;
в) осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;
2. издава заповеди за:
а) назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;
б) определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене.

ЧЛ. 67. (i) Комисията по чл. 66, ал. 2, т. 2, буква “а” извършва най-малко две проверки годишно на 
състоянието на ПАБ на строителната площадка.

(2) За ръководител на комисията по чл. 66, ал. 2, т. 2, буква “а” се определя представител на 
строителя.

(3) За изпълнение на определените от комисията мероприятия за подобряване на ПАБ на 
строителната площадка строителят издава заповед, в която се посочват съответните отговорници и 
сроковете за изпълнение.
ЧЛ. 68. Вътрешните противопожарни кранове на обекти и сгради в експлоатация, на които е обособена 
строителна площадка, се разполагат на достъпни места, оборудвани с шлангове и струйници и затворени в 
пломбирани касетки.
ЧЛ. 69. (1) Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на 
строителната площадка.

(2) Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:
1. се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които 

се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди 
и съоръжения;

2. периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в 
специален дневник;

3. не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.
ЧЛ. 70. (1) До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, 
складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.

(2) Уредите и съоръженията по ал. 1 се означават със съответните знаци и се поддържат годни за 
работа в зимни условия.

(3) Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и 
паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, 
съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.
ЧЛ. 71. При работа със строителни продукти, отделящи пожаро - или взривоопасни пари, газове или 
прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на 
транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работ^либгЗт да се: получат искри, 
както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа 
на пожаро - или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения."
ЧЛ. 72. (1) Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните 
условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като ..“пожаро- или 
взривоопасни”.

(2) Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с 
органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или 
пясък.
ЧЛ. 73. Не се допуска:

1. използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други 
директни горивни устройства;

2. съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, 
горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на 
изискванията за ПАБ;

3. подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи;
4. подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, 

електронагревателни уреди и др.;
5. окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите 

инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;
6. използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на абажури за

лампи;
7. отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от 

указанията на производителя.
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ЧЛ. 74. При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от 
него лице незабавно взема следните мерки:

1. по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
2. в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответния 

органи на ПАБ;
3- прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашен* 

участъци от сградата или съоръжението;
4. изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
5. в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени не 

сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;
6. предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на 

работните места;
7. организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на 

защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
8. разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата 

срещу пожара или аварията;
9. при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такава; 
ю . поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;
11. не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

ЧЛ. 75. Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за 
аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при 
условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при 
възстановяване на работата.
7. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И 
ПАБ И НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОПИСАНИЯТА НА СИГНАЛИТЕ, ПОДАВАНИ С 
РЪКА, И НА СЛОВЕСНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, КОИТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ ПОДАВАТ ПРИ 
РАБОТА

(2) Инструкциите по ал. 1:
1. се поставят на достъпни и видни места в работната зона;
2. се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КЪМ Ч Л . 2, ал. 2

Извършване на земни работи
1. Общи изисквания
1.1. Преди започване на изкопните работи се извършва:
1.1.1. почистване и временно повърхностно отводняване на строителната площадка;
1.1.2. монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения;
1.1.3. отстраняване на хумусния пласт;
1.1.4. геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения;
1.1.5. изграждане на временни пътища;
1.1.6. подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособления за извършване на земни 

работи (укрепителни елементи, стълби и др.).
1.2. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писменото 

съгласие на собственика или на експлоатиращия проводите и/или съоръженията.
1.3. При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и 

съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават шурфове, 
перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и 
вида на подземните мрежи и съоръжения.

1.4. Преди започване на земни работи в участъци с възможно патогенно заразяване на почвата 
(гробище, екарисаж и др.) се изисква разрешение от санитарните органи.

1.5. Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява означаването върху 
терена или на подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите подземни мрежи или 
съоръжения в план и дълбочина.

1.6. Изкопите за извършване на проучвателни работи, като шурфове, шахти, кладенци и др., се 
засипват след използването им.

1.7. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват под 
непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в охранителната зона на 
проводници под напрежение или на действащ продуктопровод -  под наблюдението и на представител на 
собственика им.

1.8. Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от
0,2 ш от подземни мрежи или съоръжения.

1.9. При изкопаване на траншеи и ями в населени места (улици, дворове и др.) или на места, където 
има движение на хора и превозни средства, строителят е длъжен да постави защитни ограждения, 
сигнализирани с предупредителни знаци и табели, а през нощта -  със сигнално осветление.

1.11. В изкопите, където е възможна поява на опасни газове или пари, се извършват периодични 
измервания, съобразно резултатите от които техническият ръководител дава съответните разпореждания.

1.12. За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина; най-малко 0,7 m така, че 
горният им край да е на височина 1,0 m над терена.

1.13. Преди започване на работа в изкопи с дълбочина^ по-голяма от 1,5 т ,  техническият 
ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването.

1.14. Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва да е 
по-малко от 1,0 т .

1.15. При извършване на изкопни работи с багер с права лопата:
1.15.1. предварително се отстраняват едри камъни, буци, пънове и образувалите се козирки от 

горния ръб на откоса с оглед предотвратяване на падането им в забоя;
1.15.2. височината на откоса се определя така, че в процеса на работа да не се образуват козирки от

почва.
1.16. Не се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да е завършено напълването на коша и 

отделянето му от забоя.
1.17. При прекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багерът се застопорява, а 

при движение по пътища стрелата се поставя по надлъжната ос на машината и кошът се спуска на 
разстояние 1,0 m от земята.

1.18. При ръчни изкопи вертикалното разстояние между междинните площадки за изхвърляне на 
изкопаната земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5 m, а широчината им да е не по-малка от 1,0 т .  
Площадките се обезопасяват откъм изкопа най-малко с бордови дъски.

1.19. Прехвърлянето на изкопаната земна маса от площадка на площадка по височина се извършва 
непрекъснато, без престояване и натрупване.

1.20. Не се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването на откосите, 
стъпване и ходене по елементите, както и поставяне на продукти и съоръжения върху тях.

1.22. Изкопните работи се преустановяват при:
1.22.1. откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на разрешение от 

собственика им;
1.22.2. поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните предписания на 

проектанта;
1.22.3. откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от съответните органи.



1.23. Извършването на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи след временното им 
спиране или замразяване се възобновява по нареждане на техническия ръководител след проверка зг 
устойчивостта на откосите или укрепването им и отстраняване на констатираните неизправности \ 
опасности.

1.24. Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения и др., както и движението не 
строителни машини се допускат извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите не 
разстояние не по-малко от 1,0 m от горния им ръб. В случай на укрепени изкопи тези дейности могат да се 
извършват и в зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, когато при оразмеряване нг 
укрепването им са взети предвид съответните натоварвания.

1.25. Не се допускат:
1.25.1. извършването на изкопни работи чрез подкопаване;
1.25.2. преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в обсега на 

действие на строителна машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.), изпълняваща земни работи;
1.25.3. повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, дървета, дънери, 

части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и др. с работните органи на 
земекопни строителни машини.

1.26. При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват) на 
разстояние, по-голямо от 2,0 т ,  от края на зоната на естественото срутване на откосите, като работният 
орган на машината се оставя опрян върху терена.

1.27. При движение или стациониране на строителните машини близо до горния ръб на земните 
откоси стъпката на ходовото колело или опората трябва да са извън зоната на естественото срутване на 
откоса, като се спазва минимално допустимото разстояние от долния ръб на откоса до ходовите колела или 
опорите, дадено в таблицата:
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Видове почви Дълбочина на изкопа, m
Песъчлива или чакълеста 2,0 3 ,о 4,3 5,5 7,0 8,5
Глинест пясък 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5
Песъчлива глина 1,0 2,0 3,0 4,0 4,7 5,5
Глина, льос (сух) 1,0 1,7 2,2 3,0 3,7 4,5

1.28. При повишена влажност на почвите посочените в таблицата разстояния се увеличават с 1,0 т .  
Когато тези разстояния не могат да бъдат спазени, откосите се укрепват, като се отчита конкретното 
натоварване.

1.29. Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, създаващи 
опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в преовлажнени, песъчливи, 
льосовидни и насипни почви без укрепване.

1.30. При извършване на изкопни работи в земни пластове, където има опасност от бързо 
проникване на вода, техническият ръководител предвижда необходимите мерки (вкл. аварийни 
площадки) за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно наводняване и осигурява 
непрекъснато аварийно изпомпване на водата. Аварийните помпи се съоръжават и с резервен агрегат за 
захранване с електрически ток. Работите се възобновяват след отводняване и допълнително укрепване на 
изкопите. _—.

1.31. Извършването на СМР в изкопи, подложени на навлажняване след изпълнението им, се 
допуска, след като се вземат мерки срещу обрушване на откосите (временно прекратяване на работата, 
намаляване на наклона на откоса и др.). /  f  /  Ж

1.32. Не се допуска отстраняване на дефекти, регулировки, смазване, слизане и качване от и на 
земекопно-транспортните машини по време на движение, както й „използване на товарачни земекопни 
машини при глинести почви в дъждовно време.

1.34. При извършване на земни работи с булдозери работният нож се спуска на терена при 
прекъсване на работата и се подпира върху здрави и стабилни опори при извършване на ремонтни работи 
под него.

1.35. При работа с товарачни земекопни машини не се допуска:
1.35.1. машините да работят в дъждовно време върху глинести почви с напречен наклон;
1.35.2. да се стои под вдигнат кош;
1-35-3- Да се прави завой със забит в почвата нож;
1-35-4- движение по терен с напречен наклон, по-голям о т ю "  - при изкачване, и по-голям от 25° - 

при спускане.
2. Изпълнение на неукрепени изкопи
2.1. Ями и траншеи с вертикални стени без укрепване в нескални и незамръзнали почви над нивото 

на почвените води и отдалечени от подземни мрежи или съоръжения се изкопават на дълбочина не по- 
голяма от:

2.1.1. в насипни, песъчливи и чакълести (едрозърнести) почви -  1,00 т ;
2.1.2. в глинести пясъци -  1,25 т ;
2.1.3. в песъчливи глини и глини -  1,50 т ;
2.1.4. в особено плътни нескални почви -  2,00 т .
2.2. Строителни и монтажни работи в изкопи с вертикални стени и без укрепване се извършват, 

след като техническият ръководител установи изправното и безопасно състояние на стените на изкопите.



2.3. При изпълнението на изкопните работи техническият ръководител и бригадирът са длъжни 
да следят за устойчивостта на откосите и при поява на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, нг 
надвиснали камъни или козирки или при опасност от свличания или обрушвания да разпореждат нг 
работещите незабавно излизане от изкопа и извеждане на строителните машини от застрашените 
участъци. Техническият ръководител може да разпореди намаляване на наклона на откосите в съответните 
участъци или укрепването им само след съгласуване с проектанта.

2.4. При изграждане на шлицови стени изкопаните секции се покриват с плътна настилка от 
щитове за предпазване от падане на работещи в тях.

3. Изпълнение на укрепени изкопи
3.1. Изкопи с вертикални стени и с височина, по-голяма от допустимата за неукрепени изкопи, се 

укрепват от нивото на терена.
3.2. Укрепителните елементи не трябва да са криви, корозирали, изгнили или без необходимата

якост.
3.3. Укрепването на изкопите се демонтира по нареждане и съобразно указанията на техническия 

ръководител отдолу нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, без да се създава опасност за 
работещите или за съоръженията в изкопите.

3.4. В случай на свличане на земна маса или при поява на друга опасност по време на демонтажа на 
укрепването на изкопите работещите незабавно преустановяват работа, излизат от изкопите и уведомяват 
техническия ръководител, а в негово отсъствие -  бригадира.

3.5. В случай че демонтажът на укрепването на изкопите продължава да създава опасност за 
работещите и съоръженията и не може да се извърши безопасно, техническият ръководител може да 
разпореди укрепването да бъде изоставено и засипано след получаване на съгласие от възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към Ч Л . 2, ал. 2

Изграждане на стоманобетонни конструкции

1. Подготовка за изпълнение
1.1. Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият ръководител 

осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от 
възможни рискове.

1.3. Не се допуска използване на технологични инсталации, комбинирани от различен тип и вид, 
освен когато това е определено в инвестиционния проект.

1.4. Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки на кофража се 
допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в проектно положение.

1.5. Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина се извършват от 
устойчиви и обезопасени платформи или скелета.

1.6. Преминаването със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно 
излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки.

2. Общи изисквания при извършване на кофражни работи
2.1. При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго всяко следващо ниво се монтира само 

след укрепване на долното ниво.
2.2. Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им, както и стъпването и 

движението върху монтираните части без специални приспособления.
2.3. Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и почистването 

на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на строителната площадка.
2.4. Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на работа по 

вид и последователност на технологичните операции.
2.5. Материалите за изготвени на площадката кофражи и за вложки се проверяват преди 

използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на тяхната годност.
2.6. Не се допуска:
2.6.1. придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и недостатъчно 

укрепен кофраж;
2.6.2. оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж преди укрепването му;
2.6.3. оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката и монтирането на дървен 

кофраж;
2.6.4. хвърлянето от височина на кофражни платна и елементи.
2.7. По краищата на кофража при необходимост (напр. за плочи и за външни стени) се монтира 

работна площадка с предпазен парапет.
2.8. Стенният кофраж се монтира след изпълнението на хоризонталната конструкция под него, 

когато не е предвидено друго решение със съответно предписани мерки по безопасност.
2.Ю. Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при необходимост 

се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване.
2.11. Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват 

след снемане на страничния кофраж.
2.12. Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършва поетапно и внимателно по 

нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.
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2.13. При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при работа на височина с 
опасност от падане -  предпазни каски и колани.

6. Извършване на армировъчни работи
6.1. Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана се извършват само на ограден! 

и обезопасени за целта места.
6.2. При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната маса, се 

поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи.
6.3. Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30 т .
6.4. Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и складиране 

и последователността на монтажа.
6.5. Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се осигуряват 

срещу преобръщане или падане.
6.6. При изпълнение на армировка на подове придвижването на работещи по нея се допуска самс 

върху специално разположени пътеки от дървен или друг подходящ материал с широчина не по-малка от
0,30 ш.

6.7. Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да наранят 
преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана вертикална армировка по време на 
работа.

6.8. Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен материал се 
допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ.

7. Полагане на бетон
7.1. Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил изправността на 

използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните места и на другите 
временни съоръжения.

7.4. По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на нередности 
процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната.

7.5. При полагане на бетон с бетонпомпа преместването на стрелата от един участък на друг се 
извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа.

7.6. При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 min бетонопроводът се изпразва и 
почиства.

7.10. При транспортиране на бетонна смес с колички:
7.10.1. допустимият наклон на пътеките на пълна количка с едно колело трябва да е до 4 % при 

изкачване и до 12 % при спускане, а за колички с две колела и в двата случая -  до 3 %, като товарът се 
определя за съответния наклон при извършването на оценката на риска;

7.10.2. дървените пътеки трябва да са достатъчно здрави, да не се огъват и да нямат остри завои и 
стъпала, както и да не стъпват непосредствено върху армировката.

7.12. При транспортиране на бетонна смес по улеи могат да се използват:
7.12.1. открити звена -  за спускане от височина до 4,0 т ;
7.12.2. затворени улеи -  за спускане от височина до 10,0 т ;
7.12.3. виброхоботи и приспособления за намаляване на скоростта щ  сместа -  за спускане от 

височина над 10,0 т .

ПРИЛОЖЕНИЕ № з
КЪМ ЧЛ. 2, ал. 2

Изграждане на зидани и покривни конструкции

1. Изпълнение на зидани стени и конструкции
1.1. При зидане на височина:
1.1.1. външните и вътрешните стени се изпълняват от обезопасени устойчиви скелета или 

платформи;
1.1.2. по стени с дебелина, по-голяма от 0,75 т ,  се допуска придвижване на работещите върху тях 

само когато използват предпазни колани;
1.1.3. блоковете с единично тегло над 0,2 kN или с обем над 0,01 m3 се повдигат до мястото на 

полагането им върху стените чрез повдигателно средство, осигурено срещу падане на товара от височина.
1.2. При преместване по височина на работни платформи или скелета за зидане те се поставят на 

височина най-малко 0,25 m под работната фуга.
1.3. Не се допуска започване зидането на стени на следващ етаж, преди да е изградена или 

монтирана напълно междуетажната носеща конструкция и преди да са изпълнени стълбищните рамена и 
площадки.

1.4. При иззиждане на стени с височина, по-голяма от 7,0 т ,  се използват средства за колективна 
защита (козирки). Първият ред защитни козирки са плътни, на височина не по-голяма от 6,0 m от терена и 
не се демонтират до пълното завършване на зидането. Вторият ред козирки може да бъде изготвен от 
мрежест материал с отвори не по-големи от 0,05 х 0,05 т .  Не се допуска ходене по защитните козирки и 
разполагане върху тях на продукти, елементи и други.

1.6. Не се допуска стъпване или облягане по време на фугиране на прясно иззиданите стени, както 
и зидане на стени, комини и др. от стълба, опряна на тях.
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1.7. Временните съоръжения за укрепване на тухлени стени, корнизи и др. се демонтират по 

нареждане на техническия ръководител.
1.8. При отчупване и рязане на тухли, блокове и др. трябва да се внимава за възникване на опасносг 

от падащи и отхвръкващи парчета, а работните места да са на разстояние най-малко 3,0 m едно от друго I 
да са разделени с плътни защитни прегради.

1.9. Работните места на каменоделците се разполагат на разстояние не по-малко от 3,0 m едно о: 
друго и се разделят със защитни прегради.

2. Изпълнение на покривни конструкции
2.1. Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване 

на ЗБУТ след проверка на здравината на носещите елементи (ферми, ребра, обшивки и др.) и на местата зг 
закачване на предпазните колани на работещите.

2.2. Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за 
приемане и временно складиране се подготвят площадки на местата, посочени в плана за безопасност и 
здраве.

2.4. Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се извършват от 
скелета или платформи.

2.5. Не се допуска:
2.5.1. изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени обшивки, 

водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху покривната конструкция;
2.8. След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни 

продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по 
подходящ начин.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
КЪМ ЧЛ. 2, ал. 2

Монтаж на строителни конструкции, технологично оборудване, 
тръбопроводи и инсталации

1. Общи изисквания
1.1. Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед отговорно 

лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните инструменти и 
приспособления и такелажните средства, което: /  хТ)/

1.1.1. осъществява контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на 
товароподемните механизми; /  f  /  /)

1.1.2. участва в освидетелстването на товароподемните и монтажните приспособления и води отчет 
за годността им; ,

1.1.3. следи за спазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажните работи и 
временното укрепване на монтираните елементи.

1.2. Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната 
неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение на монтажните 
и останалите видове строителни работи, извършвани по съвместен график.

1.9. Демонтирани елементи или оборудване се складират в устойчиво положение.
1.10. Не се допуска едновременно демонтиране на елементи на две или повече съседни нива.
6. Монтаж на инсталации
6.1. Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност по 

електробезопасност.
6.2. Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни 

захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.
6.3. При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки 

за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и 
поражения от електрически ток.

6.4. При работа в многоетажни шахти монтажът на водопроводни и канализационни инсталации 
се извършва най-малко от двама работещи.

6.6. При работа в канализационни шахти се извършва проверка за наличие на газ в шахтата и се 
предприемат мерки за отстраняването му.

6.7. Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се извършва на 
определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали.

6.8. Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върху здрави носещи 
конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност.

6.9. При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации техническият 
ръководител не допуска влагане на продукти и части, предназначени за студена вода в инсталации за 
топла вода.

6.Ю. Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, 
фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които се изпълняват едновременно с 
други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия 
ръководител или упълномощен от него бригадир.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

към чл. 2, ал. 2
Извършване на изолационни и довършителни работи

1. Изпълнение на строителни изолации
1.1. Изолационните работи се изпълняват, след като техническият ръководител и бригадирът с; 

осигурили необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на отрови, летливи вещества и прах 
отделени от използваните продукти, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от 
височина.

1.2. Преди започване на изолационни работи на технологично оборудване техническият 
ръководител осигурява изключване на захранването на електродвигателите, на работните му механизма 
(когато има такива), а на накрайниците, подаващи пара, технологични разтвори илй други вещества - 
поставяне на сигурно затварящи ги средства. На тези места се окачват табели за наличието на работещи.

1.4. При извършване на изолационни работи на тръбопроводи и технологично оборудване не се 
допуска отваряне на крановете им, както и подпиране или стъпване върху тях.

1.6. Не се допуска извършване на изолационни работи на обекти по време на тяхното хидравлично 
или пневматично изпитване, както и изолиране на повърхности, по които има стърчащи проводници.

1.7. При работа с изолационни или уплътнителни продукти (напр. минерална и други видове вата), 
маркирани като опасни, се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване.

3. Изпълнение на облицовки и остъкляване
3.1. Рязане на каменни или други облицовъчни продукти на строителната площадка се извършва 

на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 m едно от друго.
3.2. При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща инсталация, а при мокро 

механизирано рязане -  дървени скари около машината и канавки за оттичане на водата.
3.3. Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, се ограждат или 

охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети.
3.4. Преди остъкляване се извършва преглед на рамките за здравината и изправността им и се 

отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата.
3.5. Пренасяне на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулиране със стъкла се 

извършват по инструкция за безопасност и здраве.
3.6. Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането й дограма, както и 

разкрояване на мокри, заснежени или престояли при отрицателни температури стъкла.
3.7. Елементи за остъкляване, леки преградни стени и окачени тавани се разкрояват на определени 

за целта места.
4. Извършване на бояджийски и тапетни работи
4.1. Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски и тапетни работи по повърхности, 

където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват при изключено напрежение.
4.2. Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната площадка се 

осъществяват съгласно указанията на производителя.
4.3. Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави се извършва във 

вентилирани помещения.
4.4. Ремонтни работи в затворени помещения и обгаряне на лаково-бояджийски покрития на 

основата на органични полимерни свързващи вещества се извършват при осигурено проветряване.
4.5. Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по 

монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.
4.6. Боядисването по механизиран начин с пожаро- или взривоопасни лаково-бояджийски състави 

се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на отговорно лице, контролиращо спазването на 
изискванията за ПАБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
КЪМ ЧЛ. 2, ал. 2

Извършване на специални видове работи
от обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 8

1. Разрушаване на сгради и съоръжения
1.1. Преди започване разрушаването на сграда или съоръжение строителят проверява дали:
1.1.1. продуктите, от които са изградени, съдържат опасни за здравето или сигурността на 

работещите и населението вещества или излъчвания;
1.1.2. в тях няма опасни за работещите и населението вещества или лъчения.
1.2. Когато опасностите вследствие на разрушаването не могат да бъдат избегнати, строителят 

взема подходящи мерки за защита на здравето и живота на работещите и засегнатите лица и за опазване 
на околната среда.

1.4. Работещите по разрушаването на сгради или съоръжения трябва да са специално 
инструктирани и обучени за работните процеси, които ще изпълняват ръчно или с машини.

1.5. Не се допуска ръчно разрушаване на конструктивни елементи от сгради или съоръжения, 
когато работещият е стъпил върху тях или върху съседни такива. Когато това е технологично 
неосъществимо, се допуска стъпване върху елементите, след като са взети необходимите обезопасителни 
мерки, вкл. предпазни колани.
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1.6. Преди започване събарянето на следващо ниво, елемент или носещи конструкции 

техническият ръководител извършва оглед на площадката за потенциални опасности.
1.7. Събарянето на пропукани стени, сводове и опорни пети се извършва след предварителното hiv 

укрепване.
1.8. Не се допуска едновременното събаряне на елементи от сгради или съоръжения на две илк 

повече работни места едно под друго, както и подсичане или подкопаване на паянтови стени с дебелина дс
0,24 т .

1.9. Преди събаряне на:
1.9.1. вътрешни стени чрез бутане или придърпване помещенията под тях се проверяват и 

освобождават от намиращите се там хора;
1.9.2. външни стени опасната зона на падане се огражда или охранява.
1.Ю. Корнизи, конзоли и други издадени от сградата или съоръжението елементи се разрушават от 

скелета, разположени на срещуположната страна на падането на разрушавания елемент.
1.И. Всички годни за нова употреба продукти след събарянето се обезопасяват и складират 

съгласно изискванията за безопасно съхранение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
КЪМ ЧЛ. 2, ал. 2

Извършване на товаро-разтоварни работи и складиране 
при СМР от обхвата на чл. 2, ал. 1

1. Общи изисквания
1.1. Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след като тя е 

подготвена за съхранението им.
1.2. Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто-размер, състав или 

други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкция 
по безопасност и здраве. /  ^

1.5. Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на продукти, 
изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу ^евентуално изместване, 
преобръщане или падане.

1.6. Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на строителната 
площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.

1.8. Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в 
проветряеми помещения в количества за сменна работа.

1.9. Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на работните места в 
херметически затворени съдове в количества, необходими само за една смяна (в необходимите само за 
една смяна количества).

1.Ю. Битумни разтвори, органични разтворители и съдовете от тях се съхраняват в 
пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взривобезопасно осветление.

1.11. Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи помещения 
така, че да не замърсяват околната среда, и в съответствие с указанията на производителя.

1.12. Прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на строителната площадка, 
след като се вземат мерки срещу разпрашаване.

1.13. Използваният дървен материал се подрежда за съхраняване, след като се почисти от скобите и 
гвоздеите.

1.14. Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин.
2. Изисквания към товаро-разтоварната площадка
2.1. Широчината на пътищата и проходите в товаро-разтоварната площадка се проектира и 

изпълнява съобразно предвидения достъп на превозните средства в зависимост от габаритите и тонажа 
им.

2.2. Товаро-разтоварната площадка трябва да има наклон от 1° до з°, както и дренажи и канавки за 
бързо оттичане на водите.

2.3. Ямите и откритите шахти на товаро-разтоварната площадка се покриват със здрави и 
безопасни мостове.

2.4. Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредените товари на складовите 
площи, площадките, стените на складовете и други сгради са с широчина не по-малка от 1,0 т .

3. Извършване на товароподемни операции
3.1. При извършване на товароподемни операции с повдигателна уредба на тухли, каменни, 

газобетонни блокове и други подобни продукти те трябва да са пакетирани в контейнери, палети или 
пакети, а товарозахващащите ги устройства да осигуряват четири- или тристранно ограждане на товара по 
цялата му височина, като не позволяват произволното му самоотваряне или изпадане на части. При 
тристранно ограждащите устройства откритата страна на товара трябва да е под ъгъл, по-голям от 15 °, в 
посока към насрещната оградена страна. Товарозахващащите устройства, използвани при повдигането на 
продукти в палети без палетно дъно, трябва да имат четиристранно ограждане и предпазно устройство на 
дъното на пакета срещу разпиляване.

3.2. Празни палети или контейнери се спускат от етажните работни площадки чрез 
товарозахващащите устройства, използвани при повдигането. Не се допуска хвърлянето на празни палети 
или контейнери от височина, както и при разтоварването им от превозното средство.



3-3 - При товароподемни операции на различни видове варови разтвори, мазилки и др. се 
използват съдове, непозволяващи преобръщане или разсипване на материала.

3.4. Повдигането на тежки големогабаритни елементи при товаренето и разтоварването им на и от 
вагони и автомобили се извършва, след като работещите напуснат превозното средство и след подаде? 
сигнал от отговорника на прикачвачите.

3.4.1. Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и стоенетс 
на работещите под товара или в непосредствена близост до него. Стифираните метали се укрепват сигурнс 
срещу разпадане на фигурите. Между всеки хоризонтален ред дългоразмерни елементи се поставят 
дървени подложки.

3.4.2. Товари се повдигат само когато подемните въжета (веригите) са във вертикално положение. 
Захватните въжета (веригите) се освобождават от куката на крана, след като товарът бъде поставен 
устойчиво на съответното място.

4 .Складиране
4.1. Продуктите се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално положение 

върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на транспортиране и монтиране.
4.2. Продуктите се складират върху работни платформи на предвидените за това места, които се 

означават с табели за допустимите количества или маса.
4.3. Изкачването и слизането на хора по складирани фигури с височина над 1,5 m се извършва по 

обезопасени стълби или по друг безопасен начин.
4.4. Разстоянието от подредени на фигури продукти или оборудване до ръба на изкоп или траншея 

се определя чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не по-малко от 1,0 m до ръба на естествения 
откос или укрепването на изкопа.

4.5. При стеснени условия се допуска продуктите да се складират на фигури с височина над 2,5 т ,  
когато това е предвидено в плана по безопасност и здраве.

4.6. Не се допускат:
4.6.1. устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени бази, както и 

извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и други продуктопроводи;
4.6.2. поставяне и складиране на кофражни платна и елементи, на армировка и др. на стълбищни 

площадки, стълбища, балкони, наклонени плоскости, на места за преминаване и на проходи, както и в 
непосредствена близост до непокрити отвори и до външните контури на сгради и съоръжения;

4.6.3. вертикално и хоризонтално транспортиране и монтиране на сглобяеми елементи при 
неблагоприятни климатични условия и скорост на вятъра, по-голяма от 10 m /s.

4.7. Сглобяемите елементи се складират:
4.7.1. по видове и по начин, съобразен с реда на монтирането им;
4.7.2. в положение, близко до това на монтирането им в сградата.
4.8. При подреждане на продуктите на фигури подложките за подпирането им трябва:
4.8.1. да са с достатъчна якост на смачкване и да не са заснежени или заскрежени;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 ВРЕМЕННИ ЗНАЦИ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ
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ЗАБРАНИТЕЛНИ:

( § ) ЗАБРАНЕНИ СА ПУШЕНЕТО И ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН
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ТЕЛЕФОН ПРИ ПОЖАР

АЛАРМЕНО УСТРОЙСТВО

ПРОТИВОПОЖАРНА СТЪЛБА

9 - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Работната зона да бъде оградена и съответно обозначена с необходимите знаци.
2. На обекта, под надзора на техническия ръководител да се оборудва противопожарно табло, пясък в 

съд за вода с вместимост 200 1. То се поставя на удобно и достъпно място (виж Строителния ситуационен 
план). На всеки етаж на удобно и достъпно място се поставя 1 бр. прахов и 1 бр. водопенен пожарогасители

3- На обекта, под надзора на техническия ръководител да се оборудва да се оборудва аптечка с 
медикаменти и превързочни материали. Техническият ръководител е информиран за най-близкотс 
болнично заведение и най-близката аптека. Той разполага с постоянна мобилна връзка.

4. На обекта НЕ СЕ ДОПУСКАТ външни лица.
5. Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина минимум i,io m.
6. Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални защитни средства и 

предпазни устройства.
7. Да се работи само с технически изправни и заводски обезопасени машини, инструменти и 

оборудване при спазване на изискванията на безопасна експлоатация. При работа с оборудване, работещо 
под налягане, да се проверява изправността на предпазния клапан и цялостта на шланговете.

При спазване на горните мерки до голяма степен могат да се гарантира недопускането 
на аварии и инциденти по време строителството.

Регистрациоь Ш  0 7 0 0 0

ПРОЕКТАНТ:
(инж. Илко Маринов)


