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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
 
I. Изходни данни: 
Настоящият “План за безопасност и здраве” е първоначален (за етапа на проектиране) и 
следва да бъде актуализиран от Координатора по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на 
изпълнение на строежа, съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. Строителят 
не е избран и не можем да се напълно да се съобрази с неговите възможности за 
организация и механизация. 
Настоящият план е разработен е въз основа на следните документи: 

1. Проект по част „Технология“ 
2. Проект по част „Геодезия“ 
3. Проект по част „Архитектура“ 
4. Проект по част „Конструкция“ 
5. Проект по част „ВиК“ 
6. Проект по част „Електро“ 
7. Проект по част „ОВК“ 
8. Проект по част „Пожарна безопасност“ 
9. Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи - ДВ, бр. 
37/2004г; 

10. Наредба №31 за безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения; 
11. Наредба №РД-07-2 За условията и реда за провеждането на периодично обучение 

и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд – ДВ, бр. 01/2010г.; 

12. Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 
охрана; 

13. Наредба №16 за временна организация на движението при строителни и монтажни 
работи по пътищата – ДВ, бр. 72/2001г.; 

14. Наредба №4/27.12.2006 защита от шум – ДВ, бр. 6/2007г.; 
15. Наредба №Iз-1971/29.10.2009г. за СТПНОБП; 
16. Правилник за приложение на Закона за опазване на въздуха, водата и почвата от 

замърсяване – ДВ, бр. 45/1996г. 
 
II. Ситуация: 
Строителната площадка е разположена в кв. 107, УПИ IX, ПИ 517 и 208, кв. Устово, по 
плана на гр. Смолян.  
Теренът в зоната на строителното петно е с денивелация около 1.00-1.50м в посока 
Югоизток. 
 
III. Класификация на строежа: 
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “б” от ЗУТ, за Четвърта група строежи от 
„Благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на 
околната среда“ – настоящия обект "ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ" на "РОДОПЕЯ БЕЛЕВ" ЕООД гр. Смолян, попада в ІІІ – та 
категория. 
 
IV. Устройствени показатели: 
 

ПОКАЗАТЕЛ ПО ВИЗА ПО ПРОЕКТ 
Площ на Имота - 2 206 м2 
Застроена Площ - 48 м2 
Разгърната Застроена Площ - 48 м2 
Кота Корниз < 10м 3.90 м 



 
 стр. 4 от 26 
 

Строителната площадка обхваща част от парцела и има ориентировъчна площ 1326 
квадратни метра. 
 
V. Описание за строежа 

1. НЕУТРАЛИЗАТОР 
- Функция – първоначално механично почистване, редуциране на отпадъчни води 

с входяща активна реакция до неутрално рН и препомпване към 
БИОРЕАКТОРА;  

- Работни места – не се предвижда обособяването на постоянно работно място; 
- Помещава – финна „винтовата“ решетка с контейнер за уплътнен отпадък, 

резервоар и инсталация за дозиране на NaOH, буферни резервоари с 
бързооборотни миксери, потопяеми помпи, електро табло; 

- Конструкция – нулев цикъл с монолитна стоманобетонна конструкция, надземна 
сграда със стоманена рамкова конструкция, фасадни и покривни обшивки от 
термопанели; 

2. БИОРЕАКТОР 
- Функция – пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от млекопреработка с 

последователно действие, тип „MFFS“ работещо с прикрепена биомаса и с 
интегрирана система за аерация (авторска технология AquaSLAT на компанията 
SVERIT Ltd) без натрупване на активна утайка; 

- Работни места – не се предвижда обособяването на постоянно работно място 
- Помещава – 8 броя интегрирани биокасети с филтърен пълнеж и индивидуална 

аерационна система, 2 броя резервни камери за бъдещо увеличение на 
пречиствателната мощност при нарастване на производството; 

- Конструкция – монолитен стоманобетонов вкопан резервоар, разделен на 10 
камери; 

3. ВЪЗДУХОДУВНА СТАНЦИЯ 
- Функция – обезпечава изискуемото количество въздух за аерационната система 

на БИОРЕАКТОРА; 
- Работни места – не се предвижда обособяването на постоянно работно място 
- Помещава – 3 броя нисконапорни високообемни компресори, захранващо 

електро табло и модул за електронно управление на процесите в 
БИОРЕАКТОРА; 

- Конструкция – бетонов фундамент върху които се разполага лека готова кабина 
от панелен тип; 

4. Околно пространство 
- Достъп – подхода към съоръженията ще е от посока Север през товарния вход 

за предприятието по съществуващ асфалтов път в границите на 
производствената площадка, не се предвижда изграждане на нови пътища; 

- Тротоари – предвижда се да се изградят нови трайни настилки от бетонови 
плочи за достъп и обслужване на съоръженията; 

- Озеленяване – съществуващата овощна градина се запазва, не се предвижда 
допълнително озеленяване; 

- Ограда – не се предвижда нова, новопроектираните съоръженията са в 
границите на съществуващото ограждане на млекопреработвателно 
предприятие "РОДОПЕЯ - БЕЛЕВ"; 

 
VI. Съдържание на ПБЗ: 

Съгласно чл. 10 от Наредба №2/22.03.2004г. За минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи (СМР) (ДВ, бр. 37/2004г.): “Чл. 10. 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; 
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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; 

10. 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 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. 
 

1. Организационен план 
- Организационният план, по т. 1 от горецитирания чл. 10, има задача да 

осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен 
процес на площадката от деня на съставянето на протокол образец 2 (за 
откриване на строителна площадка) до деня на съставянето на констативен 
акт образец 15 (за установяване годността за приемане на строежа). Тази 
представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно 
изясняване на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни 
условия на труд (ЗБУТ), по време на провеждането на строителния 
производствен процес на площадката. Този план е съобразен с комплексния 
план-график за последователността на извършване на СМР, по т. 3 от 
горецитирания чл. 10, и обратно - план-графика е съобразен с 
организационния план. Тази взаимна обвързаност изисква всяка промяна в 
комплексния план-график за последователността на извършване на СМР (по 
технология, обем, дата), да налага съответна промяна в организационните 
решения на този план и обратно. При необходимост този организационен 
план се актуализира от Координатора по безопасност и здраве (КБЗ) за 
етапа на изпълнение на строежа съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба 
№2/22.03.2004г. 

1.1. Ограничителни условия по ПБЗ 
- Размерът и местоположението на строителната площадка, показана на 

приложения Чертеж P2 (чл. 10, т. 2) и естеството на извършваните дейности, 
налагат съответстваща организация и осигуряване на ЗБУТ, при изпълнение 
на строителството. Предвидените организационни схеми (мероприятия) 
трябва да се спазват точно и своевременно да се актуализират, което е 
задължително съгласно чл. 11, т. 3 от Наредба №2/22.03.2004г. Всяка 
промяна се отразява писмено, в протокол или в Заповедната книга на 
строежа. 

- Категорията на строежа и характерните особености на строителната 
площадка, позволяват съгласно чл. 5, ал. (1), т. 2 от Наредба 
№2/22.03.2004г, ако строежа ще се изпълнява от един строител - да не се 
определя Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), за етапа на 
изпълнение на строителството, като в този случай задълженията на КБЗ се 
изпълняват от Строителя. В противен случай Възложителят трябва да 
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определи КБЗ, като в случая трябва да бъде определен, съгласно чл. 5, ал. 
(3), т. 2а от Наредба №2/22.03.2004г и чл.166 от ЗУТ - консултант в 
качеството му на юридическо лице, който от своя страна да определи 
правоспособно физическо лице от състава си, което ще има правата и 
задълженията на КБЗ. Името и необходимите лични данни на физическото 
лице КБЗ трябва изрично да се впишат в договора на Възложителя с 
Надзорника или в анекс към договора, или в разменена кореспонденция. 
Всяка налагаща се промяна (смяна) на КБЗ се отразява предварително, 
писмено. Назначеният (определеният) КБЗ изпълнява лично всички функции 
за ЗБУТ, предвидени в Наредба №2/22.03.2004г. Тези функции трябва да се 
конкретизират в договор или длъжностна характеристика. 

- В договора (договорите) със строителя (строителите) и подизпълнителите се 
записва или дописва изрична клауза изпълнение на нарежданията, издавани 
от КБЗ, във връзка със задачите му по контрола за ЗБУТ. 

- Не е разрешено по време на изпълнението на строежа да се заемат 
територии извън имота без необходимите разрешения. 

- За отстраняване на съществуващи дървета трябва да се вземе съответно 
разрешение. 

1.2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ - 
изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без 
това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персона, 
доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия. 
Организационните етапи по ЗБУТ за строежа са следните: 
Първи етап: подготовка на площадката; 
Втори етап: груб строеж до кота ±0,00м; 
Трети етап: груб строеж над кота ±0,00м; 
Четвърти етап: изпълнение на покриви; 
Пети етап: монтаж на стени, тавани, дограми; 
Шести етап: изпълнение на сградни и площадкови инсталации; 
Седми етап: изпълнение на довършителни работи и вертикална 
планировка; 
Осми етап: други; 

- Разделянето на тези етапи е до известна степен условно (действителните 
етапи при изпълнение на СМР се определят от Строителя), защото ще има 
изменения, технологични застъпвания и прекъсвания, но всеки етап започва 
след преглед на мероприятията по ЗБУТ и положителни отговори по 
информационните листове, които следва да бъдат изготвени, след 
изясняване на последователността и начина на изпълнение на конкретните 
СМР. Приложените информационни листове са примерни и трябва да се 
използват, от КБЗ, само като основа за изработването на конкретно 
необходимите. 

1.3. Класифициране на опасностите - уврежданията, които биха могли да 
настъпят при изпълнение на гореописаните СМР на строежа, в съответствие 
с оценките на риска, ще произхождат от: 

- Затрупване от земни маси и срутване на съседни сгради – етап 2; 
- Падане от височина - етапи 2-8;  
- Удар от падащи предмети - етапи 2-8; 
- Неправилно стъпване и удряне – всички етапи; 
- Поражение от електрически ток - всички етапи; 
- Пресилване - всички етапи; 
- Премазване от машини и автомобили - всички етапи; 
- Други опасности. 
- В следващите точки са записани основните конкретни организационни и 

технологични мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя и 
контролират от КБЗ, без да се счита, че те са напълно достатъчни. 

1.4. Инструкции за безопасна работа - КБЗ да изисква от Строителите утвърдени 



 
 стр. 7 от 26 
 

от Работодателя писмени инструкции по безопасност и здраве /чл.16,т.1 
буква „в” Наредба №2/ за изпълнението на всеки вид работа и своевременно 
/преди допускане до работа/ запознаване /инструктиране/ на работниците. 
Инструкциите за изпълнение на всички видове работи следва да са свързани 
с опасностите установени от строителите при извършването на оценката на 
риска за съответните конкретни видове дейности които ще изпълняват и 
следва да съдържат посочените в чл.19 ,ал.1 Наредба №2 раздели и да са 
поставени достъпни и видни места. 
ВНИМАНИЕ! – Непълните инструкции са потенциална предпоставка за 
трудови злополуки. 

- Упоменаването на ”Инструкция за безопасна работа” в следващите раздели 
на настоящия план е условно /тъй като се отнася за инструкциите на 
Строителя и конкретните наименования трябва са поставени от него/ и 
следва да се тълкува в смисъла на упоменатите по-горе ”писмени 
инструкции по безопасност и здраве за изпълнението на всеки вид работа” 
като съответните дейности са упоменати в последствие. При отсъствие на 
оценка на риска и ”писмени инструкции по безопасност и здраве за 
изпълнението на всеки вид работа” такива може да бъдат изготвени от 
службата по трудова медицина след възлагане. Инструктажите да се 
провеждат съгласно Наредба №РД -07-2, с която КБЗ и техническите 
ръководители ще бъдат снабдени. 

- Без налични пълни инструкции и без надлежно документиране на 
проведените инструктажи в нарочни за целта дневници/книги работници 
да не се допускат, а допуснати в нарушение и/или нарушаващите 
инструкциите след предупреждение работници да се отстраняват. 

- В случай че, след отстраняване на работници, броят на останалите 
работници в бригадата/групата е недостатъчен за безопасното 
изпълнение на работата да се преустанови изпълнението на работата, 
до отстраняване на този пропуск. 

1.5. Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи: 
 
Първи етап: подготовка на площадката: 

- Възложителят изготвя информационна табела, съгласно чл. 13 от Наредба 
№2/22.03.2004г, която Строителят поставя и актуализира при необходимост. 
Строителят съгласува дейността си с Възложителя и ръководството на 
кметството/общината. Строителят уведомява съответното поделение на ИА 
„ГИТ“ и на ДНСК, преди започване на работа и изпраща копие от 
съдържанието на табелата. 

- Строителната площадка се почиства и привежда в съответствие с Раздел ІІІ 
от Глава първа на Наредба №2/22.03.2004г.: прави се ограда; изкореняват се 
дървета – ако има такива, за които това е наложително, след получаване на 
съответното разрешение; 

- Електрическото захранване на площадката за строителни нужди ще се 
осигури от Възложителя или Строителя, съгласно указания на доставчика на 
електрическа енергия, като временно може да се ползва преносим дизел-
генератор или съществуващото захранване. Местоположението на 
временното главно електрическо табло е показано на Чертеж P2 – 
Ситуационен план и временно строителство. 

- Вода за производствени и питейни нужди ще се осигури от Възложителя, 
съгласно указанията на доставчика на питейна вода, като за целта ще се 
ползва съществуващото захранване, или преносим резервоар за вода при 
спазване на хигиенните изисквания. 

- Канализация на площадката за строителни нужди ще се осигури от 
Възложителя или Строителя, съгласно указанията на доставчика на питейна 
вода, като за целта ще се ползва съществуващо захранване – ако има 
такова или преносима химическа WC. 



 
 стр. 8 от 26 
 

- Помещения за преобличане, почивка, канцелария, медицински пункт, охрана 
и склад ще се осигурят в три преносими контейнери-фургони. 

- Временни пътища не се предвиждат. Във временните складове за материали 
ще се поддържат необходимите минимални количества, според нуждите на 
строежа. 

- При изпълнение на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР, да се 
спазват изискванията за извършване на товаро-разтоварни работи и 
складиране при СМР от обхвата на чл. 2, ал. 1, съгласно Приложение №2 
към чл. 2, ал. 2 на Наредба №2/22.03.2004г.  

- Необходими са ”Инструкция за безопасна работа” изискванията за 
извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР. 

- Преди започване на подготовката и по време на изпълнението й, се следи за 
изпълнение на мероприятията по информационен лист №1; 
 
Втори етап груб строеж до кота ±0,00м; 

- Демонтажът, разрушаването и отстраняването на съществуващи настилки, 
сгради, съоръжения или елементи от тях – ако има такива, следва да се 
изпълни (в ред обратен на този при ново строителство) при спазване на 
изискванията на проекта и на Наредба №2/22.03.2004г. - Приложение №6, 
към чл. 2, ал. 2, за Извършване на специални видове работи от обхвата на 
чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 8, при разрушаване и демонтаж на сгради и съоръжения. 

- Необходими са ”Инструкция за безопасна работа” при 
демонтаж/разрушаване на съществуващи сгради и съоръжения. 

- Дейностите по укрепване на околните сгради, ако има такава необходимост, 
преди започване на изкопните работи, следва да се изпълнят, при спазване 
на изискванията на проекта и съобразно действащите нормативни 
изисквания и конкретните особености на мястото. 

- Изкопите, отнемане и извозване на хумусния слой, ще се изпълняват, след 
изясняване състоянието на околните комуникации и конкретни указания, ако 
е необходимо, от проектанта за укрепване на откосите на изкопа.  

- Необходими са ”Инструкция за безопасна работа” при извършване на 
укрепителни и земни работи и провеждане инструктажи на водачите на 
транспортни средства и строителни машини и работниците. 

- Изкопите да се изпълняват съгласно проектите и своевременно да се 
оградят на 1м от горния ръб и осветят за тъмната част на денонощието и 
намалена видимост. 

- При използването на механизация – позиционирането й по места и работа с 
нея ще става по конкретните указания на техническия ръководител. 

- Изкопаването ще е с земекопна машина, друга строителна техника и/или 
ръчно, и ще се товари на транспортни средства. 

- Необходими са: 
 Схеми за работа в опасната зона на строителна техника, съгласно чл. 37, 

ал. 1 на Наредба №2/22.03.2004; 
 ”Инструкция за безопасна работа” със съответната механизация; 
 Провеждане инструктажи на водачите на транспортни средства и 

строителни машини, сигналиста и работниците.  
- ВАЖНО!!! Особено внимание да се обърне на сапаните или други захватни 

съоръжения и взаимодействието между сигналиста и машиниста.  
- Сигнала „ СТОП” е задължителен за машиниста/краниста независимо от кого 

е подаден. 
- При използването на строителни машини и устройства да се спазват 

изискванията на Глава втора на Наредба №2/22.03.2004г. КБЗ и 
техническият ръководител ще наблюдават неотлъчно работата. Ако, и 
когато, е необходимо ще преустановят изкопаването, за съгласуване 
продължаването на работа с проектанта. На обекта или на назовано място 
трябва да има помпа за вода и необходимите принадлежности към нея, за 
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евентуално водопонижаване. Трябва да се осигури и отвеждане на 
изпомпваната вода. 

- Насипните работи следва да се изпълняват съгласно проекта. 
- КБЗ и техническият ръководител, при наблюдението на изкопните и 

насипните работи, трябва да следят за спазване на техническите и 
технологични правила за приемане на земни работи (ПИПСМР) и 
приложение №1 от Наредба №2/22.03.2004г., за Извършване на земни 
работи. Копае се ,насипва се и се вози почва и насипен материал на 
удължен работен ден, само по светло. 

- Описаните по горе работи от втори етап, означаваме като “етап ІІ а”, а “етап 
ІІ б” включва работи от втори етап, описани долу. 

- Работите по фундаменти и монтажът на инсталациите и съоръженията, 
започва незабавно, след приемане на земните работи и откриване на 
безопасен фронт. Използването на преносими стълби следва да става при 
спазване изискванията на Раздели І и ІІІ от Глава трета на Наредба 
№2/22.03.2004г. Материалите за работа се подават внимателно, от горната 
страна на изкопа. 

- При изпълнение на работите по кофражи, армировки, бетониране и 
декофриране, съпътстващите ги видове работи и мероприятия по ЗБУТ са: 
стълби, при спазване изискванията на Раздели І и ІІІ от Глава трета; скелета, 
при спазване изискванията на Раздели І и ІІ от Глава трета; парапети, капаци 
за отвори, прегради, кабели и табла за временно ползване (циркуляри, 
електрожени, осветление). 

- При използването на строителни машини и устройства да се спазват 
изискванията на Глава втора на Наредба №2/22.03.2004г. 

- При работа на височина да се спазват изискванията на Раздел ІV от Глава 
първа на Наредба №2/22.03.2004г. 

- При изпълнение на стоманобетонни конструкции да се спазват изискванията 
на проекта и Приложение №2 към чл. 2, ал. 2, за изграждане на 
стоманобетонни конструкции, на Наредба №2/22.03.2004г. 

- Кофражите са от инвентарни платна, доставени или сковани на място от 
иглолистни дъски по чертежи (кофражни планове) и спецификации, 
приложени към основния проект, част “Конструкции”. Укрепването на 
кофражите се изпълнява по указанията към чертежите, и горепосочените 
изисквания. Допълнителни указания по укрепването на кофражите дават 
само техническият ръководител и проектантът-конструктор, чрез 
техническият ръководител. 

- Армировките се доставят фасонирани по спецификация, съответно 
етикирани по позициите от армировъчния план. Пренасянето на 
армировъчните заготовки, до местото на полагането им, се извършва само 
от арматуристите и само след производствен инструктаж. Да се спазват 
горепосочените изисквания. 

- Бетонирането се извършва с бетон-помпа, при спазване на горепосочените 
изисквания. Помпата и бетоновозите се позиционират на достатъчно 
разстояние, до мястото на полагане на бетон, което се определя и приема от 
техническия ръководител и се съгласува предварително с КБЗ, което се 
вписва в протокол или в Заповедната книга на строежа. Инструктират се 
бетонджиите, машиниста, шофьорите и сигналистите. Уточняват се 
сигналите. Бетонирането се наблюдава неотлъчно от КБЗ и техническия 
ръководител. 

- Декофрирането започва след разрешение от КБЗ и техническия 
ръководител. Техническият ръководител дава точни указания по 
технологията на изнасяне на кофражните елементи, местата на складиране, 
направата и монтажа на предпазни парапети и капаци. Да се спазват 
горепосочените изисквания. 

- При изпълнение на работите по монтаж на инсталациите и съоръженията, 
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ако има такива, да се спазват изискванията на проекта и на Приложение №4 
към чл. 2, ал. 2 „МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, 
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ТРЪБОПРОВОДИ И ИНСТАЛАЦИИ“ на 
Наредба №2/22.03.2004г. 

- При изпълнение на изолации да се спазват изискванията на проекта и на 
Приложение №5 към чл. 2, ал. 2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННИ И 
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ“ на Наредба №2/22.03.2004г. 

- Преди започване и по време на работа, се следи за изпълнение на 
мероприятията по информационен лист №2 и следващите. 
 
Трети етап: груб строеж над кота ±0,00м 

- При изпълнение на стоманени конструкции да се спазват изискванията на 
проекта и на Приложение №4 към чл. 2, ал. 2 „МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ 
КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ТРЪБОПРОВОДИ И 
ИНСТАЛАЦИИ“ на Наредба №2/22.03.2004 г, и мероприятията по ЗБУТ. 

- Съпътстващите ги мероприятия по ЗБУТ са: стълби, при спазване 
изискванията на Раздели І и ІІІ от Глава трета; скелета, при спазване 
изискванията на Раздели І и ІІ от Глава трета; парапети, капаци за отвори, 
прегради, кабели и табла за временно ползване (циркуляри, електрожени, 
осветление и др.). 

- При използването на строителни машини и устройства да се спазват 
изискванията на Глава втора на Наредба №2/22.03.2004г.  

- При работа на височина да се спазват изискванията на Раздел ІV от Глава 
първа на Наредба №2/22.03.2004г. 

- При изпълнение на стоманобетонни конструкции да се спазват изискванията 
на проекта и Приложение №2 към чл. 2, ал. 2, за изграждане на 
стоманобетонни конструкции, на Наредба №2/22.03.2004г. 

- При изпълнение на зидани и покривни конструкции да се спазват 
изискванията на проекта и Приложение №3 към чл. 2, ал. 2 „ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ЗИДАНИ И ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ“ на Наредба №2/22.03.2004г. 

- Преди започване и по време на работа, се следи за изпълнение на 
мероприятията по информационен лист №3. 
 
Четвърти етап: изпълнение на покриви. 

- При изпълнение на покривни конструкции да се спазват изискванията на на 
проекта и Приложение №3 към чл. 2, ал. 2 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗИДАНИ И 
ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ“ на Наредба №2/22.03.2004г. 

- При използването на строителни машини и устройства да се спазват 
изискванията на Глава втора на Наредба №2/22.03.2004г.  

- При работа на височина да се спазват изискванията на Раздел ІV от Глава 
първа на Наредба №2/22.03.2004г. 

- При монтаж на строителни конструкции да се спазват изискванията на 
проекта и на Приложение №4 към чл. 2, ал. 2 на Наредба №2/22.03.2004г. 
„МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО 
ОБОРУДВАНЕ, ТРЪБОПРОВОДИ И ИНСТАЛАЦИИ“. 

- При изпълнение на изолации да се спазват изискванията на проекта и на 
Приложение №5 към чл. 2, ал. 2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННИ И 
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ“ на Наредба №2/22.03.2004г. 

- Водоотвеждането се изпълнява съобразно чертежите и приложените 
технически спецификации, и горепосочените изисквания. 

- Преди започване и по време на работа, се следи за изпълнение на 
мероприятията по информационен лист №4. 

 
Пети етап: монтаж на стени, тавани, дограми. 

- Монтажните стени и тавани се изпълняват, съгласно одобрените проекти. 
- Дограмите се доставят и разнасят след изпълнение на конструкцията и 
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ограждането. Всички операции се извършват, съгласно проектите, от 
специализирана бригада на доставчика. Да се спазват горепосочените 
изисквания. 

- Техническият ръководител и КБЗ следят за временното укрепване и 
уплътняването. 

- Преди започване и по време на работа, се следи за изпълнение на 
мероприятията по информационен лист №5. 

 
Шести етап: изпълнение на сградни и площадкови инсталации 
Инсталациите (Електро, ОВК, ВиК) и съоръженията ще се изпълняват, 
съгласно проектите, от специализирани групи, които трябва да са договорно 
задължени да спазват общите и специфичните правила за осигуряване на 
ЗБУТ на строежа.  

- При изпълнение на работите по монтаж на инсталациите и съоръженията да 
се спазват изискванията на проекта и на Приложение №4 към чл. 2, ал. 2 
„МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО 
ОБОРУДВАНЕ, ТРЪБОПРОВОДИ И ИНСТАЛАЦИИ“ на Наредба 
№2/22.03.2004г. 

- При изпълнение на изолации да се спазват изискванията на проекта и на 
Приложение №5 към чл. 2, ал. 2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННИ И 
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ“ на Наредба №2/22.03.2004г. 

- Да се спазват горепосочените изисквания. 
- Преди започване и по време на работа, се следи за изпълнение на 

мероприятията по информационен лист №6. 
 

Седми етап: изпълнение на довършителни работи и вертикална 
планировка 

- Довършителни работи, настилки и вертикална планировка , ще се 
изпълняват, съгласно проектите, от специализирани групи, които трябва да 
са договорно задължени да спазват общите и специфичните правила за 
осигуряване на ЗБУТ на строежа. 

- Скелета, ако се налага употребата им – се използват при спазване 
изискванията на Раздели І и ІІ от Глава трета от Наредба №2/22.03.2004г. Те 
се монтират от обучени за целта специалисти, след специален 
производствен инструктаж и наблюдение от КБЗ и техническия ръководител. 

- Преди започване и по време на работа, се следи за изпълнение на 
мероприятията по информационен лист №7. 
 
Осми етап: други 

- Ще се изпълняват, съгласно проектите и указанията на техническия 
ръководител, от специализирани групи, които трябва да са договорно 
задължени да спазват общите и специфичните правила за осигуряване на 
ЗБУТ на строежа, по отделен организационен план, съставен след конкретно 
решение за времето за изпълнение. 

 
2. Строителен ситуационен план 

2.1. Строителният ситуационен план като част от ПБЗ е извадка от общия 
ситуационен план към проекта, в съответствие с изискванията и 
определенията в Наредба №4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти и по-специално чл. 18 (1), точка 1, буква а; чл. 21 
(1), точка 1, буква а; чл. 24 (1), точка 1, буква а; чл. 103, точка 1; чл. 124 и чл. 
125. Чертеж Р1. 

2.2. Всички схеми в този ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, 
изискван по чл. 10, точка 2 от Наредба №2/22.03.2004г. При необходимост 
строителният ситуационен план се актуализира от КБЗ, съгласно чл. 11, 
точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 
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3. Комплексен план график 

3.1. Този план-график се разработва от главния изпълнител, съгласувано с 
подизпълнителите и при контрола на КБЗ за етапа на изпълнение на 
строителството, въз основа на количествената сметка на обекта и 
договорите за строителство, при съобразяване с изискванията за 
осигуряване на минимални ЗБУТ от Наредба №2/22.03.2004г. При 
необходимост този план-график се актуализира от КБЗ, съгласно чл. 11, 
точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г, съобразно данни от Строителя, съгласно 
чл. 16, точка 1, подточка о), от Наредба №2/22.03.2004г. 

3.2. При реализирането на този график ще се изпълняват следните мероприятия: 
- Предвидените в точка 1 – организационен план; 
- Напомнянята в информационните листове; 
- Инструкциите по чл. 16, точка 1, буква “в” от Наредба №2/22.03.2004 г; 
- Всички общи и специфични изисквания на нормативните документи, касаещи 

мероприятията по ЗБУТ. 
- Всяко налагащо се изменение на сроковете и броя на работещите в този 

график, ще трябва да се отразява като актуализация, съобразно чл. 11, точка 
3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

3.3. При изготвянето на комплексния план-график да се съблюдава и 
изпълнението на следните мероприятия: 

- Одобряване на инвестиционния проект и получаване на разрешение за 
строеж. 

- Сключване на Договор за изпълнение на строителството с правоспособен 
строител и на Договор за строителен надзор. 

- Оценяване на риска, съгласно чл. 15 от горепосочената Наредба 
№2/22.03.2004г. 

- Разработване и утвърждаване на плановете, съгласно чл. 15 от Наредба 
№2/22.03.2004г. 

- Съставяне на работен план-график за изпълнението на СМР.  
- Откриване на строителната площадка, съгласно чл. 30 от Наредба 

№2/22.03.2004г. 
- Осигуряване на изискванията за работа и безопасност, съгласно чл. 16 и 17 

от Наредба №2/22.03.2004г. 
- Осигуряване на плановете, съгласно чл. 25 от Наредба №2/22.03.2004г. 
- Поставяне на входа на строителната площадка на схема, съгласно чл. 31 от 

Наредба №2/22.03.2004г. 
- Изпълнението на предвидените СМР, да се провежда при спазване на 

одобрените проекти и изискванията на Наредба №2/22.03.2004г. Заложени 
са следните примерни етапи: 
Първи етап: подготовка на площадката; 
Втори етап: груб строеж до кота ±0,00м; 
Трети етап: груб строеж над кота ±0,00м; 
Четвърти етап: изпълнение на покриви; 
Пети етап: монтаж на стени, тавани, дограми; 
Шести етап: изпълнение на сградни и площадкови инсталации и 
съоръжения; 
Седми етап: изпълнение на довършителни работи, настилки и 
вертикална планировка; 
Осми етап: други; 

- Подготовка на необходимата документация за приключване на 
строителството и започване на ползването на строежа. 

- Получаване на разрешение за ползване. 
- Продължителност на строителството – не повече от 24 месеца. 
- Едновременна работа на не повече от 30 работещи. 
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4. Ликвидиране на пожари и/или аварии 
4.1. Съгласно чл. 17 от Наредба №2/22.03.2004г, Строителят разработва и 

съгласува с органите на „Гражданска защита“ и „Пожарна и аварийна 
безопасност“ планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и 
аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната 
площадка. При изготвянето на тези планове. 

4.2. Строителят трябва да се съобрази със своя персонал и с този на 
подизпълнителите. При необходимост тези планове се актуализират от КБЗ, 
съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

4.3. На Чертеж Р5 е показана примерна схема за евакуация. 
4.4.  Пожарната безопасност се осигурява, съгласно изискванията на Раздел V от 

Глава първа на Наредба №2/22.03.2004г.  
4.5. Аварийната безопасност се осигурява, съгласно изискванията на Раздел VI 

от Глава първа на Наредба №2/22.03.2004г.  
4.6. Предвиденото в този проект оборудване с ПП уреди и съоръжения на 

строителната площадка е: за района на строителната площадка – 1бр 
прахов пожарогасител 6кг, 1бр кофпомпа или воден пожарогасител, 1бр съд 
с 200л вода, 1бр кофа; за всеки етаж вътре във всяка сграда, която се строи 
или ремонтира – 1бр кофпомпа или воден пожарогасител, 1бр съд с 200л 
вода, 1бр кофа. 

4.7.  Не се предвижда доставка на лесно запалителни и/или взривоопасни 
материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и 
предпише, със заповед или с допълнителен проект, влагане леснозапалими 
или взривоопасни материали, ще трябва да се предпишат и съответни 
мероприятия, съобразно чл. 11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

4.8.  Не се предвижда склад за пожароопасни и лесно запалими материали на 
площадката. 

4.9.  Специализираните групи на подизпълнителите, които ще работят с 
кислород, пропан и подобни, ще бъдат писмено предупредени, след 
приключване на работното време да не оставят на строежа под никакъв 
предлог пожароопасни и лесно запалими материали. 

4.10.  Специализираните групи, които ще работят с пожароопасни и лесно 
запалими материали, ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с 
материалите (бутилките) предупредителни табели и да ги поставят на 
необходимите места. 

4.11. КБЗ (от състава на надзора) ще бъде отговорен да изисква и постоянно ще 
наблюдава и проверява за: 

- Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65 (2) от Наредба 
№2/22.03.2004г; 

- Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66 (2), точка 1 от Наредба 
№2/22.03.2004г; 

- Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и 
подменявани членове, съобразно изпълнението на графика; 

- Местата за тютюнопушене, няма да бъде разрешено тютюнопушенето по 
време на изпълнение на работни операции; 

- Наличието на заповед по чл. 67 (3) от Наредба №2/22.03.2004г; 
- Състоянието и съоражеността на противопожарните табла. 

4.12. При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба 
№2/22.03.2004г, като за целта на необходимите места по етажите ще се 
поставят необходимите указателни знаци от Приложение №2-6 на Наредба 
№4 от 1995г за знаците и сигналите (виж Чертеж Р5). 

4.13. Първа помощ на леко пострадали – можещи да се придвижват и/или на които 
състоянието позволява преместване, се оказва в канцеларията, която трябва 
да се оборудва и като медицински пункт. Във всички останали случаи - първа 
помощ се оказва на мястото на инцидента.  

4.14. Необходима е “Инструкция за безопасна работа” оказване на долекарска 
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помощ, както и инструктиране на всички работещи на площадката. 
4.15. Екземпляри от разработените и утвърдени планове за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на 
намиращите се на строителната площадка, се предават на КБЗ за 
изпълнение и за прилагане към поредната актуализация на ПБЗ. 

 
5. Места със специфични рискове по безопасност и здраве 

5.1. Местата със специфични за този строеж рискове са: 
- Работа по и около скелета; 
- Работа по стрехите на покрива; 
- Придвижване край отвори и съоръжения; 
- Работа в основите около откосите на изкопа и съседни сгради; 
- Работа със строителни машини и в обсег на електропроводи; 

5.2. Мерките и изискванията за безопасност и здраве са описани в точка 1 
(Организационен план) от съдържанието на този план и в съответните 
информационни листове. При необходимост тези места и съответните и 
мерки се актуализират от КБЗ, съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба 
№2/22.03.2004г. 

 
6. Машини и инсталации, подлежащи на контрол 

6.1. Временните електропроводи, главно и разпределителни електро табла, 
обектово осветление. 

6.2. Фасадно скеле. 
6.3. Работни площадки по фасадно скеле. 
6.4. Работни площадки при изпълнение на работи по покриви и фасади. 
6.5. Циркуляр. 
6.6. Електропробивни машини и механизми. 
6.7. Електрозаваръчни агрегати. 
6.8. Газозаваръчни агрегати и проводи. 
6.9. Бетон-помпа и автокран (епизодично). 
6.10. Други надзорни съоръжения използвани на обекта. 
6.11. Екземпляр от актовете за проверка на надзорни съоръжения използвани на 

обекта, се предават на КБЗ от собственика им. КБЗ и техническият 
ръководител не допускат неизправни надзорни съоръжения на обекта. При 
необходимост този списък се актуализира от КБЗ, съгласно чл. 11, точка 3 от 
Наредба №2/22.03.2004г. 

 
7. Отговорни длъжностни лица 

7.1. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) (от състава на строителния 
надзор) 

7.2. Технически ръководител (от състава на Главния изпълнител) 
7.3. Ръководител на пожаротехническата комисия (от състава на строителите) 
7.4. Отговорник по електробезопасност (ел специалист – минимум 4 

квалификационна група). 
7.5. При необходимост този списък се актуализира от КБЗ, съгласно чл. 11, точка 

3 от Наредба №2/22.03.2004г. 
 

8. Схема на временната организация и безопасността на движението по 
транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната 
площадка и подходите към нея 
8.1. Тези елементи на временното строителство се решават, съобразно етапа на 

строителство, конкретната обстановка и с тази схема се актуализира ПБЗ от 
КБЗ, съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

  
9. Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да 

работят двама или повече строители 
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9.1. По време на изпълнението на строежа на площадката ще работят повече от 
един строител, поради възприетата специализация на работите и 
евентуалните застъпвания на предвидените етапи, разчленените графици по 
специалности - поради което се назначава КБЗ, за координиране на 
дейността им по време на строителството. 

9.2. Местата ще се определят в зависимост от предоставения фронт за работа 
на бригадите и се явяват местата на съприкосновението на 
специализираните групи на подизпълнителите с работниците на главния 
строител и се определят от него и КБЗ. С тази схема се актуализира ПБЗ от 
КБЗ, съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

 
10. Схема на местата със специфични рискове 

10.1. Местата със специфични рискове са изброени в предходната точка 5 от този 
ПБЗ и са означени на Чертежи Р3 и Чертеж. Те се определят конкретно от 
КБЗ на строежа. С тези схеми се актуализира ПБЗ от КБЗ, съгласно чл. 11, 
точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

 
11. Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета 

11.1. Тези елементи на временното строителство се решават, съобразно 
избраната технология на работа от Строителя и с тази схема се актуализира 
ПБЗ от КБЗ, съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

 
12. Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, 

временни работилници и контейнери за отпадъци  
12.1. Тези елементи на временното строителство се решават, съобразно етапа на 

строителство, конкретната обстановка и с тази схема се актуализира ПБЗ от 
КБЗ, съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

12.2. Отпадъците се складират в контейнери, означени на Чертеж Р2 и се извозват 
периодично с контейнеровоз. 

12.3. Дейностите, които ще се извършват по време на СМР на строителната 
площадка не са свързани с отделяне на вредни вещества и газове. Шумът, 
който съпътства строителството, ще бъде съобразен с изискванията на 
Наредба №4/27.12.2006 защита от шум – ДВ, бр. 6/2007г. и ограничен само в 
рамките на нормалното работно време, като в останалите случаи следва да 
се вземе съответното съгласие или разрешение. С цел опазване на околната 
среда се предвижда Строителят да осигури следното: 

- Всички транспортни и строителни самоходни средства излизащи от обекта 
(самосвали, бетоновози, багери, бетонпомпи, автомобили и други) ще се 
привеждат във вид при който няма да замърсяват уличната настилка. За 
целта следва да се съблюдават определените за всяко средсдво изисквания 
(например самосвалите да се товарят така че материалите - почва, ... - при 
транспорта да не изпадат и се разпиляват по уличната наснилка) за 
товарене, транспортиране и почистване от вещества и материали 
(полепнала по гумите почва, бетонова смес по улеите на бетоновозите и 
други) които биха замърсили уличната настилка. За почистване следва да се 
определят места в близост до порталите. 

- Различните видове строителни отпадъци да се събират разделно в отделни 
контейнери, които периодично да се извозват на определени, от общинските 
служби, места. 

- В района на строителната площадка да не се допуска изгаряне на 
строителни отпадъци. 

- Строителните отпадъци да не се използват при изпълнение на обратни 
насипи и да не се разпиляват в и извън района на строителната площадка. 

- Прахообразните строителни отпадъци да не се изхвърлят от работните 
площадки и да не се разпиляват. 

- Площите, извън имота, които се заемат по време на строителството, да се 
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възстановят след приключването му. 
 

13. Места на санитарно-битовите помещения 
Тези елементи на временното строителство се решават, съобразно етапа на 
строителство, конкретната обстановка и с тази схема се актуализира ПБЗ от КБЗ, 
съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. Примерно разположение е 
показано на Чертеж Р2. Това са: тоалетна, умивалня, помещения за работници. 

 
14. Схема на захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др. 

14.1. Тези елементи на временното строителство се решават, съобразно етапа на 
строителство, конкретната обстановка и с тази схема се актуализира ПБЗ от 
КБЗ, съгласно чл. 11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

14.2. Реализира се по време на строителството, според конкретните особености и 
се определят от строителя и КБЗ. 

14.3. Електрическото захранване на площадката за строителни нужди да се 
осигури от Възложителя или Строителя, съгласно указания на 
"Електроразпределение". Всички временни съоръжения да се монтират и 
обслужват от правоспособни електротехници. Преди въвеждане да се 
извърши замерване от акредитирана лаборатория на контура „ Фаза-
защитен проводник „ 

14.4. Необходима е ” Инструкция за безопасна работа”  за изграждане и 
експлоатация на временно електрозахранване, и инструктажи на 
електротехниците. 

14.5. При изпълнението на строежа да се спазват изискванията на “Правилник за 
безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - ДВ, бр. 19 
от 2005г.)“ , “Правилник за безопасност и здраве при работа по 
електрообзавеждането с напрежение до 1000 v “ . При евентуално свързване 
към електропреносната мрежа дейностите да се извършват след снемане на 
напреженията с открит наряд за работа и допуск , при стриктно спазване на 
мероприятията посочени в работния наряд .  

 
15. Осветление на работните места 

15.1. Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи полагане на бетон или 
изпълнение на друга работа на тъмно, ще се направи актуализация по чл. 
11, точка 3 от Наредба №2/22.03.2004г. 

 
16. Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с 

определено място за оказване на първа помощ 
16.1. На входа, изхода и в краищата на имота да се поставя предупредителна 

табела 1 с надпис: 
- ВНИМАНИЕ! ВХОД/ИЗХОД СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ! 
- ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ! 

16.2. Около изкопите да се постави ограждение и предупредителна табела 2, с 
надпис: 

- ВНИМАНИЕ ИЗКОП! 
16.3. Съгласно плановете за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии 

и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната 
площадка, посочени в предходната точка 4, да се постави табела 3 с 
телефонните номера за сигнализиране при: пожар – 160, спешна помощ – 
112 и други. Тези елементи на временното строителство се решават, 
съобразно етапа на строителство и конкретната обстановка. При 
необходимост тази схема се актуализира от КБЗ, съгласно чл. 11, точка 3 от 
Наредба №2/22.03.2004г. 

 
17. Нормативна уредба 
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17.1. Координаторът по безопасност и здраве и техническият ръководител ще 
имат по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на 
работата им нормативни документи като: 

- Наредба №2/22.03.2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи. 

- Наредба №7. За минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на работно 
оборудване. 

- Наредба №РД-07-2 За условията и реда за провеждането на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – ДВ, бр. 
01/2010г. 

- Наредба №4. За знаците и сигналите по безопасност на труда и 
противопожарна охрана. 

- Наредба №І-209/22.11.2004г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна 
безопасност на обектите в експлоатация; 

- Наредба №4/27.12.2006 защита от шум – ДВ, бр. 6/2007г. 
- Наредба №Iз-1971/29.10.2009г. за СТПНОБП. 

 
 
 
 

Съставил: ………………………… 
 (инж. Цветан Вашков) 
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ №1 
ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

 

№ Мероприятие отговор Пояснения и срок при 
отрицателен отговор да не 

1 Има ли разрешение за строеж?       
2 Ще се заема ли тротоара или част от него?       

2.1 Има ли разрешение заемане на тротоара?       
2.2 Има ли условия в това разрешение?       
2.3 Изпълнени ли са тези условия?       
3 Ще се огражда ли строителната площадка?       

3.1 Има ли разрешение за ограждане?       
3.2 Има ли скица за оградата?       
3.3 Има ли условия за оградата?       
3.4 Изпълнени ли са тези условия?       
3.5 Направена ли е оградата?       

3.6. Съответства ли оградата на изискванията за 
ЗБУТ и на разрешението?       

4 Почистена ли е площадката от сгради, дървета, 
отпадъци и други?       

5 Означени ли са местата за поставяне на 
фургоните?       

6 Направена ли е нормативно редовна 
водопроводна връзка?       

7 Има ли чешма с течаща вода на означеното в 
плана място?       

8 Свързан ли е канализационния клон до 
означеното в плана място?       

9 Монтирана ли е преносимата временна тоалетна?       
10 Узаконена ли е нормативно електро връзката?       

11 
Има ли проткол заземяване на главното временно 
електро табло, издаден от акредитирана 
лаборатория?       

12 Готови ли са за експлоатация двата фургона по т. 
1.5 - първи етап, от ПБЗ?       

13 Монтирано и оборудвано ли е противопожарното 
табло?       

14 Доставена и заредена ли е обектовата аптечка?       

15 Определени и дефинирани ли са опасностите по 
оценката на риска?       

16 Приготвени и подписани ли са книгите за 
инструктаж?       

17 Подготвена ли е заверка в техническата служба 
заповедната книга?       

18 Подписан ли е протокол обр. 2 за откриване на 
строителната площадка?       

 
 
Технически ръководител:      КБЗ: 
 
 
Дата:  
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ №2 
ГРУБ СТРОЕЖ ДО КОТА ±0,00м 

 

№ Мероприятие отговор Пояснения и срок при 
отрицателен отговор да не 

1 Направената ограда съответства ли на 
разрешението от общинската техническа служба;        

2 Направената ограда съответства ли на 
техническите нормативи по ЗБУТ;        

3 Съставен и подписан ли е протокол обр. 2;       

4 Съставен и подписан ли е раздел І на протокол 
обр. 3;       

5 

Уведомен ли е отговорният проектант, че се 
започва изкоп с извозване и е възможно да бъде 
поискано негово решение във връзка с берми, 
откоси, укрепване, водопонижение и др.;       

6 Изключени ли са старите водпроводни връзки от 
терена на изкопа;       

7 
Сигурно ли е, че в обсега на УПИ няма 
електрическа, телефонна или друга подземна 
комуникация;       

8 
Поставена ли е съкратената информационна 
табела на видно от улицата и отсрещния тротоар 
място;       

9 Залепена ли е на вратата на оградата подробната 
информационна табела;       

10 

Налице ли са инструкции за:  
 - оформяне на изкопи и укрепване;  
- кофраж на фундаменти, греди, плочи; - 
изпълнение на армировки;  
- полагане на бетон с бетонпомпа; - изпълнение 
на строителство в населено място;       

11 Поставени ли са инструкции по безопасност и 
здраве на видно място;       

12 
Четени ли са инструкциите по безопасност и 
здраве на производствения инструктаж по 
спецификация;       

13 

Инструктиран ли е багириста за възприетата 
схема за изпълнение на изкопа, за неговите 
задължения в тази връзка и сигналите, които ще 
му се подават при нужда;       

14 
Готови ли са техническия ръководител и 
надзорник за непрекъснато наблюдение на изкопа 
при откриване на подземната част на калкана;       

15 
Уведомен ли е собственикът на калканната стена 
в съседните УПИ и осигурен ли е негов 
представител за наблюдение на изкопа;       

16 Осигурине ли са необходимите материали за 
укрепване на изкопа;       

17 Има ли достатъчно яснота по отношение ЗБТУ в 
чертежите за изкопните работи и укрепването;       

18 

Налице ли са квалифицирани работници 
започване на укрепителни работи и кофраж за 
фундаменти, веднага след изпълнение на първа 
изкопна стъпка;        
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19 Приготвени ли са стълби за слизане в котлована 
след отдалечаване на багера от калкана;       

20 
Проведени ли са инструктажите по ЗБТУ и 
наличните работници подписали ли са се по този 
повод в книгите;        

21 
Всички лица намиращи се в обсега на 
площадката, снабдени ли са с предпазни каски и 
работно облекло;       

22 
Поставени ли са необходимите знаци на 
тротоара, указващи опасности при влизане и 
излизане на самосвалите;       

23 

Предупредени ли са шофьорите на самосвалите 
за разрешените маршрути, място за изхвърляне 
на пръстта и за необходимото внимание при 
влизане и излизане в/от площадката.       

 
 
Технически ръководител:      КБЗ: 
 
 
Дата:  
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ №3 
ГРУБ СТРОЕЖ НАД КОТА ±0,00м 

 

№ Мероприятие отговор Пояснения и срок при 
отрицателен отговор да не 

1 
Определени са по брой, квалификация и имена 
работниците, които ще изпълняват кофража (с 
трудови договори и осигуровки)?       

2 
Проведен ли е производствен инструктаж 
специално за кофраж и декофраж за особеностите 
на този строеж?       

3 Дадени ли са указания с определени пътеки и 
места за складиране на елементи от кофража?       

4 Подписан ли е протокол за фундамента и за 
правилното укрепяване на подемника?       

5 
Узаконен ли е за пускане подемника (тариране, 
заземяване, съответствие, техническа 
спецификация - паспорт)?       

6 
Поставени ли са необходимите табели (знаци) за 
безопасно преминаване, товарене и работа с 
подемника?       

7 Осигурена ли е оградена и обезопасена работна 
площадка около подемника?       

8 Осигурен ли е правоспособен оператор за работа с 
подемника?       

9 
Комплектован ли е всеки кофражист с предпазна 
каска, обувки, ръкавици, предпазен колан и 
облекло?       

10 
Направени и изпробвани ли са необходимите 
предпазни парапети, стълби и скелета (магарета) 
за работа на кофражистите?       

11 
Подписан ли е от надзора (КБЗ) протокол за 
приемане на укрепването на конструкцията на 
кофража?       

12 Определени ли са по брой, квалификация и имена 
арматуристите, които ще монтират армировката?       

13 
Проведен ли е инструктаж с арматуристите за 
качване, носене и монтиране на заготовките, 
включително с използване на подемник?       

14 Определени ли са по брой, квалификация и имена 
бетонджиите?       

15 
Инструктирани ли са бетонджиите, сигналиста, 
машиниста на помпата за специфичните 
особености?       

16 
Укрепена ли е бетон-помпата? Поставени ли са 
предупредителни знаци около нея и по пътя на 
бетоновозите?       

17 Осигурено ли е необходимото отцепление за 
изпълнение на бетониране с бетон-помпа?       

18 Определени ли са по брой, квалификация и имена 
зидарите?       

19 Инструктирани ли са зидарите по отношение 
опасностите при вдигане, складиране и зидане?       

20 Определени ли са местата за поставяне на 
зидарийните тела по плочата за избягване на       
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претоварване? 

21 Осигурени ли са стабилни подвижни скелета за 
зидане над 1,5м височина?       

 
 
Технически ръководител:      КБЗ: 
 
 
Дата:  
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ №4 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКРИВИ 

 

№ Мероприятие отговор Пояснения и срок при 
отрицателен отговор да не 

1 Почистена ли е плочата, върху която ще се 
монтира покрива (парапети, капаци на атвари)?       

2 
Определени ли са поименно и по квалификация 
работниците, които ще работят и ще имат право 
на достъп на работната площадка?       

3 Проведени ли са производствени инструктажи на 
всяка група?       

4 Всеки работник снабден ли е с каска, работно 
облекло и подходящи обувки?       

5 
Изпълнени ли са мерките за и около подемника от 
т.т.4,5,6,7,8 и 9 от информационен лист № 3 
относно подемника?       

6 
Осигурени ли са необходимите предпазни колани 
и поименно работниците, които ще работят на 
опосните места с помощта на колана?       

7 
Определени ли са местата по плочата, на които 
ще се поставят материалите в допустими за 
натоварването количества?       

8 
Има ли подписан протокол за приемане на 
конструкцията и обшивката преди реденето на 
керемидите?       

9 

Осигурено ли е наблюдение от надзора 
(проектаната), КБЗ и техническия ръководител при 
проектиране на олуците и редене на първите 
редове на керемидите?       

 
 
Технически ръководител:      КБЗ: 
 
 
Дата:  
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ №5 
МОНТАЖ НА СТЕНИ, ТАВАНИ, ДОГРАМИ 

 

№ Мероприятие отговор Пояснения и срок при 
отрицателен отговор да не 

1 
Почистени ли са от строителни отпъдъци всички 
етажи, по които ще се складират и монтират 
дограми?       

2 
Поставени ли са парапети, капаци на отвори и 
предупредителни надписи на необходимите 
места?       

3 
Съставен ли е протокол (акт) за осигурен фронт 
за безопасна работа с ръководителя на 
монтажниците на дограма?       

4 

Вписано ли е в т. 3 уверение (деклереция), че 
текележниците и монтажниците на дограма са 
инструктирани за специфичните рискове на 
конкретния обект и ще бъдат оборудвани с 
необходимите предпазни средства?       

5 Осигурено ли е наблюдение и отцепление при 
монтажа на дограми по фасадите?       

6 Осигурени ли са детайли закрепване на 
дограмите и проверка за изпълнението им?       

7 
Осигурен ли и оповестен ли е план за 
съвместяване на монтажа на дограма с други 
видове работи?       

 
 
Технически ръководител:      КБЗ: 
 
 
Дата:  



 
 стр. 25 от 26 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ №6 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СГРАДНИ И ПЛОЩАДКОВИ ИНСТАЛАЦИИ 

 

№ Мероприятие отговор Пояснения и срок при 
отрицателен отговор да не 

1 

Има ли подписан график за съвместяване на 
работите по инсталациите с другите видове 
работи и между изпълнителите на ВиК, електро и 
отоплителната инсталация?       

2 

Има ли подписани протоколи с ръководителите 
на инсталационните групи за осигурен франт и 
деклариране, че всеки от тях ще осигури за 
дейността си:  
- правоспособни работници поименно;  
-  инструктажи за специфичните рискове; - 
работно облекло и предпазни средства; - 
необходимите предпазни и указателни табели?       

3 
Срещнал ли се е КБЗ с ръководителите на 
инсталационните групи за уточняване на 
опасностите и конкретните мерки по т. 2?       

4 

Предупредени ли са ръководителите на 
инсталационните групи (с протоколите), че при 
работа с електрожени, искрящи инструменти и 
др. те са длъжни да поемат необходимото 
обезопасяване и отговорност?       

5 

Предупредени ли са ръководителите на 
инсталационните групи (с протоколите по т. 2), че 
със започване на работата всеки от тях поема 
лично отговорностите си по ЗБУТ?       

 
 
Технически ръководител:      КБЗ: 
 
 
Дата:  
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ №7 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ, И ВЕРТИКАЛНА 

ПЛАНИРОВКА 
 

№ Мероприятие отговор Пояснения и срок при 
отрицателен отговор да не 

1 
Определини ли са поименно и по квалификация 
работниците, които ще монтират фасадното 
скеле?       

2 
Осигурени ли са монтажниците на скелето с 
необходимите предпазни средства (колани, 
каски, обувки, ръкавици) и работно облекло?       

3 

Проведен ли е производствен инструктаж с 
монтажниците на скелето, мазачите, които ще го 
използват и работниците, които ще работят в 
обсега на скелето?       

4 Има ли техническа спецификация за фасадното 
скеле?       

5 Направена ли е съпоставка на монтажа на 
фасадното скеле с техническата спецификация?       

6 Проверени ли са опорите на скелето?       

7 
Закрепванията на скелето към конструкцията 
изпълнени ли са съобразно изискванията на 
техническата спецификация?       

8 
Доставени ли са и монтирани ли са 
необходимете талпи, парапети и стълби по 
скелето?       

9 

Проведени ли са производствени инструктажи с 
мазачи, фаянсаджии, бетонджии и всички 
довършителни специалисти, които предстои да 
работят на строежа?       

10 

Съставени ли са протоколи с ръководителите на 
външни звена от довършителните работи за 
осигуряване на съвместна работа с деклариране 
от тяхна страна, че всеки от тях ще осигури за 
дейността си: 
- правоспособни работници поименно; 
- инструктажи за специфичните рискове; - 
работно облекло и предпазни средства; - 
необходимите предпазни и указателни табели?       

 
 
Технически ръководител:      КБЗ: 
 
 
Дата:  
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ТП P1 IX.2015 M 1:250

инж. Венцислав Иванов
Пожарна Безопасност:
инж. Артур Сулинаджиев
Геодезия:
инж. Владимир Карапетров
ОВК:
инж. Стефан Бъчваров
Електро:
инж. Камен Богданов
ВиK:
инж. Цветан Вашков
Конструкции:
арх. Лора Николова
Архитектура:
инж. Венцислав Иванов
Технология:
Митко Даскалов
За Изпълнителя:
Румен Белев
За Възложителя:

ПБЗ: инж. Цветан Вашков

Чертеж: Строителен ситуационен план
Част: План за безопасност и здраве
Местоположение : кв. 107, УПИ IX, ПИ 517 и 208, гр. Смолян

Проект: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ

Изпълнител:
"SVERIT" Ltd

Възложител: "РОДОПЕЯ БЕЛЕВ" ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички размери са в сантиметри [см], а котите в метри [м].
2. Строителството следва да започне след :
- Осигуряване на физическа защита ;
- Съставяне на протокол за откриване на строителната
площадка и регистриране  Заповедна книга в
съответветствие със ЗУТ ;

3. Цялата площадка в границите на оградата е опасна зона и
до нея ще имат достъп само инструктирани лица заети със
строителството.

4. Фургонът да бъдат заземен !
5. Строителните машини да се измиват преди напускане на
обекта;
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ТАБЕЛИ И ЗНАЦИ

Аптечен пункт

Временен пътен знак СТОП

Единен телефон за спешни повиквания

Внимание! Високо напрежение

Внимание! Строителен обект

Пушенето забранено !
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www.sverit.com, Makedonia Str. 33, Gabrovo, Bulgaria

ТП P2 IX.2015 M 1:250

инж. Венцислав Иванов
Пожарна Безопасност:
инж. Артур Сулинаджиев
Геодезия:
инж. Владимир Карапетров
ОВК:
инж. Стефан Бъчваров
Електро:
инж. Камен Богданов
ВиK:
инж. Цветан Вашков
Конструкции:
арх. Лора Николова
Архитектура:
инж. Венцислав Иванов
Технология:
Митко Даскалов
За Изпълнителя:
Румен Белев
За Възложителя:

ПБЗ: инж. Цветан Вашков

Чертеж: План на временото строителство
Част: План за безопасност и здраве
Местоположение : кв. 107, УПИ IX, ПИ 517 и 208, гр. Смолян

Проект: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ

Изпълнител:
"SVERIT" Ltd

Възложител: "РОДОПЕЯ БЕЛЕВ" ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички размери са в сантиметри [см], а котите в метри [м].
2. Строителството следва да започне след :
- Осигуряване на физическа защита ;
- Съставяне на протокол за откриване на строителната
площадка и регистриране  Заповедна книга в
съответветствие със ЗУТ ;

3. Цялата площадка в границите на оградата е опасна зона и
до нея ще имат достъп само инструктирани лица заети със
строителството.

4. Фургонът да бъдат заземен !
5. Строителните машини да се измиват преди напускане на
обекта;
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ТАБЕЛИ И ЗНАЦИ

Аптечен пункт

Временен пътен знак СТОП

Единен телефон за спешни повиквания

Внимание! Високо напрежение

Внимание! Строителен обект

Пушенето забранено !

112

www.sverit.com, Makedonia Str. 33, Gabrovo, Bulgaria

ТП P3 IX.2015 M 1:250

инж. Венцислав Иванов
Пожарна Безопасност:
инж. Артур Сулинаджиев
Геодезия:
инж. Владимир Карапетров
ОВК:
инж. Стефан Бъчваров
Електро:
инж. Камен Богданов
ВиK:
инж. Цветан Вашков
Конструкции:
арх. Лора Николова
Архитектура:
инж. Венцислав Иванов
Технология:
Митко Даскалов
За Изпълнителя:
Румен Белев
За Възложителя:

ПБЗ: инж. Цветан Вашков

Чертеж: План изкопни работи
Част: План за безопасност и здраве
Местоположение : кв. 107, УПИ IX, ПИ 517 и 208, гр. Смолян

Проект: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ

Изпълнител:
"SVERIT" Ltd

Възложител: "РОДОПЕЯ БЕЛЕВ" ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички размери са в сантиметри [см], а котите в метри [м].
2. Строителството следва да започне след :
- Осигуряване на физическа защита ;
- Съставяне на протокол за откриване на строителната
площадка и регистриране  Заповедна книга в
съответветствие със ЗУТ ;

3. Цялата площадка в границите на оградата е опасна зона и
до нея ще имат достъп само инструктирани лица заети със
строителството.

4. Фургонът да бъдат заземен !
5. Строителните машини да се измиват преди напускане на
обекта;
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ТАБЕЛИ И ЗНАЦИ

Аптечен пункт

Временен пътен знак СТОП

Единен телефон за спешни повиквания

Внимание! Високо напрежение

Внимание! Строителен обект

Пушенето забранено !
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ТП P4 IX.2015 M 1:250

инж. Венцислав Иванов
Пожарна Безопасност:
инж. Артур Сулинаджиев
Геодезия:
инж. Владимир Карапетров
ОВК:
инж. Стефан Бъчваров
Електро:
инж. Камен Богданов
ВиK:
инж. Цветан Вашков
Конструкции:
арх. Лора Николова
Архитектура:
инж. Венцислав Иванов
Технология:
Митко Даскалов
За Изпълнителя:
Румен Белев
За Възложителя:

ПБЗ: инж. Цветан Вашков

Чертеж: План бетонови работи
Част: План за безопасност и здраве
Местоположение : кв. 107, УПИ IX, ПИ 517 и 208, гр. Смолян

Проект: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ

Изпълнител:
"SVERIT" Ltd

Възложител: "РОДОПЕЯ БЕЛЕВ" ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички размери са в сантиметри [см], а котите в метри [м].
2. Строителството следва да започне след :
- Осигуряване на физическа защита ;
- Съставяне на протокол за откриване на строителната
площадка и регистриране  Заповедна книга в
съответветствие със ЗУТ ;

3. Цялата площадка в границите на оградата е опасна зона и
до нея ще имат достъп само инструктирани лица заети със
строителството.

4. Фургонът да бъдат заземен !
5. Строителните машини да се измиват преди напускане на
обекта;
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Временен пътен знак СТОП

Единен телефон за спешни повиквания

Внимание! Високо напрежение

Внимание! Строителен обект
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ТП P5 IX.2015 M 1:250

инж. Венцислав Иванов
Пожарна Безопасност:
инж. Артур Сулинаджиев
Геодезия:
инж. Владимир Карапетров
ОВК:
инж. Стефан Бъчваров
Електро:
инж. Камен Богданов
ВиK:
инж. Цветан Вашков
Конструкции:
арх. Лора Николова
Архитектура:
инж. Венцислав Иванов
Технология:
Митко Даскалов
За Изпълнителя:
Румен Белев
За Възложителя:

ПБЗ: инж. Цветан Вашков

Чертеж: План изкопни работи
Част: План за безопасност и здраве
Местоположение : кв. 107, УПИ IX, ПИ 517 и 208, гр. Смолян

Проект: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ

Изпълнител:
"SVERIT" Ltd

Възложител: "РОДОПЕЯ БЕЛЕВ" ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички размери са в сантиметри [см], а котите в метри [м].
2. Строителството следва да започне след :
- Осигуряване на физическа защита ;
- Съставяне на протокол за откриване на строителната
площадка и регистриране  Заповедна книга в
съответветствие със ЗУТ ;

3. Цялата площадка в границите на оградата е опасна зона и
до нея ще имат достъп само инструктирани лица заети със
строителството.

4. Фургонът да бъдат заземен !
5. Строителните машини да се измиват преди напускане на
обекта;
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