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РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА 

РАДИОСТАНЦИЯ НА БНР В ГР. ШУМЕН“ 

 
 

 

 I.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

 Проектът е изготвен на основание техническото задание и действащата 

нормативна уредба. Обект на проектирането е Подпорна стена 15 метра с височина 

до 3,50м между УПИ 11-"Радио Шумен" и УПИ 1Х-"Общински" на мястото на 

съществуващ каменен подпорен зид. 

 

 Целта на проекта е изграждане на подпорна стена с оглед осигуряване условия 

за безопасност жителите. 

 

 

II. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Част Конструктивна: 

 

Описание на строежа 

Строежът представлява изпълнение укрепително съоръжение с денивелация от 

3,50м. Укрепителното съоръжение е тежка (гравитачна) подпорна стена. 

Строителството ще се изпълняват по традиционния монолитен способ. 

Конструкцията е масивна. На терена, на който ще се изпълнява съоръжението не 

са забелязани някакви специфични геоложки особености, като свлачища, високи 

подпочвени води и др. подобни. 

 

Натоварвания и въздействия 

В настоящия проект строителната конструкция е проверена на всички възможни 

експлоатационни натоварвания съгласно изискванията на Наредба №3 За основните 

положения за проектиране на конструкциите и за въздействията върху тях и Наредба №2 

За проектиране сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ 68/2007). Фундирането е 

оразмерено за условно изчислително съпротивление на почвата 220 КРа. 

Собствено тегло определено на базата на размерите на отделните 

конструктивни елементи в работните чертежи, като е използвано обемно тегло на 

стоманобетона 25 kN/м3 а на почвата 18 kN/м3. 

Използван е бетон с клас по якост на натиск В-25, съгласно EN 206-1 и 

армировъчна стомана съгласно ENV 10080:2005 клас А-I с изчислително съпротивление 

на опън 225 МРа и 180 МРа и А-III с изчислително съпротивление на опън 375 МРа. Под 

стената се изпълнява задължително заскалявка 20см по указания в графичните 

разработки начин. 

Насипът зад стената се изпълнява с речна баластра - пясък и чакъл. Фундирането 

на стената е в глинест пясък. Зад стената, над цокъла на стената е предвидено 

изпънение на дренаж. 

Оразмеряването на съоръженето е в съответствие с изискванията на ЕВРОКОД 7 - 

геотехническо проектиране. 

 

Конструктивни изисквания 

1. Изпълнява се изкопът до кота дъно изкоп, където е показано на разреза и се 
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конпенсира с подложен бетон, при необходимост. 

2. Земната основа трябва да се предпазва от замръзване или намокряне, от 

валежи и повърхностни води. В случай на интензивни валежи, събралата се в изкопа 

вода да се изчерпва веднага. 

3. Допуска се окончателното доизкопаване на дъното на строителната яма за 

фундаментите да се извършва само непосредствено преди изпълнението на 

фундамента. 

4. Изпълнението на строителнита яма трябва да е в съгласие с раздел 

"Извършване на земните работи. Траншеи и котловани (строителни ями)" на ПИПСМР, 

"Земни работи и земни съоръжения" и да се укрепва при спазване на Правилника за 

безопасността на труда при СМР по начин, който не пречи на следващите работи по 

изпълнение на фундаментите и подпорните стени. 

5. Не се допуска сваляне на укрепването без последователност, която 

осигурява устойчивост на стените на строителната яма до завършване на 

фундирането. 

6. Стръмни временни откоси при ненатоварена берма с дълбочина до 3,00м в 

отношение 1:0,30, а при по-голяма дълбочина в отношение 1:0,75. 

7. Качеството на уплътняването да се контролира чрез отказа, определен най-

малко веднъж на всеки 100 кв. м уплътнена земна основа. 

8. Денивелацията между отделните подпорни стени, се прави стъпаловидно с 

подложен бетон. 

9. Монтира се армировъчния скелет на петата на стената и фусовата 

армировка. 

10. Бетонира се петата на стената на един такт, без кофраж по дължината на 

стената, като напълно се запълва изкопаната траншея. Поставя се полиетилен за 

предодвратяване обрушването на стените на изкопа и смесването му с бетона. 

11. Изпълнява се връхната конструкция на стената, като се залагат барбакани 

0100 mm, през 3m. 

12. Изпълнява се дренаж зад подпорната стена - дребен камък и чакъл или 

геотекстил и чакъл. 

13. Да не допуска уплътняване на замръзнала почва 

14. Задължително се предприемат действия, осигуряващи недопускането на 

води навлажняващи основите на стената. 

15. Основата на фундаментите да навлезе минимум 20см в здрава почва. Ако с 

проектните нива това не се достигне да се закопае допълнително и да се залее 

подложен бетон. 

16. Монтажна армировка в основи Ф6,5 (в зоните, където няма кръстосано 

армиране) по мярка от място. 

17. Бетонната смес при полагането й задължително да се вибрира. 

18. При възникване на необходимост от снаждане на надлъжната армировка 

това да става с разминаване на краищата на 55Ф за гладка армировка и на 40ф за 

армировка с периодичен профил. Снаждането да става извън зоните на максимално 

натоварване и в едно сечение да не се снаждат повече от една трета от армировъчните 

пръти. 

19. Армировката се приема от проектанта-конструктор и представителя на 

Консултанта преди бетонирането. 

 

Използвани материали. 

• подложен бетон - C12/15 (клас В15 ) 

• бетон в основи - С 20/25 (клас В25) 

• бетон в стени, плочи и греди - С 20/25 (клас В25) 
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• армировка клас В235 (A I) означена с Ф -Rs=225MPa (БДС 4758:2008) 

• армировка клас B420 (A III) означена с N Rs=375MPa (БДС 4758:2008) 

 

 

2. Част План за безопасност 

 

Характеристика на площадката и строежа 

Строежът представлява подпорна стена 15 метра с височина до 3,50м. 
 

Организационен план 

Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна 

представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката от 

деня на съставянето на протокол обр.1 до деня на съставянето на констативен акт 

обр.15. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно 

изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на 

труд(ЗБУТ). 

 

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работа (по дати, обеми или 

технологии) ще предизвика (ще налага) промяна в организационните решения и 

обратно. 

Промени в процеса на строителство без писмено съгласие на проектанта (КБЗ 

за етапа на проектиране) не се допускат. Съгласно наредба №3 от 31.07.2003 г. По 

време на строителството е необходимо да се съставят посочените в наредбата актове 

и протоколи. 

 

Временно строителство 

Съгласно разработения Строителен ситуационен план на строителната 

площадка се монтира подходящо обзаведени фургони, складове, санитарни 

помещения и други за временно строителство. 

 

Захранването с електро енергия се извършва с генератар на ток, а с вода от 

отклонението в имота. Монтира се временно ел табло и водомерен възел съгласуван с 

ВиК. Електро таблота да се заземи и заземлението да се измери от независима 

лаборатория. 

Предвижда се и място за даване на първа помощ при нужда. 
 

Преди започване и по време на работа да се следи за изпълнението на 

мероприятията по информационен лист 1. Информационните листове не са строго 

задължителни те са изработени, за да осигурят необходимата информация в хода на 

строителството и са изработвани като типови такива. 

 

Преди започване на строителството е задължително сключването на договор за 

независим строителен надзор по време на строителството или технически ръководител 

за строежите от пета категория (ако за дадения строеж се изисква). Сключва се договор 

и се определя и специалист, който ще изпълнява функциите на КБЗ (Координатор по 

безопасност и здравословни условия на труд по време на строителството) 

 

Земни работи 

Уличната/пътната настилка да се почиства (измива) всеки ден след приключване 

на изкопните работи; 
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Стръмни временни откоси при ненатоварена берма с дълбочина до 3,00м в 

отношение 1:0,75, а при по-голяма дълбочината в отношение 1:1,25; 

При изпълнение на по-стръмни откоси и строителната яма с дълбочина по-

голяма от 4.00м, да се изпълни укрепване на изкопа. Възложителят, съгласно ЗУТ, да 

възложи на технически правоспособно лице изготвянето на технологичен проект за 

изпълнение на укрепването на изкопите и то да се изпълни съгласно указанията и 

детайлите дадени в него. 

Преди започване и по време на работа да се следи за изпълнението на 

мероприятията по информационен лист 2. 

 

 

Груб строеж 

Да се спазват указанията дадени от проектантите в инвестиционните проекти. 

Обяснителните записки са неразделна част от проектите. 

 

Довършителни и покривни работи 

Преди започване и по време на работа да се следи за изпълнението на 

мероприятията по информационен лист 4. 

 

Строителен ситуационен план 

Приложен е строителен ситуационен план М 1 : 300 Достъпът до строителната 

площадка се ограничава с плътна ограда. В оградената зона се допускат само лица, 

ангажирани със строителния процес. Преминаването  на  външни  лица  става  само  с 

придружител  при  ограничен пропускателен режим. 

 

Част от материалите (армировка, бетон и др.), необходими за изпълнението, се 

доставят в готов вид, а друга част е необходимо да бъде складирана на обекта, за което 

ще се изградят временни приобектови депа за строителни материали и съоръжения. 

 

 Комплексен план-график за последователността на извършване СМР 
 

Комплексният план - график определя последователността за извършване на 

различните видове СМР, която ще бъде следната: 

• земни работи - изкопи с багер, разриване с булдозер, изравняване 

терена с чакъл, обратна засипка, уплътняване, превоз на земни маси; 

• кофражни работи - армирани бет. плочи, греди, колони и стълбища; 

• армировъчни работи - изработка и монтаж на армировка за стената; 

• бетонови работи - стена, подложен бетон; 

• монтаж тръбопроводи и фасонни части; 

• полагане кабели НН; 

• благоустрояване - засипване и затревяване, асфалтиране; 

Тази последователност е до известна степен условна, поради наличието на 

технологични застъпвания и прекъсвания. 

 

Инструкции за безопасна работа 

Координаторът по безопасност и здраве изисква от изпълнителя инструкции за 

безопасна работа. Копия от инструкциите трябва да има на видно място на строежа. 

Инструкциите се изработват за всеки вид СМД, както и за всеки инструмент и 

машина използвани на строителната площадка. При поява на нов инструмент или 
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машина се изготвя инструктаж за него и работниците, които ще работят с него биват 

инструктирани. 

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

работещите и на намиращите се на строителната площадка 

Обектът е с нормална пожароопасност (НПО). 

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на 

строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните 

изисквания за ПАБ. 

Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения, съобразно 

спецификата на строителната площадка. 

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. 

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. 

Не се допуска използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и 

съоръжения и на други директни горивни устройства: съхраняване в строителните 

машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро и 

гориво опасни вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи на 

изискванията на ПАБ; подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, 

канализационни и други тръбопроводи; подгряване на ДВГ на строителните машини с 

открит огън, електронагревателни уреди и др.; окачване на дрехи, кърпи и др. върху 

контакти, изолатори или други части на ел. инсталациите и сушенето им върху 

отоплителни или нагревателни уреди; използване на хартия, картон, тъкани и др. горивни 

материали за направа на абажури за лампи; отваряне на съдове, съдържащи лесно 

запалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя. 

При подаване на сигнал за аварийно положение, техническия ръководител взима 

следните мерки: 

• по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи; 

• в случай на пожар или авария незабавно уведомява органите на РЗПАБ; 

• прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в 

съседните застрашени участъци; 

• предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на 

работата и напускане на работните места; 

• не възобновява работата, докато все още е налице сериозна или 

непосредствена опасност. 

Строителят (техническият ръководител) 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. 

 

Техническият ръководител съвместно с координатора по безопасност и здраве 

утвърждават списък за сигналите за опасност, които ще се подават на обекта. 
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Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР, включително за местата със специфични рискове. 

 

Специфичните рискове на строителната площадка са : 

 Удари от падащи предмети; 

 Наранявания при неправилно стъпване 

 Наранявания при загуба на равновесие 

 Самонаранявания 

 Пресилвания 

 Опасност от падане от височина; 

 Опасност от затрупване със земни маси; 

 Опасност при работа с тежки и обемисти товари и монтаж; 

 Опасност от изгаряне при заваръчни работи; 

 Опасност при работа със строителни машини; 

 Поражение от електрически ток; 

 Други опасности 

 

Списъкът и охраната на работещите при описаните по-горе ситуации може да 

бъде разширяван в хода на строителството по преценка на техническия ръководител и 

координатора по безопасност и здраве. 

 

По-долу са изложени най-общи изисквания за осигуряване на безопасност и 

здраве при извършване на СМР. 

 

Общи изисквания: 

• Строителната площадка се определя и открива според условията на ЗУТ. 

• На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с 

означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за 

движение на пътни превозни средства и на пешеходци. 

• В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по 

подходящ начин. 

• За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се 

използват постоянни или временни ограждения. 

• Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално 

оборудвана площадка. 

• Опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване с 

монтажен кран, се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В тези зони се 

забранява достъпът на външни лица най-малко на 0,5м. от вертикалата на повдиганите 

товари. 

• Съществуващите върху територията на строителната площадка преди 

откриването й инсталации, мрежи и съоръжения се индентифицират, ясно означават, 

проверяват и контролират. 

• Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни 

климатични условия. 

• 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. Не се допуска експлоатация на скелета, без да са огледани и приети с 

протокол от техническия ръководител на строежа. 
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На обекта се прилагат и всички изисквания на Наредба 2, непосочени 

конкретно, както и инструкциите по безопасност и здраве, които 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 

строителните машини и инструменти; 

3. изискванията на ЗБУТ: 

- преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и 

завършване на работата; 

- за използване на съответните строителни машини и друго работно 

оборудване; 

- при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологичното 

оборудване и инсталации; 

4. средства за колективна защита и личните предпазни средства, необходими 

за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните; 

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, които при необходимост се 

подават при работа; 

 

Тези инструкции се поставят на достъпни и видни места в работната зона и се 

актуализират при всяка промяна и съдържат датите , на които са утвърдени и изменени. 

При възникване на опасни условия (свличане на земни пластове и др.) работата се 

преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. 

Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител, след 

отстраняване на съответната опасност. 

Строителни и монтажни работи в ограничени пространства не се допускат. 

СМР в близост до откоси на изкопи се извършват след проверка от техническия 

ръководител за сигурността и обезопасяването им. 

Товаренето и разтоварването на тръбите става с автокран. Работниците не 

трябва да стоят в обсега на стрелата. 

При превоз тръбите не трябва да излизат над канатите на камиона 

придружаващите ги работници не трябва да стоят върху тях. 

Работниците по заваряването на тръбите трябва ежегодно да се подлагат на 

проверовъчен изпит, а работник, който е прекъснал повече от три месеца, е 

необходимо да бъде подложен на контролен изпит по техника на безопасност. 

В близост до работното място на заварчиците не трябва да има лесно запалими 

материали, те трябва да стоят минимум на 12-15м. При заваряване да се спазват всички 

изисквания на Правилника за пожарна безопасност. 

Когато вали дъжд, изпълнение на заварки на открито не се допускат. 

Направата на заварки по стоманени тръбопроводи, резервоари и др., 

намиращи се под налягане се забранява. 

Забранява се използването на азбестови материали. 

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни 

климатични условия. Техническият ръководител своевременно информира работещите 

за очакване на резки промени в климатичните условия. 
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Координаторът по безопасност и здраве изисква от изпълнителя инструкции за 

безопасна работа. 

При възникнала необходимост да се извика проектанта-конструктор за вземане 

на решение. 

 

Списък на инсталациите и машините подлежащи на контрол. 

• Захранващ шкаф 

• Ръчен циркуляр 

• Ударно пробивни машини 

• Ъглошлайф 

• Ел инсталация за осветление 

• Удължители и разклонители 

 

Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на 

строителната площадка, трябва да: 

• отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на 

предвидените СМР; 

• са в добро състояния, преминали съответното техническо обслужване, и да 

са безопасни за използване; 

• да се управляват от правоспособни водачи; 

Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на 

строителните машини се извършват под ръководството на определено от строителя 

лице при взети мерки за безопасност. 

Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с 

инструкциите за експлоатация и определените маршрути за движение. 

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. 

Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с 

наклон не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация. 

Преди започване на работа в близост до електропроводи корпусите на 

строителните машини, с изключение на машините на гъсеничен ход, се заземяват 

посредством преносими заземления. 

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. 

При работа ще се използват багери, булдозери, валяци, бетоновози и/или 

бетонпомпи, кранове, ръчни инструменти и автомеханизация, строителни скелета. 

Преди началото на строителството техническия ръководител предоставя на 

координатора по безопасност и здраве списък на машините, които ще работят на 

обекта и лицата, които са правоспособни да ги управляват. 

 

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. 

■ Технически ръководител 

■ КБЗ 

■ НСН 
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■ Строител 

■ Възложител 

Този списък следва да бъде представен и утвърден от Възложителя или 

упълномощено от него лице и да бъде доведен до знанието на координатора по 

безопасност и здраве, техническия ръководител и други участници в строителството при 

откриване на строителната площадка. 

 

Възложителят или упълномощеното от него лице: 

1. Възложителят или упълномощеното от него лице в процеса на договаряне за 

възлагане на проектиране, респ. строителство, определя координатори по безопасност 

и здраве за: 

■ етапа на инвестиционното проектиране - в случаите на повече от един 

проектант; 

■ етапа на изпълнение на строежа - в случаите на повече от един строител. 

2. Координаторите по 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: 

3.1. за етапа на инвестиционното проектиране от: 

а) консултант (за строежи от всички категории); 

б) лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета 

категория); 

3.2. 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). 

4. Възложителят или упълномощеното от него лице не се освобождава от 

отговорност по отношение на осигуряването на ЗБУТ независимо от това, че в процеса 

на договаряне са определени един или повече координатори за изпълнение на 

задачите по чл. 7 и 11. 

5. Възложителят или упълномощеното от него лице спазва основните принципи 

на превантивност на безопасността и опазването на здравето съгласно Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) при планиране, проектиране и 

подготовка на инвестиционния проект, вкл. при дейностите по чл. 7, т. 1, букви "а" и "б". 

6. Възложителят или упълномощеното от него лице възлага на проектанта или на 

координатора по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране 

изготвянето на план по безопасност и здраве и го предоставя на строителя преди 

откриването на строителната площадка. 

 

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. 
 

Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа; 
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1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и 

безопасност съгласно ЗЗБУТ при: 

а) вземане на технически и/или организационни решения за 

едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР; 

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите 

и 

видовете СМР; 

2. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на 

плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от 

строителите и при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно 

упражняващи трудова дейност; 

3. актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по 

чл. 7, т. З при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; 

4. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и 

включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна 

площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел 

защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални 

болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно 

упражняващи трудова дейност; 

5. координира контрола по правилното извършване на СМР; 

6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка 

само на лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

 

Строителят: 

1. осигурява: 

а) извършването на СМР в технологична последователност и срокове, 

определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве; 

б) комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на 

лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на 

изпълняваните от него строежи; 

в) изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и 

здраве съобразно 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 и 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 с нормативната уредба и в зависимост от 

оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай; 

е) инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката 

на знанията по ЗБУТ на работещите; 

ж) картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, 

техническа поддръжка и 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; 
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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; 

п) 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. ръководители, бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на рисковете 

в работния процес писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на 

отговорните лица (техническите 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; 

10. 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 големината на строежа.  

11.  За откриване на строителната площадка строителят поставя на видно място 

информационната табела за строежа и при необходимост я актуализира.  
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12.  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. 

 

Схема на временната организация и безопасността на движението по 

транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната 

площадка и подходите към нея. 

 

Достъпът до строителната площадка се ограничава с плътни огради. До 

местостроежа има изграден достъп от градската улична мрежа. Строителната 

площадка е разположена изцяло в частен терен и пред него няма заета общински или 

държавен терен. В оградената зона се допускат само лица ангажирани със 

строителния процес. 

 

Преминаването на външни лица става само с придружител при ограничен 

пропускателен режим. 

 

При необходимост от извършване на СМР по околните улици да се изработи 

проект за временна организация на движението. 

 

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

работят двама или повече строители. 

Не се предвижда работа на двама или повече строители на строителната 

площадка. Общият брой работници присъстващи едновременно на обекта няма да 

надхвърля 15 души. 

 

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се забранява. 
 

Схема на местата на строителната площадка, които има специфични рискове. 

Местата със специфични рискове са на строителната площадка, в общите 

граници на приложения ситуационен и съществуват винаги при извършването на СМР с 

опасност от затрупване със земни маси, опасност от падане от височина, опасност 

при работа с тежки и обемисти товари и монтаж, опасност от изгаряне при заваръчни 

работи и опасност при работа със строителни машини. 

 

Обозначаването на местата се извършва в хода на строителството по преценка 

на техническия ръководител и координатора по безопасност и здраве ежедневно. 

 

Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета. 

 

В процеса на строителството ще се използват повдигателни съоражения, като 

кранове, скелета. 

Състоянието на скелетата се проверява от техническия ръководител и бригадира 

непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя 

интервали. 

При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността 

се установи по време на работа, тя се преустановява. 

Не се допуска: 
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• използване на скелета, платформи и люлки, когато: не отговарят на 

изискванията на съпроводителната документация на производителя или на проекта или 

не са укрепени (анкериране) към сградата или съоръжението; имат деформирани, 

пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи; разстоянието между пода и 

стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2м.; 

• 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; 

• складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, 

платформите и люлките извън определените в инструкцията за експлоатация или 

проекта места; 

• укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, 

когато това не е предвидено в съответния проект; 

• 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; 

• 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. 

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. 

Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по малка от 

2,0м. 

Не се допуска едновременно извършване на СМР от скеле на две с едни нива от 

работещи, намиращи се един над друг. 

Местата, определени за приемане на материалите върху скелето, се 

разместват най-малко на 10,0м. в хоризонтална посока. 

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. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката 

на закрепване се оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия. 

Годности на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от 

техническия ръководител. 

При демонтаж на скелето отворите на по долните нива от строежа се 

обезопасяват срещу падане на хора и предмети. Не се допуска хвърляне на елементи 

от скелето. 

Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез 

стълби, които са елемент на скелето. 

Площадките на всяко ниво, до което слиза стълбата на скелето, се обезопасяват 

с парапет от три страни. 

Подвижните скелета се съоръжават със застопоряващи устройства срещу 

внезапни премествания. По време на работа опорите на подвижното скеле се 

закрепват неподвижно. 

Не се допуска (преместване) на подвижно скеле, когато върху него има хора, 

материали, инструменти, отпадъци или др., както при неблагоприятни климатични 

условия (силен вятър, заледен път и др.). 
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Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, 

временни работилници и контейнери за отпадъци. 

 

Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, 

след като тя е подготвена за съхранението им и се разполагат на местата показани в 

строителния ситуационен план. 

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. 

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. 

 

Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на 

строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за 

експлоатация. 

Бутилки с пропан-бутан, кислород и др. подобни под налягане се съхраняват 

отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа. 

Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на 

работните места в херметически съдове в количества, необходими само за една 

смяна. 

Битумни разтвори, органични разтворители и съдовете от тях се съхраняват в 

пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и 

взривобезопасно осветление. 

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. 

Прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на 

строителната площадка, след като се вземат мерки срещу разпрашване. 

Използваният дървен материал се подрежда за съхраняване, след като се 

почисти от скобите и гвоздеите. 

Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин. 

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. 

Товаро-разтоварната площадка трябва да има наклон от 1 до 3 , както и дренажи 

и канавки за бързо оттичане на водите. 

Ямите и откритите шахти на товаро-разтоварната площадка се покриват със 

здрави и безопасни мостове. 

Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредени на 

складовите площи, площадките, стените на складовете и др. сгради са с широчина не 

по-малка от 1,0м. 

При товароподемни операции на различни видове варови разтвори, мазилки и 

др. се използват съдове непозволяващи преобръщане или разсипване на материала. 

Повдигането на тежки голямо габаритни елементи при товаренето и 

разтоварването им от вагони и автомобили се извършва, след като работещите 

напуснат превозното средство и след подаден сигнал от отговорника на прикачвачите. 
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Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце 

и стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него. 

Стифираните метали се укрепват сигурно срещу разпадане на фигурите. Между 

всеки хоризонтален ред дългоразмерни елементи се поставят дървени подложки. 

Товари се повдигат само когато подемните въжета (вериги) са във вертикално 

положение. Захватните въжета (вериги) се освобождават от куката на крана, след като 

товаре бъде поставен устойчиво на съответното място. 

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. 

Продуктите се складират върху работни платформи на предвидените за това 

места, които се означават с табели за допустимите количества или маса. 

Изкачването излизането на хора по складирани фигури с височина 1,5м. се 

извършва по обезопасени стълби или по друг безопасен начин. 

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 1,0м. до ръба на естествения откос или укрепването на изкопа. 

Не се допускат: 

• устройване на обектни складове за строителни продукти и на 

производствени бази, както и извършване на СМР в охранителната зона на 

електропроводи, газопроводи и др. продуктопроводи; 

• поставяне и складиране на кофражни платна и елементе, 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 съоражения; 

• вертикално и хоризонтално транспортиране и монтиране на сглобяеми 

елементи при неблагоприятни климатични условия и скорост на вятъра, по голяма от 

10м/в. 

 

Схема за разположението на санитарно битовите помещения. 
 

Строителството ще продължи около 18 месеца, което налага поставянето на 

санитарно-битови помещения. Ще се използват преносими фургони специално 

оборудвани за целта. 

Помещенията за санитарно-битово и медицинско обслужване се използват 

за: 

• приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки; 

• преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и лично облекло; 

• кратък отдих; 

• нощуване на строежа, когато това са налага от технологичния процес; 

• медицинско обслужване; 

• осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.). 

 

Разстоянията от санитарно битовите помещения до складовете, в които се 

съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро- или 

взривоопасни, се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за 

ПАБ. 

Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална 

степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и 

биологични агенти. 
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Местата за хранене се разполагат на разстояние до 500м. от най-отдалеченото 

работно място на строителната площадка. 

Тоалетните се разполагат на разстояние до 75м. от най-отдалеченото работно 

място на строителната площадка и се свързват с канализационна мрежа, а при 

невъзможност се разполага химическа тоалетна . 

Крановете за промишлени води се означават със забрана за използването й за 

пиене. 

Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работещите се 

обзавеждат с пейки, маси, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на 

пострадалите. 

Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха и изпълнението на 

отоплението и вентилационните инсталации в помещенията за събличане и почивка 

трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията за ПАБ. 

 Схема за захранване с ел. ток, вода, отопление, канализация и др. 

Захранването на обекта с вода и ел. енергия ще става от изградените външни 

връзки на водопроводното и електрозахранване. 

Непосредствено под терена, върху който ще се намира новостроящата се 

сграда, няма данни за подземни комуникации. 

Трасето на новостроящия се електропровод, който ще бъде положен под земята, 

не минава през строителната площадка. 

Временните тоалетни ще са оборудват на трап на указаното в ситуационния 

план място до включването им в уличната канализация. 

Санитарни помещения ще се оборудват във преносимият фургон. 
 

 Схема и график за работа на временно изкуствено осветление на 

строителната площадка и работните места. 

 

СМР ще се извършват само през светлата част на денонощието. 

Изкуствено осветление ще се използва за битови нужди и сигнализация на всички 

изкопи през тъмната част на денонощието със светлинни сигнали, разположени на 

разстояние не по голямо от 10м. един от друг по дължината на ограждението на изкопа. 

При необходимост от работата през нощта техническия ръководител, съвместно 

с координатора по безопасност и здраве определят писмен график за осигуряване на 

изкуствено осветление и схема на разполагането. 

 

 Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или 

злополука, с определено място за оказване на първа помощ. 

 

Връзката със службите на РЗПАБ, медицинската служба и др. се извършва от 

техническия ръководител, като същият инструктира работещите за сигнализацията при 

авария, пожар и злополука. 

Работещите се инструктират и информират за задълженията им да: 

• спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа; 

• се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време 

алкохол и упойващи вещества; 

• спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната и 

на работните места; 

• не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или 

квалификация; 
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• използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след 

употреба да ги връщат на съответното място; 

• преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си 

ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат: 

- че са създадени условия, застрашаващи, както тяхното здраве или живота 

им, така и здравето и/или живота на околните лица; 

- уредбите, инструментите, скелетата, платформите, люлките, защитните 

средства и др., в следствие, на което може да възникне злополука, а когато е 

констатирана неизправност машините, съоръженията, авария, пожар или взрив; 

• Използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, 

инструментите опасните вещества транспортното оборудване и другите средства за 

производство, както и да не използват неизправни такива; 

• Не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на 

машините, апаратите, инструментите, съоръженията; 

• Сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на 

координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда. 

Работодателят задължително установява, разследва и регистрира всяка станала 

трудова злополука и известните му случаи на професионални заболявания. 

Задължително се канят представители на работниците и на служителите от 

комитетите и групите по условия на труд и на синдикалните организации. 

За организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата и 

профилактиката на професионалните рискове, работодателят, в зависимост от обема 

на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск, 

назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и 

квалификация или създава специализирана служба. 

Работодателят осигурява обслужване на своите работници и служители от 

служби по трудова медицина. 

 

Част: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 

 

№ по ред Вид на работите 

Ед. 

мярка 

ОБЩО 

количество 

1. Изкоп за основи м3 128 

2. Извозване на земна маса м3 167 

3. 

Заскалявка от трошен камък с фракция от 0 до 70 мм, 

при ограничена прахова фракция <7% като се уплътнява 

на пластове по 20 см  8 

4. Кофраж стени и колони  м2 82 

5. Бетон в стени и колонки клас С20/25 (Б25) м3 65 

6. Армировка клас AI – Ф кг 40 

7. Армировка клас AIII – № кг 2209 

8. Обратен насип от глина  м3 6,7 

9. Дренажна тръба Ф200 м 15 

10.  Обратен насип от сортиран камък фракция 70-20 м3 18 

11. Обратен насип от речна баластра – пясък и чакъл м3 21 
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12. Обратен насип чернозем м3 8 

13. 

Възстановяване на пътна настилка 20 см минералбетон и 

асфалтобетон М2 35 

 

 ИЗИСКВАНИЯКЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: 

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането 

на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за 

изпълнени строително- монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, 

количества и единични цени. В строежа да се влагат само строителни продукти, в 

съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на 

съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно 

на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Технически проект; 

2. Количествена сметка. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон 

следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“. 

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен 

модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или 

услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, 

тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване 

или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 

от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Изготвил: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“  

 


