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ПРСР 2014 – 2020 г. 

 
РАЗДЕЛ ІV. 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 
за изпълнение на строително-монтажни работи за обект:  

„Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително 
оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий" в УПИ V-

479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, 
Община Якоруда" 

 
 
1. Описание на предмета напоръчката: 
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни 
работи, свързани с изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително 
оборудване и обзавеждане в СУ «Св.Св. Кирил и Методий»" в УПИ V-479, кв. 23А по 
действащия план на гр. Якоруда, Община Якоруда, в това число:   

 изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на 
суровини, материали, оборудване и обзавеждане, механизация, работна 
сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на 
строителството на обект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура 
– Физкултурен салон към СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, находящ се в 
УПИ V-479, кв. 23А по плана на град Якоруда, община съща, категория на 
строежа - четвърта, в съответствие с Техническата спецификация, 
инвестиционния проект и количествената сметка.  

 дейности по въвеждане на обекта в експлоатация. 
 гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя 

гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на 
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във 
връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. 
 

 
2. Съществуващо положение: 
Обектът се намира в централната част на град Якоруда в училищния двор в УПИ V-479, 
кв. 23А, като новопроектираният физкултурен салон се ситуира като свързано 
застрояване на фуга към стълбищната клетка на училищния корпус. Конструкцията на 
сградата е монолитна, скелетна, гредова. Съществуващата сграда е с КФПО – Ф4, 
подклас Ф4.1 – училище, на три етажа, изпълнена със стоманобетонна носеща 
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конструкция, скатен дървен покрив защитен със стоманобетонна плоча, СОУ – II-ра 
със ЗП = 1460 кв.м. при максимално допустима 2000 кв.м, съгласно Табл.4 към чл.13, 
ал.1 от НСТПНОБП 
Транспортния достъп до училищния двор става от юг от прилежаща улица. 
Ситуирането на сградата и определянето големината на строителното петно е 
съобразено с възможността за достъп на пожарна кола до всички обекти в училищния 
двор.   
Теренът е равен, асфалтиран с лек наклон на север.  
Водата за сградата на училището за питейно- битовите и противопожарните нужди се 
осигурява от съществуващ площадков водопровод. 
Под училището минава канализация бетон ф200. 
 
 
3. Проектно положение: 
          Архитектурният обем на сградата е решен като комбинация от основен обем на 
физкултурния салон и сключеното свързано застрояване към него обеми на 
съществуващата сграда на училището.  
          Сградата се състои от два отделни блока – първи: същинския салон на к.+0.00 с 
помощно помещение и втори: битова част (съблекални, бани и WC) на к.+3.20 и к.6.20, 
свързани със съществуващата сграда чрез топла връзка през к. +4.70 на съществуващата 
сграда. 
       ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН - Основното зално пространство на физкултурния 
салон с входовете, фоайета и подходи е на ниво к.+-0.00. Архитектурният обем на 
ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН включва три основни функционални звена: 

-   СПОРТНО ПОЛЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН 
-   САНИТАРНО-БИТОВО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ и 
-   ПОМОЩНО ПОМ. ЗА СПОРТЕН ИНВЕНТАР 

          Общата му ЗП е 304,90 кв.м. 
          Основното ядро на сградата е покритият спортен терен с габарит- 11,80 м ширина 
и 23,00 м дължина. В този габарит се проектира игрално поле за волейбол, бадмингтон 
и футбол на малки врати с паралелни осигурителни полета от всички страни. 
Проектното решение по този начин  гарантира многофункционалността на залата. 
         Над игралното поле светлата височина е  8.86 м до долен ръб на най-ниската част 
на покривната конструкция, а височината на кота било е 9,43 м.  
         Към физкултурния салон, в рамките на общото салонно покритие  не се 
предвижда проектиране на  зрителски трибуни. 
         Физкултурният салон има един основен самостоятелен изход към кота терен 
(евакуационен), топла връзка с врата през входното предверие на училищната сграда и 
изход през помощното помещение. Последното е със самостоятелен достъп от кота 
терен, чрез площадка с 4 бр. стъпала и двукрила врата.. 
Битовата част на сградата: 
          Разположена е на две полунива над обслужващото помещение на салона на 
к.+3.20 и к.+6.20. На кота +4,70 западния прозорец на училищното стълбище се просича 
до етажната площадка и в получения отвор се монтират вратите водещи към двете 
съблекални на полунива (кота+3,20 и кота+6,20) в новата част на сградата. Към тях са 
предвидени душови помещения, санитарни възли, съблекални помещения със 
заключващи се шкафчета за съхранение на лично и спортно облекло. Тези помещения 
ще ползват за евакуация стълбището, а също така по него ще става достъпа до спортния 
салон по „топла“ връзка странично на изхода. Топлата връзка не може да бъде 
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използвана за евакуация от салона поради това, че ще пресече съществуващия път за 
евакуация. 
        Комуникацията с останалата част от сградата става чрез основното стълбище на 
съществуващата училищна сграда. 
        Физкултурният салон се предвижда с монолитна стоманобетонна конструкция -
ст.бетонови колони по контура с единични фундаменти, стоманобетонни греди с 
подпорно разстояние от 11,70 м осово на крайни колони, на височина 8,32 м от готов 
под, бетонова настилка, топлоизолация и акрилна спортна настилка. Покрива е със 
стоманобетонова плоча 12 см, тип „топъл“, топлоизолация плътно положена върху 
стоманобетоновата плоча, циментова 4 см замазка и два слоя воалит плътно залепен 
върху циментова замазка с КРО – А1. Покрива има борд от всички страни, плосък с 
наклон 2,5%. Залата има прозорци с отваряеми части. Ограждащите и преградни стени 
са от тухлена зидария с дебелина 25 и 12 см  с КРО – минимум А1. 
 
 
 

Част „Архитектура“:  
Съгласно визата новопроектираният физкултурен салон се ситуира като 

свързано застрояване на фуга към стълбищната клетка на училищния корпус. 
Транспортния достъп до училищния двор става от юг от прилежаща улица. 
Ситуирането на сградата и определянето големината на строителното петно е 
съобразено с възможността за достъп на пожарна кола до всички обекти в училищния 
двор.  Теренът е равен, асфалтиран с лек наклон на север.  

Стълбището е вертикалната връзка между училищните етажи и сутеренния етаж 
проектирани и изпълнени на коридорна схема. В сутеренния етаж  има малка зала за 
тенис на маса. В помещенията на бившето ПРУ се съхранява спортен инвентар, но те не 
създават условия за упражняване на видовете спорт, изискващи голяма височина на 
помещенията. Стълбището има директен излаз към дворното пространство и е 
предвидено за евакуационен изход завършващ с външни двукрили врати оборудвани с 
брави антипаник. 

В проекта са спазени изискванията на  Наредба №РД-02-20-3 от 21 декември 
2015 година за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено 
обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и 
изкуствата. 

Във функционална връзка са проектирани две помещения съблекални за 
момчета и момичета като е използвана съществуващата стълбищна площадка с цел 
освобождаване на повече пространство за физкултурната зала. На кота +4,70 западният 
прозорец на стълбището се просича до етажната площадка и в получения отвор се 
монтират вратите водещи към двете съблекални на полунива (кота+3,20 и кота+6,20) в 
новата част на сградата. Към тях са предвидени душови помещения, санитарни възли, 
съблекални помещения с заключващи се шкафчета за съхранение на лично и спортно 
облекло. Тези помещения ще ползват за евакуация стълбището, а също така по него ще 
става достъпа до спортния салон по „топла“ връзка странично на изхода. Топлата 
връзка не може да бъде използвана за евакуация от салона поради това, че ще пресече 
съществуващия път за евакуация. 

За евакуационен изход от спортния салон е проектирана врата с брава 
антипаник, водеща директно навън и на отстояния съобразени с изискванията на 
Противопожарния правилник. 
 За доставката на спортните съоръжения и оборудване на същата кота, на която е 
залата е проектиран от север спортен склад с външен изход. Пред него е предвижда 
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товарна рампа за по-тежкото оборудване с възможност за транспортен достъп от 
външната пътна връзка. Помещението ще има две големи заключващи се двукрили 
врати. 
 Канцеларията за преподаватели се предвижда да бъде в съществуващи 
помещения в училището или в спортния сектор в сутерена. 
 Предвиден е санитарен възел на нивото на залата с възможност за ползване от 
хора с увреждания.  
 Физкултурния салон ще бъде достъпен от прилежащия терен по външна 
двураменна рампа предназначена за инвалиди, преодоляваща денивелацията, с наклон 
от 5%.  
 Сградата се предвижда да бъде изпълнена по монолитен способ с носещи 
стоманобетонови колони, греди, шайби и плочи. Ограждащата конструкция ще бъде от 
тухли.  

Мазилката по стените се препоръчва да става с материал по-висока марка срещу 
удари с топка и др. Върху прясната мазилка да се изпълни варова шпакловка.  

Покривът е плосък с покритие от битумни мушами залепени помежду си и за 
основата чрез нагряване с топъл въздух. 
 Естественото осветление е през странични прозорци по фасадата с възможност 
за частично отваряне в долния и горен ред. Почистването им, поради височината (кота 
+8,10) се препоръчва да става периодично и при необходимост с кола-вишка. 

Подовата настилка ще бъде акрилна, а изпълнението  и подготовката на 
основата ще става по технологично предписание на доставчика на настилката. 

За термичната устойчивост на сградата по част ОВК са предвидени мероприятия 
за термоизолиране. Същите са отразени в чертежите на проекта. 

Изолацията на сградата е отделена по пожарозащитни съображения от 
съществуващия учебен корпус с вертикални негорими ивици 

В архитектурния образ на физкултурния салон е търсена максимална адаптация 
към архитектурата на съществуващия корпус със скатни покриви покрити с керемиди. 
Покривният борд е скосен към новата бетонова стряха като елемент от скатните 
покриви, а бетоновите пиластри с прозорци между тях повтарят простенките с 
пиластри между прозорците на класните стаи. Долната част на покривния борд е 
изнесен напред като стряха до предното ниво на пиластрите-колони. 
 

Технически показатели: 
Застроена площ –   303.58 м2 
Разгъната площ –   378,90  м2 
Застроен обем        -  2884 м3 

 
 

Част „Конструкции“:  
Проектът е разработен на базата на технически проект по част "Архитектурна" на 

сградата, състояща се от салон за спортни игри и учебни часове по физическо възпитание и 
санитарно-битова част на три нива със склад за спортен инвентар. 
 Новопроектираната сграда е ситуирана от изток като свързано застрояване на фуга 
към стълбищната клетка на западното крило на училищната сграда. 

Конструкцията на сградата е монолитна, скелетна, гредова.   
Светлият отвор на залата  е 11,30 m, стъпката между колоните е 4,00 m, а 

минималната светла височина е 8,17 m.  
 Санитарно-битовата част е с размери 9,90 m и 3,25 m. 
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 Съобразно междуосовите разстояния  и действащото натоварване, дебелината на 
всички етажни плочи е приета 20 сm. Покривната плоча е също с дебелина 20 сm. 

Вертикалните товари се поемат от колони и ВНК – шайби, чието разположение и 
размери са съобразени с архитектурното решение на сградата.  

Обектът попада в район с интензивност на сеизмичните процеси от VIII степен по 
скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник.  
 Антисеизмичното осигуряване на сградата се осъществява от четири броя ВНК – 
шайби и девет колони с размери на сечението 30/70 cm. На кота +4,60 е проектирана 
обрамчваща греда с размери 25/50 cm. Направеното динамично изследване на така 
приетата  конструктивна система за поемане на хоризонталните сеизмични товари, дава 
период на собствените трептения за първа форма Т1 = 0,605 сек. За втора и трета форма са 
отчетени съответно  Т2 = 0,371 сек. и Т3 = 0,258 сек. 

При изчисленията са заложени следните коефициенти: 
-   I– динамичен коефициент, определен за  група почви „С” и  периода на 
собствените трептения  за съответната форма.   
- кс = 0,15 – сеизмичен коефициент за VIII степен 
- с = 1,00  – коефициент за значимост 
- R = 0,28 – коефициент на реагиране за смесени системи, еквивалентни на 

рамкови със стени, участващи в поемането на сеизмичните сили. 
При трасирането на сградата да се остави фуга от 10 cm сантиметра между 

новопроектираната конструкция и съществуващата от запад сграда на училището! 
За земна основа на сградата служи пласт №2 от инженерно-геоложкия доклад – 

песъчлива глина с чакълести включения. Пластът заляга на дълбочина от 0,5 до 2,0 m от 
повърхността на терена. Прието е  условно изчислително натоварванеR0 = 0,20 МРа. 
Почвената константа по Винклер Кz= 20 MPa/м за основните товари и Кz = 60 MPa/мза 
кратковременните и сеизмични товари. Като основа на сгради и съоръжения описаните 
разновидности се причисляват към почвени групи "Б" /НППФ-96г./, а по отношение на 
сеизмичното въздействие са група почви „D” / „Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”/. Под пласт №2 заляга пласт 
№3 – разнозърнест пясък с чакълести включения, който е с по-добри якостни и 
деформационни характеристики(условното изчислително натоварванеR0 = 0,25 МРа). 

Фундирането на сградата се осъществява на дълбочина ~ 1,20 m  от прилежащия 
терен посредством ивични стоманобетонни фундаменти с височина 50 сm.  
 При изпълнение на масовия траншеен изкоп (черт. 1/12) да се внимава да не се 
засегнат основите на съществуващата от изток сграда на училището. Дълбочината на 
фундиране на тази сграда се предполага да варира от 2,30 до 2,70 m от нивото на 
прилежащия терен. Дълбочината на фундиране на новопроектираната сграда няма да 
достигне основната фуга на съществуващата. Поради възможното наличие на строителни 
отпадъци и разоплътнена земна маса, в близост до съществуващата сграда се полага 
подложен бетон на мястото на отстранената земна маса (черт. 1/12). 

След изпълнението на масовия изкоп, да се извика проектанта и инженер-
геолог за становище. 
 Да се вземат всички необходими мерки срещу отводняване на строителния изкоп от 
повърхностни води. 
 При установяване на участъци с нарушена земна основа да се изпълнят мероприятия 
за нейното заздравяване след консултация с инженер-геолога и конструктора на проекта. 

Котата на фундиране се достига с ръчен изкоп с дебелина 0,20 m ! Задължително се 
полага 0,10m подложен бетон В 10под ивичните фундаменти. 

Съгласно геоложкия доклад нивото на подземните води през месец май е 
установено на дълбочина 2,60 m от теренната повърхност. Сезонните колебания са в 
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границите от ±1,5 m. Подземните води не са агресивни спрямо бетона и няма да оказват 
съществено влияние по време на строителството и експлоатацията на сградата. 

Не са установени опасни физико-геоложки явления и процеси (свлачища, срутища и 
пропадания) в близост до обекта и няма предпоставки за развитието на такива процеси.  

Проектното решение изисква поради значителната височина на вертикалните 
елементи (колони и шайби) на салона, същите да се изпълняват на три такта: до кота 
-0,06; до кота +4,60 включително обрамчващата по контура греда и до ниво покривна 
плоча. Категорично необходимо е вътрешното кофражно скеле да бъде укрепено на 
изпълнената кота +4,60. Преди изливането на вертикалните елементи задължително 
се изпълнява фасадния зид до съответното ниво. 
 На кота ± 0,00 и на кота +4,70 в съществуващия зид се изпълнява отвор за врата 
съответно към салона и към санитарно-битовата част. При направата на отворите няма да 
се засягат елементи на конструкцията на училищната сграда. Отворите се обрамчват със 
стоманобетонни пояси, както е показано на черт. 5/12 и черт. 9/12.  
 По време на строителните работи да се обърне особено внимание на осигуряването   
на   проектното   положение   на   армировката   на ивичните фундаменти, фусовете на 
колони и шайби и всички останали конструктивни елементи на сградата, както и на 
полагането и уплътняването на бетоновата смес.  

Фундаментите и фусовете на колони и шайби задължително се приемат от 
проектанта преди изливането на бетоновата смес! Същото се отнася за външните 
стоманобетонни стени и всяка етажна плоча, както и за всички колони и шайби. Кофражът 
на стените, колоните и шайбите да се затваря само след приемането на армировката и 
изричното предписание на проектанта. 

Армировъчните пръти във всички планове са показани със съответна позиция, а 
конфигурацията на всеки прът по тази позиция е спесифициран във фигурална 
спесификация за арматурния двор, която е неразделна част от проекта. 

Всички армировъчни пръти от гладка стомана А I  завършват в краищата си с куки, 
същите да се снаждат в краищата си с куки, като се осигури застъпване от 40 сm. Всички 
стремена на колони и глави на шайби задължително да се заготвят в краищата си с куки! 

След изпълнението на фудаментите и след изпълнението  на външните 
стоманобетонови стени да се положи хидроизолация по архитектурен проект.  
  Всички товари са приети съгласно "Наредба № 3 от 21 юли   2004 г. за основните 
положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях".
 При изчисленията е използван лицензиран програмен продукт TOWERза статичен и 
динамичен анализ на строителни конструкции. 

При работа да се спазват изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи. 
 

Материали: 
Бетон В 20 – за фундаменти, настилка, рампа  и външни стълби; 

Бетон В 25 –  за колони, шайби, стени, греди и плочи; 
 Бетон В 10 – подложен бетон 

Армировка – Ст В 235 /А I/  с R = 225 MРa  и  Ст В 420 /АIII/  с   R = 375 MРa  
 

 
Част „Електро“: 
Обектът представлява изграждане на едноетажна сграда от стоманобетонна 

конструкция с предназначение за физкултурен салон.  Проектът обхваща изграждане на 
нова електроинсталацията, в това число табла, ключове и контакти, осветителни тела. 
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По отношение на взривоопасност, средата не е взривоопасна, няма да се 
складират или използват взривоопасни смеси и материали. 
 

Отоплението на сградата ще се осъществява чрез климатици. 
Електротехническите параметри на новата сграда ще бъдат: 
   Инсталирана мощност ………………………28.7 kW 
   Потребна мощност    ………………………...20.1 kW 
   Работен ток ...................................................29.1A 
   Захранващо напрежение ……………………400/230 V / 50 Hz 
 
  ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 

 Чрез кабел ниско напрежение тип СВТ 5х10мм2 ще се захрани новото табло 
ТР1 от табло ГРТ. Новата кабелна линия е оразмерена по пад на напрежение и 
максимално токово натоварване. 
  
 РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ 

Захранването на вътрешните електроинсталации в обекта ще става чрез ново 
табло ТР1,  IP-33.Таблото е за скрит монтаж и от самозагасяща се пластмаса. 

От него по радиална схема ще се захранят отделните консуматори. 
Съгласно чл.1797 от Наредба №3 за Устройство на електрически уредби и 

електропроводни линии в табла са предвидени дефектнотокови защити на токови 
кръгове, захранващи подвижни консуматори. 

Съгласно  Наредба №3 за Устройство на електрически уредби и електропроводни 
линии обекта е от ТРЕТА категория на електрозахранване. 

  
 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

  В обекта са разработени следните видове осветителни инсталации: 
 работно осветление 
 евакуационно осветление 

  Работното осветление е реализирано с LED осветители за открит монтаж 
1х105W. 

Броят и разпределението на осветителите са изчислени с помоща на софтуер 
съгласно стандарт EN 12464. В сервизните помещения и съблекалните са предвидени 
LED 1x10W осветителни тела за монтаж на таван. 

По пътя на евакуация са монтирани евакуационни осветители с вградена 
акумулаторна батерия. След отпадане на основното захранване осветители ще продължи 
да работи на батерия за 60мин. Евакуационните осветители са захранени от 
самостоятелна кабелна линия. 

Осветителната инсталация ще се изгради с кабел ПВМБ 3х1.5мм2, положен в 
мазилката. 

Височината за монтаж на ключовете е до 1.2м от готов под. 
   
  СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ 

Силовата инсталация ще се изгради с кабел тип ПВМБ3х2.5мм2. Кабелите ще 
се положат в мазилката. 

Височината за монтаж на контактите е Н=0.4м от кота готов под. Контактите 
са тип “ШУКО”-16А. 
 За всички контактни изводи в таблото е предвидена дефектна токова защита.  
Бойлерите са на отделни дефектнотокови защити. 
 ОВиК съоръженията ще се захранят с кабел тип СВТ с трето или пето жило. 
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  ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИИ 
 Мълниезащитната инсталация ще се проектира съгласно Наредба №4 от 2010г. 
за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. 
 Спрямо мълниезащитата обектът е от трета категория. 

Предвижда се мълниезащитна инсталация, която ще бъде изпълнена от 
мълниеприемна мрежа от проводник от сплав ALMgSi ф8мм , положена над 
хидроизолацията на покрива и укрепена с фабрично изработени изолационни 
подложки. Мълниетводите ще са от същият материал и сечение ф8мм, положени над 
външната мазилка. Мълниеотводите ще бъдат свързани към комплект заземители от 
жел. поц. колове 65/65/5 L=1500мм. 
               За проверка съпротивлението на заземителите на токоотводите ще бъде 
предвидено разглобяемо съединение/ контролни клеми /, които имат  
електрическа връзка с останалите токоотводи. Съединението ще се изпълни в желязна 
поцинкована кутия 25/35, монтирана на височина 1,50м от кота терен. 
 

Част „ВиК“: 
ВОДОПРОВОД ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ 
Водата за сградата на училището за питейно-битовите и противопожарните 

нужди се осигурява от съществуващ площадков водопровод. Захранването с вода на 
новопроектираните потребители ще стане след главният водомерен възел, който е 
разположен в основният корпус на сградата. Новопроектираният водопровод ще се 
изпълни окачено по тавана с необходимата изолация. От съществуващата вътрешна 
водопроводна мрежа се предвижда отклонение от поцинковани стоманени тръби ф2“. 
Хоризонталната разводка минава окачено в пространството в коридора на училището. 
На топлата връзка е ситуирана пожарна касета за външен монтаж, която осигурява 
противопожарните нужди за физкултурния салон. За захранване на санитарните възли и 
баните е проектиран вертикален водопроводен клон, който се захранва от хоризонтален 
участък в в склада на сградата. 

Топлата вода се осигурява чрез електрически бойлери, разположени в мокрите 
помещения.  

За физкултурния салон са предвидени 40бр. потребители – общо ученици и 
обслужващ персонал. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  НЕОБХОДИМИТЕ  ВОДНИ  КОЛИЧЕСТВА  ЗА  

ПИТЕЙНО-БИТОВИ  НУЖДИ  
 
Максимално денонощно водно количество за ПБН 
 
Определя се съгласно приложение N3, N4 чл. 18, ал.2 от Наредба N 4 / 

17.06.2005г. / 
 

qмакс.д. =
1000

.Мq  дмakc. н   , m3/d 

където : 
qн макс.д.  = 11,5 l/d – водоснабдителна  норма  за обща вода за максимално 
денонощно потребление, съгласно прил. N3 
М – брой  на посетителите 

 
qмакс.д=11,5*40/1000 = 0,46m3/d 
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Максимално часово водно количество за ПБН 
 
Определя се съгласно приложение N3, N4, чл. 19, ал.3 от Наредба N 4 / 
17.06.2005г. / 
 
qмакс.ч. =   , l/h  М.q ч макс. н

където : 
qн макс.ч  - водоснабдителна  норма  за обща вода за максимално часово 
потребление, съгласно прил. N3 

 
qн макс.ч   -  3,10 l/h – отчетено от Приложение 3 за обща вода 
 
qмакс.час. об = 3,10 * 40 = 124,00  l/h 

 
 

 
Максимално секундено водно количество за ПБН 
 
Определя се съгласно зависимостите посочени в приложение N5 чл. 65 , т.3, от 

действащите норми за проектиране. Водните количества ще се определят общо, с оглед 
определяне на оразмерителните диаметри. Определянето на сумата от еквивалентния 
брой прибори е посочено в таблична форма. 

 
 
 

наименование брой Еа. 
см.в. 

ΣЕа. 
см.в. 

тоалетна мивка 5 0,5 2,50 
клозетно казанче 3 0,5 1,50 
душ 2 

 
1,0 

 
2,00 

 
 6,00 

 
  
Секундната вероятност на водочерпене Рсек се определя по формулата: 

 Р сек. = 
а

ч макс.

720.Е

q
 

 
Р сек. об = 124/ 720 * 6,0 = 0,029 

  
Параметърът на секундна вероятност определяме от, приложение N7, таб. N2 : 

 
об = 0,55  

 qмакс. сек = 5*qе сек.*сек , l/s 
 

 9



където : 
qе сек.= 0,2 l/sе  специфичният  оразмерителен  дебит  на  еквивалентна  санитарна  
арматура. 
 
 qмакс.сек.об = 5 * 0,2 * 0,55 = 0,55 l/s 

 
Q

макс.сек.см.
= 0,55л/сек = 1,98 м³/час - смесена вода - това водно количество се 

провежда от полипропиленови тръби с  ф32 mm и V = 1,30 m/s 
 
 
ВОДОПРОВОД ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ 
Съгласно изискванията на Наредба Nо Iз-1971 за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обн.ДВ, бр. 96/04.12.2009г; 
попр., ДВ, бр. 17/02.03.2010г., за обекта трябва да има осигурено водно количество за 
вътрешно и външно пожарогасене както следва: 

- По табл. 19, т.5 за учебни заведения водното количество за 1 бр.ПК - 2,0 l/s 
- Водното количество за външно пожарогасене - 15,0 l/s. 
В близост до сградата на училището, както и в самия двор има ПХ за 

осигуряване на външното пожарогасене.  
В сградата има изградена система за вътрешно пожарогасене с вградени ПК.  

 
         Изпълнение: 

Хоризонталните водопроводни тръби ще се изолират с топлинна и 
противокондензна изолация от  гумопореста материя”Изогоматерм” с дебелина 9мм за 
тръбите за студена вода. Вертикалните и хоризонталните тръби да се укрепят 
посредством метални скоби и укрепителни елементи. При монтажа на тръбите да се 
спазват изискванията на фирмата производител. Тръбите се изпитват хидравлически и 
се дезинфекцират. 

 
 
КАНАЛИЗАЦИЯ 
Отвеждането на битовите и дъждовни води се осъществява чрез площадков 

водопровод, който е проектиран откъм северната страна на сградата. Под училището 
минава канализация бетон ф200. За заустване на отпадните води е предвидена 
ревизионна шахта. Поради липсата на точното местоположение и дълбочина на 
съществуващия канал, всички коти на заустване в хоризонталната канализация, както и 
дълбочините на шахтите следва с точност да се определят на място след разкриване на 
съществуващата канализация.. 

Вътрешната мрежа е проектирана от PVC тръби ф50 за отводняване на мивки, 
подови сифони и душ кабини и ф110 за отводняване на тоалетните казанчета.  

Всички коти на заустване в хоризонталната канализация, както и дълбочините 
на шахтите следва с точност да се определят на място след разкриване на 
съществуващата канализация. 

 
Фекално-битови отпадни води: 

Q макс сек бит = K DU  

K = коефициент на едновременност -0,5;  
Специфични оттоци (DU) 
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Наименование брой DU Общо 
тоалетни мивки 5 0,5 2,5 
Подов сифон ф50 7 0,8 5,6 
клозетно казанче 3 2,0 6,0 
душ 4 0,8 3,2 

        DU=  17,30 
 
Σ DU= 17,30 и к = 0,5  
Q макс сек бит  = 2,08 л/с 
 
 
 
 
Изпълнение: 
Канализацията  ще се изпълнява както следва: 

- от дебелостенни PVC тръби ф160за площадковата канализация, ф110 окачено 
под кота +0,00  

- от PVC тънкостенни тръби ф110 и ф50 над кота +0,00. 
Трасетата, котите и диаметрите на канализационната инсталация са показани в 

графичната част на проекта. 
Да се спазват изискванията за монтаж и експлоатация на фирмата производител. 
 
СГРАДНА  ИНСТАЛАЦИЯ  ЗА ДЪЖДОВНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  
Пoкривът на сградата е скатен. Отводняването му ще стане със система от улуци 

и външни водосточни тръби. Откъм северната страна на сградата водосточните тръби 
ще се заустят в площадковата канализация. Откъм южната страна водосточните тръби 
ще се изливат на терена. 

Определяне количеството на отпадните дъждовни води от обекта са съгл. чл.167 
от наредбата : 

 
Площ на покривите                    -    325,00 м2 
 
Оразмерителното количество на отвежданите дъждовни води от обекта се  

определя съгласно чл. 41 (1) по формула: 
 
                                      Qд =  x qt x F , където : 
 
Съгласно чл.  167  (1) от норми за проектиране на водопроводни и 

канализационни инсталации в сгради периодът  на еднократно препълване на 
канализационната инсталация се приема не по – малък от 5 години. /следователно  qt  
се отчита за  5 години/.  

qt    е интензивността на оразмерителния дъжд  l/s.ha, която се определя по 
приложение 4 от норми за проектиране на канализационни системи от 1990 г. . Нашият 
обект попада във I зона, следователно   

 q5 = 350 л/сек/ха. / по норми за проектиране на канализационни системи/ 
 е отточният коефициент, чийто стойност се определя по приложение 5 
F – отводняваната площ, ha. 
За обезпечаване по - голяма сигурност на сградата приемаме q = 402 л/сек/ха 
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Отпадъчните дъждовни водни количества от покрива определяме от 
зависимостта: 

 
Qд =  x q5 x F , където : 
-  = 0,90 
- F = 0,0325   xa 
- q5 = 350 л/сек/ха, тогава : 
 
Общото отпадно количество от покрива е Qд = 10,80 л/сек. 
Това водно количество се отвежда чрез безшевни улуци с обща дължина 24м, 

разпределени общо във 5 бр. вертикали от PVC U тръби.  
 
 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД(ЗБУТ)ПРИ 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИПОЧАСТ ВиК 

Преди започване изграждането на сградни водопроводни и канализационни 
инсталации се извършва контрол на качеството на строителните продукти. При 
изпълнението трябва да се спазват указанията на производителя. 

Сградните ВиК инсталации се изграждат при спазване на изискванията на 
нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд и на специфичните 
изисквания свързани с безопасността на труда по време на строителството. 

При приемането на ВиК инсталации се извършват необх. огледи и изпитвания. 
Водопроводната инсталация се изпитва на налягане, по-голямо от 0,5 Мра от 

работното хидравлично налягане, но не повече от 1 МРа. Изпитва се на 
водонепропускливост при монтирани арматури на работното налягане в продължение на 24 
часа и се дезинфекцира и промива при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.  

Канализационните тръби се полагат в настилките при спазване на изискванията на 
производителя за защита на тръбите и на техните връзки от проникване на пълнежния 
материал. Санитарните прибори се монтират след прецизно нивелиране и закрепват 
надеждно по начин и средства указани от производителя. 

При приемането на ВиК инсталациите се проверяват: 
     ° Заповедната книга 
     ° Актове за установяване на всички СМР подлежащи на закриване 
     ° Протоколи за изпитване на ВиК инсталациите 
     °Одобрен инвестиционен проект или завeрената екзекутивна документация на 

инсталациите.   
Осигуряването на нормалната работа и безопасна експлоатация на ВиК 

инсталациите се извършва от персонал определен от собственика. 
 
 

Част „Пожарна безопасност“ 
І. Пасивни мерки за пожарна безопасност 

1.Клас на функционална пожарна опасност на строежа. 
          Предвид осигуряването на безопасността при въздействия от пожар, строежите или части 
от тях в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове 
съгласно Таблица №1, към чл.8(1) отНСТПНОБП. 
          Съгласно чл.8 , табл. 1 отНСТПНОБП , различните части от строежа се отнася към клас 
на функционална пожарна опасност , както следва:             
Наименование на 
помещенията 

Описание Клас по функционална 
пожарна опасност 
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Клас Подклас 
ФИЗК. САЛОН  на 1-
во ниво к.+0.00: 

- Салон 
- Помощно пом. 
спортен инвентар 

 
 

Спортна сграда без трибуни за зрители 
Спомагателно помещение 

 
 
Ф3 
Ф3 

 
 

Ф3.5 
Ф3.5 

Битови помещения: 
-съблекални и 
санитарно битови 
помещения на к.+3.20 и 
к.+6.20 

 
Спомагателни и санитарно-хигиенни 
помещения  

 
Ф3 

 

 
Ф3.5 

         Съществуващата сграда е с КФПО – Ф4, подклас Ф4.1 – училище, на три етажа, изпълнена 
със стоманобетонна носеща конструкция, скатен дървен покрив защитен със стоманобетонна 
плоча, СОУ – II-ра със ЗП = 1460 кв.м. при максимално допустима 2000 кв.м, съгласно Табл.4 
към чл.13, ал.1 от НСТПНОБП. 
2. Категория по пожарна опасност : 
           Съгласно изискването на чл. 8, ал. 2 от НСТПНОБП, помещенията с клас по 
функционална пожарна опасност Ф5 се подразделят на категории по пожарна опасност (КПО) в 
зависимост от пожарната характеристика на използваните вещества и материали.  
           Физкултурният салон, помощното и битовите помещения се категоризират като  КФПО–
Ф3 и се приравняват по КПО на Ф5В.. 
           3. Степен на огнеустойчивост на строежа: 
3.1. Нормативна степен на огнеустойчивост на строежа и необходимата огнеустойчивост 
на конструктивните елементи: 
           Степента на огнеустойчивост на сградите или част от тях от КФПО от Ф1 до Ф4 се 
определя в зависимост от застроената площ между брандмауерите, етажността и височината, 
съгласно чл.13, ал.1 от НСТПНОБП. 
           Съгласно тези критерии, нормативната СОУ на  „Физкултурен салон“  се  определя на 
минимум V-та степен на огнеустойчивост (СОУ). 
           Необходимата нормативна огнеустойчивост на конструктивните елементи , от които са 
изработени, се определя от Таблица №3 към чл.12 , ал.1 от НСТПНОБП  и заV-та степен на 
огнеустойчивост (СОУ) не се нормират. 
           Предвид свързаното застрояване на новопроектираната сграда със същетвуващата на 
училището, свързано с КФПО, етажността и ЗП, и в съответствие с чл.13, ал.5 от НСТПНОБП, 
необходимата нормативна огнеустойчивост на Физкултурния салон и битовата част се 
предвижда минимум II-ра, като СОУ на съществуващата сграда. 
Таблица №3 : 

Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите 
Минимален клас по Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на 

сградите 
Минимален клас по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени 
конструктивните елементи реакция на огън на строителните продукти, от които са 
изработени конструктивните елементи 

Степен 
на 
Степен 
на 

огнеус
той 

чивост 
на 
сградите 
на 
сградите 

коло
ни и 
коло
ни и 
рамк
и 
рамк
и 

външи
външн
и  и 
вътре
шни 
носещ
и 
стени 
ътреш 

външн
и и 
вътре
ш-ни 
неносе
-щи 
стени 
външн
и и 
вътр 

стени, 
отделя-
щи 
пътища
та за 
евакуац
ия 
стени,я 

междует
ажни 
преград
ни 
констру
кции 
(плочи 
и 
греди)м
еждуета
жегра 

стени 
на 
стълби
ща 
стени 
на 
стълби
-ща 

площадк
и и 
рамена на 
стълбища 
площадк
и и 
рамена на 
стълби 

покривна 
конструк
ция със 
защита 
съгласно 
коло-на 
6покривн
а 
конструк
ция съа 

покривна 
конструк
ция без 
защита 
съгласно 
колона 
6покривн
а 
конструк
ция 
безщи 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Критерии R R,E,I E,I E,I R,E,I E,I R R R 
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за 
огнеустой
чивост 

 
II 

 
120 

 
120 

 
30 

 
60 

 
60 

 
90 

 
60 

 
не се 

нормира 

 
45 

3.2. Фактическа огнеустойчивост на конструктивните елементи и фактическа степен на 
огнеустойчивост на строежа: 
           Конструкцията на сградата е стоманобтонна монолитна с колони 25/25 , 30/50 и 
25/60,греди, тухлени ограждащи и преградни стени 25 и 12 см, с минимална огнеустойчивост 
EI240 и EI120 и КРО – А1. 
            Покривът на сградата е стоманобетонов, плосък с дебелина 12 см. Междуетажните 
преградни конструкции на битовата триетажна част са стоманобетонови плочи с дебелина 12 
см.         
 

  
Конструктивен елемент – 
характеристика, проектни размери 

Огнеустойчивост – R, E, I, 
min, съгласно табл. 3 към чл. 
12, клас по реакция на огън 

 
Забележка 

I.  
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН  
 

  

1. КОЛОНИ и РАМКИ 
 

1.1 
 
 

 
Колони с минимално сечение   
Стоманобетонни 25/25  -R 120 (т.2.2 от 
Прилож.№5 към чл.10 , ал.4) 

 
 

R 120 
 

 
 

Съответства 
 

 
2. СТЕНИ 
 
2.1 
 
 
2.2. 
 
 

 
Външни  неносещи/ограждащи/  стени 
- тухла – 25 см, EI 240 и с КРО – 
минимум А1 
 
Вънтрешни  неносещи/преградни 
- тухла – 12 см, EI 120 и с КРО – 
минимум А1 
 

 
 
EI 30 
 
 
EI 30  

 
 

Съответства 
 
 

Съответства 
 

3. МЕЖДУЕТАЖНИ , ПОКРИВНИ И ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 
2.1 
 
 
 
 
 
2.2  
 
 
2.3.  
 
 
 
 
2.4. 
 

Междуетажни преградни конструкции - 
кота +3.20 и к.+6.20 на битова част ; 
Стоманобетони плочи - клас В20-12 см 
– REI180 т.3.4 , А1 , съгласно 
приложение №5 , чл.10, ал.4  
 
Подова конструкция на кота +0.00 
стоманобетонова плоча , 15 см  – REI 
180,A1 
 
Покривна конструкция: 
Стоманобетонна плоча – клас В20 – 12 
см, REI180 т.3.4 , А1 , съгласно 
приложение №5 , чл.10, ал.4  
 
Рамена на стълбище: 
 Стоманобетонно монолитно стълбище 
Бетон за конструкцията – клас В20 , R 
90 , A1 
Съгласно приложение№5 към чл.10 , 
ал.4 

 
 

RЕI60 
 

 
 

 
R 60 

 
 
                        R 45  
 
 
 
 

R 60 
 

 
 

Съответства 
 
 

 
 

Съответства 
 
 

Съответства 
 
 
 
 

Съответства 
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Фактическата СОУ на Физкултурния салон и битовата част е II-ра. 

3.3. Клас по реакция на огън на покритията на вътрешните повърхности: 
3.3.1. За ,,ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”: 

             Подовата  конструкция се предвижда с трошенокаменна валирана настилка с изпълнена 
върху нея  армирана СБ замазка и повърхностен слой от акрилна спортна настилка, 
съответстваща на Табл.7, съгласно която КРО на подовите настилки за сгради с КФПО – Ф3 със 
ЗП по-малка от 300 кв.м не се нормира.              
            Стенните покрития са негорими – с КРО – А1 и съответстват на Табл.7.  

3.3.2. За  битова част: 
              Подовите покрития на кота +3.20 и +6.20 (гранитогрес) се изпълняват върху СБ плоча 
12 см – материал от клас А1-негорими продукти, които нямат принос за развитието на 
неконтролирано горене, за които не се изисква изпитване: 
стомана,бетон,алуминий,стъкло,пясък,чакъл,камък,теракота. 
             Стенните покрития също са негорими – с КРО – А1.  

  Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 12 от НСТПНОБП, минималните класове по реакция 
на огън на материалите използвани за покрития на вътрешни повърхности (подове, стени и 
тавани) на помещенията се определят съгласно Таблица № 7 от наредбата.  
            Предвидените интериорни материали за полагане по вътрешните повърхности , 
съответстват на нормативно изискващите се по табл.7 към чл. 14, ал.12 от  НСТПНОБП. 

3.4. Клас по реакция на огън на материалите по външни повърхности: 
Топлоизолацията на сградата се изпълнява  в съответствие  с архитектурните планове. 

Външните стени са тухлени 25см, топлоизолирани с 10 см EPS с КРО - Е, шпакловка с мрежа 
и външна фасадна мазилка с КРО – А2. Покривът е плосък стоманобетонов, топлоизолиран с 
12 см XPS с КРО – Е. върху битумен грунд, циментова замазка, стоманобетонова плоча. Над 
топлоизолацията следва армирана гланцирана циментова замазка 4 см, два слоя 
хидроизолационно воалитно покритие без и с посипка. 

Класа по реакция на огън на предвидените топлоизолации е E, фасадната мазилка с КРО 
–А1- А2, площа на фасадната ТИ е 331,90 м2 , но в предвид свързаното застрояване със 
съществуващата училищна сграда (топлоизолирана по изпълнен предишен проект) се 
предвижда полагане на вертикални ивици с широчина 0,5 м от продукти с КРО – А2 
(минерална или каменна вата) за разделяне на фасадната изолация на двете сгради, показани 
на архитектурни чертежи и съответстващи на чл.14, ал.13, Табл.7.1 от НСТПНОБП. 
          Съгласно чл.14, ал.18 , за сгради от КФПО – Ф3 и Ф4 с три и повече етажи се 
предвиждат мерки по чл.14, ал.15 (хоризонтални ивици), само при условие, че предвидената 
фасадна изолация е с дебелина над 10 см и с КРО от D до F. Предвидената по проект ЕЕ 
дебелина на ТИ е 10 см, при което не се налага полагане на такава. 

           4. Генерална планировка: 
4.1. Пътища за противопожарни цели: 
           За строежа се използват съществуващи пътища за противопожарни цели отговарящи на 
условията на чл. 27 (3) от НСТПНОБП, изпълнени с трайна настилка съгласно изискванията на 
ал. 2 към чл. 27 от НСТПНОБП.  
          В дворното пространство се предвижда изграждане на пътен участък предвиден с трайна 
настълка и изпълнени изисквания за минимална широчина от 3,50 м и външен габаритен радиус 
при завои не по-малко от от 10,50 м, съгласно чл.27, ал.5 от НСТПНОБП. 
 
4.2. Минимални разстояния до съседни сгради и съоръжения: 
          Разстоянията от строежа до съседни сгради и съоръжения, съобразно класа им на 
функционална пожарна опасност, са съобразени с изискванията на табл. № 39, към чл. 405 от 
НСТПНОБП ивъв връзка със ЗУТ. 
         За строежа не се налага разделяне до нормативно допустимите застроени площи, 
независимо от предвиденото свързано застрояване, тъй като добавената ЗП на 
новопроектирания строеж – 304,90 м2 и общата ЗП на съществуващата училищна сграда 
1460,00 м2 не превишава нормативно допустимата по Табл.4 площ от 2000 м2 за сграда от СОУ 
– II-ра , съобразено с изискването на чл.13, ал.5 за устройване на помещения с различен КФПО.  
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         Съгласно чл.16, ал.7 от НСТПНОБП се допуска в рамките на строеж с определена 
функционална пожарна опасност да се проектират помещения с друг клас (подклас) по 
функционална пожарна опасност (с изключение на такива от Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по 
чл. 22, ал. 2, ако общата им етажна площ е не повече от 25 % от площта на етажа, но не повече 
от 200 м2. В конкретния случай, в тази схема могат да се разглеждат «Физк. салон» и помощно 
помещение на к.+0.00 и двете съблекални на к.+3,20 и к.+6.20 спрямо свързаността им със 
училищната сграда.  
5. Вътрешна планировка: 
          В зависимост от класа на пожарна опасност и застроените площи на обектите се 
предвиждат пожарозащитни прегради за създаване на препядствия по пътя на разпространяване 
на пожари в сградите.   
          Новопроектираният физкултурен салон с КФПО – Ф3 и съществуващата сграда на 
училището с КФПО – Ф4 се предвиждат разделени на к. +0.00 с противопожарна стена по чл.22 
от НСТПНОБП с огнеустойчивост минимум EI60 и топла връзка защитена със същата 
огнеустойчивост. 
          Двете помещения за съблекални на к.+3.20 и к.+6.20 се предвиждат съгласно 
допустимостта на чл.16, ал.7 от НСТПНОБП без  отделяне по чл.22, тъй като по площ са под 
25% от съответните етажни площии под 200 кв.м. 
          Пожарозащитната стена следва да е с минимален клас по реакция на огън А2. Вратата на 
топлата връзка се предвижда с огнеустойчивост ЕІ 60 и се оборудват с устройство за 
самозатваряне.  
          Местата на преминаване на кабели, въздухопроводи, тръбопроводи и други комуникации, 
през пожарозащитни стени, са уплътнени с материали с клас по реация на огън А2, без да се 
намалява горецитираната нормативно изискваща се огнеустойчивост на съответната преграда. 
           6. Евакуация от сградата: 
           Пътищата и изходите от строежа са проектирани при спазване на минималните 
технически изисквания за тяхното оразмеряване, разполагане и оборудване със защитни 
устройства, определени съгласно БДС ISO 8421-6 „Защита срещу пожар. Речник. Част 6: 
Евакуация и средства за евакуация”. 
           Броят на хората в салона е определен на база – един учебен клас от не повече от 30 
човека. Броя на хората, площта на помещенията и етажността по смисъла на чл. 41 от 
НСТПНОБП са основни фактори определящи ширината на вратите, коридорите, стълбищата и 
броя на изходите от помещенията в строежи от КФПО – Ф4.  
 Съгласно изискванията на чл. 43, ал.1 от НСТПНОБП, вратите на евакуационните изходи са 
предвидени да се отварят по посоката на движение при евакуация. В случая е предвиден един 
брой евакуационен изход директно към кота терен със светла широчина 95 см. Вратата към 
топлата връзка със съществуващата училищна сграда, предвидена за отваряне обратно на 
посоката на евакуация се използва за технологични цели и не се счита за евакуационен изход. 
          Максималната дължина на евакуационния път в помещението на физк. салон не 
надвишава 20 м, което е в съответствие с чл.44, ал.2, т.1 от НСТПНОБП. 
          Евакуацията от битовите помещения на к.+3.20 и к.+6.20 е решена през стълбище 
свързващо двете нива, чрез топла връзка със стълбищната площадка на съществуващото 
стълбище на сградата на училището и крайните изходи на същото на кота терен чрез 4 бр. 
стъпала. 
           Височината на евакуационните изходи е min.- 2 m. 
          Евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към 
евакуационните изходи, се обозначават при спазване на изискванията на Наредба № РД-07/8 от 
2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа 
(Д.В., бр. 3/ 2009 г.).           
          Съгласно чл.56, ал.1,т.1 от НСТПНОБП не се предвиждат технически средства за гласово 
уведомяване. 
          Допустимото време за евакуация на сградата, определено съгласно чл. 60 ал. 1, т.1 от 
НСТПНОБП е:  – 6 min. 

ІІ. Активни мерки за пожарна безопасност 
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            1. Противопожарно водоснабдяване : 
1.1. Външно водоснабдяване за пожарогасене 
Съгласно чл.161 и чл.162 отНСТПНОБП се изисква външно водоснабдяване за пожарогасене. 
За целта се използват съществуващи улични пожарни хидранти (ПХ) на уличния водопровод на 
гр. Якоруда, съответстващи на чл.170, ал.2, т.2 от НСТПНОБП – до 80 м от сградата. 
Водните количества за външно пожарогасене за обекта със СОУ II-ра , се определя съгласно 
табл. 16 към чл. 172 от НСТПНОБП на q=15 l/s . 
           Съгласно чл. 179 от НСТПНОБП, броят на едновременните пожари е един. За 
територията на обекта се избира най-голямото водно количество т.е. в случая необходимото 
водно количество за външно водоснабдяване за пожарогасене е QПП=15 l/s. 
1.2. Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене:  
             Съгласно НСТПНОБП, чл.193, т.8 за сгради от КФПО – Ф1 – Ф4 със застроен обем над 
5000 м3 се предвижда водопроводна инсталация за вътрешно пожарогасене. В съществуващата 
училищна сграда има изпълнена такава. За нуждите на физкултурният салон се предвижда 
проектиране на един брой ПК показан на чертеж „Евакуация физк.салон  к.+0.00 и к.+1.20“. 
             Водопроводната инсталация е предвидена да се изпълни със стоманени поцинковани 
тръби два цола – чл.196 (1). Пожарният кран се разполага близо до входа на топлата връзка 
между училищната сграда и физкултурния салон на височина 1,35m от кота готов под. В 
откритите участъци ПП водопровод  се покрива с топлоизолация и боядисва в червен цвят. 
             Предвиден е пожарен кран  2“, със струник 13mm и  дължина на шланга 20m.      
             Необходимият разход на вода в продължение на един час за един ПК и броя на 
едновременно действащите ПК се определя в съответствие с табл.19, т.5 към чл.199, ал.1, 
необходимо е едновременно действие на един ВПК с разход 2.00 л/сек. Оразмерителното водно 
количество за вътрешно противопожарно водоснабдяване възлиза на Qмакс.=2 л/сек. 
             Касетата за ВПК е  предвидена  за монтаж на достъпно място, съгласно чл.197.  
             За гасителни действия в помещенията на съблекалните на к.+3.20 и к.+6.20 се използват 
съществуващите в училищната сграда ПК, които покриват съответните помещения по нива. 
             2.Електрическа инсталация. Евакуационно и аварийно осветление: 
             За осигуряване на пожарната безопасност на електрическите уредби и инсталации освен 
изискванията на  НСТПНОБП се прилагат и изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за 
устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 
2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.) и на Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане 
и експлоатация на електрически уредби в сгради (обн., ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79 и 87 
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2004 г. и бр. 17 от 2005 г.; попр., бр. 48 от 2006 г.). 
             Електрическите уредби и инсталации в строежи от всички класове на функционална 
пожарна опасност се разпределят на  групи опасности: 
             В конкретния случай строежа по отношение на ел. инсталацията се отнася към първа 
група ”Нормална пожарна опасност”, съгласно чл. 245 от НСТПНОБП. Складовото помещение 
се отнася към група „Повишена пожарна опасност”, клас П-IIa, места в помещения на строежи 
от категория по пожарна опасност Ф5В. 

       Разработени са следните главни видове инсталации: 
- Външно кабелно захранване- осъществява се чрез кабел ниско напрежение тип СВТ 
5х10мм2 ще захрани новото табло ТР1 от табло ГРТ. Новата кабелна линия е оразмерена по 
пад на напрежение и максимално токово натоварване. 

- Табла и захранващи кабели- Захранването на вътрешните електроинсталации в обекта 
ще става чрез ново табло ТР1,  IP-33. Таблото е за скрит монтаж и от самозагасяща се 
пластмаса. 

От него по радиална схема ще се захранят отделните консуматори. 
- Осветителна и силова инсталация – осъществява се с кабели ПВМБ 3х1,5 и 3х2,5 

положени скрито под мазилката. ОВК съоръженията се захранват с кабел СВТ в PVCтръба 
положена под мазилката. 

- Мълниезащитна и заземителна  инсталация - мълниеприемната мрежа от проводник от 
сплав ALMgSi ф8мм е положена над хидроизолацията на покрива и е укрепена с фабрично 
изработени изолационни подложки. Мълниетводите ще са от същият материал и сечение ф8мм, 
положени над външната мазилка. 
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            Степента на защита на елементите на електрическите уредби и инсталации в зависимост 
от класа на пожароопасното помещение е съобразено с табл.24, а за осветителните тела с  
табл.25 към чл.256 от НСТПНОБП .  
 Изпълнението на осветителните тела за обслужващото помещение на физкултурния салон, 
мокрите и битовите помещения е прахо-водозащитено минимум ІР 44, само в сухите битови 
помещения е най-малко ІР 21. 
            Ел.осветителната инсталация за всяко ниво се захранва от съответното ел.табло. 
Осветителите са разпределени по токови кръгове съобразно разположението и 
предназначението им и отдалечеността им от ел.таблото. 
           Предвидено е част от осветителите да изпълняват ролята на дежурно осветление. Те са 
захранени от съответното ел.табло на помещението, от отделен токов кръг, от шините 
“денонощни консуматори” и са със самостоятелно включване. 
           Аварийно-евакуационното осветление е разработено за показване на пътищата за 
евакуация  и като “антипаник”-осветление в отворени пространства,като на подбрани места са 
предвидени светещи указателни табели. 
          Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx въз основа 
на БДС EN 1838 и съгласно чл 55, ал.6 от НСТПНОБП. 
          Използвани са осветителни тела с 8W, с постоянно поддържане на светенето  и с 
автономно захранване - вградена акумулаторна батерия за 1час работа, съгласно чл.55, ал.7 от 
НСТПНОБП.. 
          Осветителите са разположени така, че да осветяват основните места за преминаване към 
изходните врати и местата с възможни опасности . 
          Над всички евакуационни врати са предвидени светещи указателни табелки “ИЗХОД” , за 
да могат да се виждат от голямо разстояние, а на подбрани места из помещенията са 
предвидени същия тип осветители с указателен знак за посоката на двежение към изходите. 
Осветителите и светлинните указателни знаци трябва да отговарят на БДС ЕN 60598-2-22 и 
БДС EN 1838, т.4.2.6.  и тъй като са на места с постоянно преминаване на хора - да бъдат с 
постоянно поддържане на светенето съгласно ”Наредба № 3,  за устройство на електрическите 
уредби и електропроводните линии-09.04.2004 г.,МЕЕР,чл.1783. 
         Ел.осветителната инсталация за аварийно-евакуационно осветление в нормален режим на 
работа се захранва от съответното табло на сектора, от шини “денонощни консуматори”, от 
самостоятелни токови кръгове или от токовите кръгове за дежурно осветление. 
         Типът и сечението на захранващите линии е както тези за работно осветление. 
         Мълниезащитата е разработвана в съответствие с Наредба № 4/2011 г. като 
конвенционална, по категория  трета на мълниезащита.Показана е подробно в част „Електро“. 
3. Противопожарна автоматика : 
          Съгласно Приложение №1 от НСТПНОБП за физкултурния салон не се изисква 
проектиране на ПИС и АПГС.  
          4.Отопление и вентилация: 
          При изготвянето на проекта са спазени всички действащи нормативи за проектиране на 
отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в страната: 
В проекта са разработени следните видове инсталации : 
              - климатична отоплителна инсталация   
              - общообемна вентилационна инсталация 
              - за битово горещо водоснабдяване (БГВ)  са предвидени ел. бойлери  
         Всички те са подробно разработени в част „ОВК“ на проекта съобразени с изискванията 
на НСТПНОБП.                                                                   
         Съгласно чл.66 и чл.84 от Наредбата не се изисква проектиране на вентилация за 
предотвратяване на пожар и аварийна такава, тъй като няма отделяне пожаро и взривоопасни 
продукти при нормална експлоатация. 

Въздухопроводите на вентилационните и климатичните инсталации се изпълняват от 
строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. 
        При пресичане от въздуховода на общообемната вентилация на стената разделяща салона 
от съблекалните се предвижда монтиране на пожарна клапа с EI60 (виж част „ОВК“). 
5.Димо и топлоотвеждане (ВСОДТ): 
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Съгласно чл.113, ал.5, т.1 от НСТПНОБП не се предвижда проектиране на ВСОДТ. 
          6.Пожаротехнически средства за първоначално гасене в помещенията, съгласно 
Прил. 2 към чл. 3 (2) от НСТПНОБП за цялата сграда : 
                 6.1. За „ФИЗК. САЛОН“ – на 500 кв.м по: 
                      - 1 бр. прахов (АВС) - 6 kg пожарогасител ; 
                      - 1 бр. пожарогасител на водна основа – 9 l; 
                 6.2. За склада спортно имущество: 
                      - 1 бр. прахов (АВС) -  6 kg пожарогасител ; 
                 6.3. За СЪБЛЕКАЛНИ к.+3.20 : 
                       -1 бр. пожарогасител на водна основа – 9 l 
                 6.4. За СЪБЛЕКАЛНИ к.+6.20 : 
                      - 1 бр. пожарогасител на водна основа  – 9 l 
7. Продукти и системи с оценено съответствие: 

 Съгласно Наредба № РД-02-20-1/ 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България (НУРВСПС), издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, в сила от 01.03.2015г., всички продукти и системи 
следва да бъдат с оценено съответствие, за което следва да бъдат представени съответните  
документи. 

  1. Становища за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР за удостоверяване на 
противопожарните характеристики на следните продукти и елементи:  

-  противопожарни врати  
-  системи и продукти за уплътняване на отвори 
 2. Декларации за съответстие и указания за употреба на български език за следните 

продукти и системи: 
- Евакуационни осветителни тела  
- Пожарогасители 

            За всички облицовъчни и топлоизолационни материали трябва да бъдат представени 
съответните документи, удостоверяващи класът им по реакция на огън. 
            Настоящият проект е изготвен в три екземпляра, подписани и подпечатани от 
проектанта. 

  При евентуални различия между отделните части на проекта, касаещи 
противопожарните изисквания, за определяща да се счита част „Пожарна безопасност“. 

 
Част ОВ: 

Данни за инсталациите, разработени в проекта. 
Представеният проект решава изграждане на вентилационна инсталация 

вспортната зала съгласно изискванията на Наредба № 5/15 - подаване на 80м /ч на 
спортуващ. По задание на Възложителя - брой спортуващи 25 човека. Дебит на 
подавания пресен въздух 2000мЗ/ч. Поради липса на резервни отоплителни мощности 
на обекта е приета отоплително-вентилационна инсталация с климатик с едно 
вътрешно тяло за канален монтаж и едно външно тяло.Дебит на вентилатора на 
вътрешното тяло 3600 м3/ч, напр 190Ра. С максимална топлинна мощност 
22.4kW.Прието е подаване на пресен въздух 2000 м/ч и резиркулационен въздух – 
1600м3/ч. Получава се температура  на въздушната смес входяща в климатика + 5.6 
C.При тази температура на входящия въздух, по каталожни данни топлинната мощност 
на климатика е 20.8°C. За затопляне на пресният въздух е необходима топлинна 
мощност при минимална температура – 14°C – 19.8kW.Подаването на обработения 
въздух ще става посредством въздуховод и приточни регулитуеми решетки. За баланс 
на въздуха в помещението е приет засмукване на въздух от помещението 1600 
м3/ч.Засмукването ще става в горната зона с канален вентилатор с въздуховод и 
смукателни решетки.Мястото на въздуховодите е показано на чертежите. 

 19



     Отолението на съблекалните ще става посредством алуминиеви радиатори, които ще 
се захранят от съществуващата отоплителна инсталация. 

 
 
Част Геодезия: 
Разработката на проекта по част Геодезия включва 

1. Вертикална планировка 
2. Трасировъчен план 

Вертикалната планировка е разработена въз основа на архитектурен проект за 
новата сграда и данни от геодезическо заснемане на територията на училището. 

За кота 0 на новата сграда е избрана кота 0 на съществуващата триетажна сграда 
на старото училище, която е 886.15. 

За преодоляване денивелацията на терена са предвидени по 4бр. стъпала от 
северната и източната фасади. В съответствие с директивата за достъпна среда е 
проектирана двураменна рампа с наклон 5.00% . 

Запазват се наклоните на съществуващата настилка около сградата. 
С трасировъчния план е предвидено да се трасират пресечните точки на 

осите на сградта. Даден е списък с координатите им в координатна система 1970г. 
 
Част ПБЗ: 
За да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд в урбанизирани 

територии и в условията на действаща институция е необходимо да се изгради 
временно заграждание на строителната площадка. Временнато обектова ограда ще се 
изпълни по очертанията представени на черт. №№ 1, 2 и 3 – Строителен ситуационен 
план, от настоящия План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на ЗУТ и 
Наредба № 2 от 2004г. и Общинската администрация. 

При разполагане на ограждението ще се оформи вход-изход от северната част на 
имота, както е показано на чертежи №№ 1, 2 и 3, където се оформя автомобилен и 
пешеходен вход – изход. През този вход-изход ще се осъществява захранването на 
строежа с материаали, полуфабрикати и изделия и извозването на строителни 
отпадъци. Да се поставят знаци и сигнали съгласно изискванията на Наредба № 2 от 
2004г, Наредба № 3 от 2010г., Наредба РД 07/8 от 2008г. Ще се изгради обезопасително 
заграждение и отвътре по западната фасада на съществуващата сграда за недопускане 
на риск от присъствие на външни лица в зоната на строителната площадка. Ще се 
изгради обезопасителен проход на изхода в югоизточната част на сградата при 
аварийния изход ( виж чертежи №№ 1, 2 и 3). 

Особено внимание да се обърне от страна на техническият ръководител, 
координатора по безопасност и здраве и проектанта – конструктор на укрепването  при 
изпълнение на изкопните работи.  Да се работи под непосредствения контрол на 
проектанта – контструктор и координатора по безопасност и здраве. 

Извозването на строителните отпадъци се извършва с автомобили, които са 
снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване на отпадъците. Депонирането на 
строителните отпадъци да се извършва на определени от общинските власти места при 
сключен договор с Възложителя или Главния изпълнител. Да се спазват стриктно 
изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на  
рециклирани строителни материали от 2017г. и Проекта за управление на строителните 
отпадъци. 

На автомобилния вход-изход да се оформи уредба за измиване на ватомобилите 
преди напускане на строителната площадка (черт. № 1 и 2). Примерна характеристика 
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на уредбата за почистване на автомобилите преди напускане на строителната площдака 
е показан на Схема 1, отдолу. 

5

4

321

ЛЕГЕНДА

1. Попивна яма (кало-маслоуловител)

2. Уредба за почистване на ходовите
части на автомобилите (водооструйка)

3. Водоноска

4. Улеи за оттичане

5. Стоманобетонова площадка

 

 
 

Примерна схема на площадка за почистване на автомобилите преди напускане 
на строежа с детайл 

 
При полагането на бетонова смес и монтажа на елементите от конструкцията да 

се спазват трасетата за движение на транспортните средства, съгласувани с 
Възложителя. Да се осигури невъзможност за пресичане на трасетата на автомобилите, 
захранващи строителната площадка с вътрешнозаводските такива. Да се осигури 
невъзможност за навлизане на работници и служители на завода, както и външни лица 
на строителната площадка.  

Бетоновите работи ще се извършват, чрез бетонпомпа.  
Захранването с ток и вода ще става от съществуващите отклонения, съгласувано 

с Възложтеля.Главното временно ел. табло ще се позиционира в непосредствена 
близост до съществуващо ел. табло в северозападния край на имота – черт.№№ 1, 2, 3, 
4, а временното захранване с вода за битови и промишлени нужди – както е показано на 
черт. № 4. Ще се захрани умивалнята , площадката за измиване на автомобилите и 
канелки за обогатяване на разтвори. 
 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 
                При планираната продължителност на работите по-голяма от 30 работни дни 
и възможност за работа на повече от 20 едновременно работещи, Възложителят или 
упълномощено от него лице изготвя информационна табела, която съдържа: 

- датата на откриване на строителната площадка; 
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- номер и дата на разрешението за строеж; 
- точен адрес на строителната площадка; 
- възложител – име , адрес; 
- вид на строежа; 
- строител – име, адрес; 
- координатор по безопасност и здраве за етапа на 

инвестиционнотопроектиране – име, адрес; 
- координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение настроежа; 
- планирана дата за започване на работа на строителната площадка; 
- планирана продължителност на работа на строителната площадка; 
- планиран максимален брой работещи на строителната площадка; 
- планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност на строителната площадка; 
- данни за вече избрани подизпълнители. 
 

Преди откриването на строителната площадка Възложителят или 
упълномощено от него лица е длъжен да гарантира чрез оценка за съответствие по 
реда на ЗУТ, че: 

- с проекта на строежа са спазени изискванията за обезопасност за всички 
етапи на строителството и че всички инсталации /водопровод, 
енергоносители,  и други продуктопроводи, канали и т.н./ попадащи в 
зоната на строителната площадка са ясно означени в проекта; 

- проектът на строежа е съгласуван и одобрен от всички заинтересувани 
органи и лица; 

- всякакви други промени в проекта ще бъдат съгласувани по съответния 
ред, без да бъдат нарушавани изискванията за ЗУТ; 

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на 
строежа,  строителят е длъжен да извършва оценка на риска: 

- оценката на риска обхваща всички етапи на договореното  
строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда; 

- оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените 
подизпълнители и се актуализира при включване на нови в процеса на работа; 

- ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения 
от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира; 

- при извършването на оценка на риска се правят измервания на 
параметрите на работната среда; 

- строителят осигурява извършването на СМР в техно логична 
последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за 
безопасност и здраве; 

- строителят осигурява изработването и актуализирането на Инструкции 
по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по 
видове СМР и при изискваните по Наредба №2 случаи; 

- строителят извършва 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; 

- строителят осигурява 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; 

- осигурява инструктажа срещу подпис обучението, повишаването на 
квалификацията и проверката на знанията по безопасни условия на труд на работещите; 
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- извършва 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; 

- строителят осигурява разделянето и организирането на складовите 
площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и 
вещества; 

- съблюдава изискванията за съхраняване и отстраняване използваните 
опасни материали/ако е необходимо използването им/; 

- осигурява адаптирането на етапите и/или видовете СМР към 
действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на 
дейностите на строежа; 

- строителят по всяко време осигурява да може да бъде оказана първа 
помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария; 

- предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от 
рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителни 
конструкции и технологичнооборудване; 

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

- писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на 
отговорните лица /техническите ръководители, бригадирите и др. и работещите по 
отстраняване на рисковете в работния процеси им предоставя нужните за 
товаправомощия и ресурси; 

- утвърждава организационната схема за взаимоотношенията между тях; 
- предприема допълнителни мерки за защита на работещите на  

работните места при неблагоприятни климатични условия;                 
- определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа 

помощ, за борба с бедствиятаавариите и пожарите, и за евакуация; 
- строителят осигурява поддържането на ред и чистота на строителната 

площадка; 
- осигурява събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и 

отломки; 
- осигурява съвместната работа между строителите и лицата, 

самостоятелноупражняващи трудова дейност на площадката; 
- строителят отговаря за вредите от замърсяване  или увреждане на 

околната среда в резултат на извършваните строително-монтажни работи. 
 
 

Инструкциите по безопасност и здраве съдържат: 
- правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят 

или управляват   съответните трудови процеси; 
- изискваната правоспособност или квалификация  на работещите за 

извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на 
строителни машини и инструменти; 

- съблюдава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, 
а именно:                                                                                                                                                               

 преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и 
завършване наработа; 

 23



 за използване на съответните строителни машини и другото 
работно оборудване; 

 при извършване на изпитвания за функционалност на 
технологичното оборудване и инсталациите; 

- осигурява средствата за колективна защита и личните предпазни 
средства, необходими заизпълнение на работата, като се дава предимство на 
колективните пред личните; 

- условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, 
мерки за оказване на първа помощ при злополука и др. 

- схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и на 
местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на словесните 
съобщения, които при необходимост се подават при работа. 

 
Инструкциите по безопасност и здраве се поставят на достъпни и видни места в 
работната зона, актуализират се при всяка промяна и съдържат датите на които са 
утвърдени и изменени. 
Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на 
строителни машини, заваръчни и други инструменти или строително-монтажни 
пистолети задължително трябва : 

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

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

- при съвместна работа със сигналист точно да изпълняват подаваните 
сигнали; 

- да изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово 
отсъствие – на заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на 
съответния вид СМР, освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за 
правилна и безопасна експлоатация на машината. 
При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират срещу подпис 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 площадка и на работните места; 

- не извършват СМР, за които не притежават изискваната 
правоспособност или квалификация; 

- 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 тяхното здраве или живота им, така и здравето и 
живота на околните лица , както и когато е констатирана неизправност в машините, 
съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, платформите, люлките, защитните 
средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или 
взрив;  
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- използват правилно машините,апаратите, съоръженията, уредите, 
инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за 
работа, както и да не използват неизправни такива; 

- не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните 
средства на машините, апаратите, инструмен тите, съоръженията. 
 

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 /парапети,мрежи и други/, прилагани 
при шахти, стълби, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и 
краища, движещи се машини и съоръжения, заготовка на материали, пръскащи или 
разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др. 
            Опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване на 
автокрана, се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В тези зони се забранява 
достъпът на външни лица най-малко на 5,0 м от вертикалата на повдигнатите товари. 
            Не се допуска повдигане, преместване или спускане на всякакъв вид товари, 
монтажни елементи, технологично оборудване и др. над  сгради, попадащи в опасната 
зона на товароподемно /монтажно/ съоръжение. 
            При изкопни работи се предприемат мерки за безопасност, които включват: 

- предварително установяване и съответно минимизиране на опасностите от 
подземни мрежи и съоръжения; 

- оформяне на откоси или използване на укрепване; 
- предотвратяване на рискове, свързани с падане на хора, продукти, 

предмети или проникване на вода; 
- извеждане на работещите на безопасно място в случай на пожар, авария, 

затрупване или наводняване. 
                Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни 
климатични условия /гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд или вятър, 
гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото 
осветление. 
                Издигането и свалянето на всякакъв вид товари /тръби, стоманобетонни 
елементи, други строителни продукти, кофражни елементи, инструменти и др./ се 
извършват предимно по механизиран начин, като не се допуска хвърляне или ръчно 
подаване от ръка на ръка с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др. 
                 Строителните машини, които работят или ще работят на строителната 
площадка трябва: 
                 -да отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на 
предвидените СМР; 
                 -да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо 
обследване, и да са безопасни за използване. 
                 Продуктите /сглобяеми елементи и др./, машините, съоръженията и другите 
елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на 
работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по сигурен 
начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.                  
                  За предотвратяване и бързо ликвидиране на пожари и аварии, и за бърза 
евакуация на работещите на строителната площадка е необходимо: 

- на видни и достъпни места в работните зони и на строителната площадка да се 
поставят табели със: 
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 телефонния номер на службата за противопожарна и аварийна 
безопасност;  

 адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;  
 адреса и телефонния номер на местната спасителна служба; 

- в помещенията от временното строителство, както и на открити и видни места 
на територията на строителната площадка, с указателни знаци да бъде указан 
пътя за евакуация на работниците; 

- да бъде инсталирано противопожарно табло с брадва, кирка, лопата, конопено 
въже 20м, метална кофа, сандък с пясък, оцветени в ярко червен цвят; 

- по време на инструктажа на работниците, който задължително трябва да се 
проведе срещу подпис, да се укаже на работниците местоположението на 
противопожарното табло; 

- пожароопасните материали и леснозапалими течности да се съхраняват на 
строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните 
изисквания ; 

- да не се допуска тютюнопушене и паленето на открит огън независимо от 
климатичните условия и частта от денонощието, на места, категоризирани или 
определени като “пожаро-  или взривоопасни”. 

 
 ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН: 
Разработката на организационния план  има задача да осигури пълна представа 

за провеждането на строителния производствен процес на площадката от деня на 
съставяне на протокол обр. 2, до деня на съставяне на констативен акт обр.15 (Наредба 
№ 3 за актовете и протоколите през време на строителството). Това изискване е 
необходимо и е насочено към възможно най-подробно изясняване на необходимите 
мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). 
          Разработката на организационния план  и план-графика по т.5  са съобразени 
взаимно. 

Всяка промяна в графика по т.5 за изпълнение на видовете работи (по дати, 
обеми или технологии), ще предизвика (ще налага) промяна в организационните 
решения и обратно. 

 
 Ограничителни условия по ПБЗ 
Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се 

актуализират своевременно, което е задължение по чл.11, т.3 от Наредба 2 на 
координатора по безопасност и здраве. Всяка промяна следва да се отразява писмено в 
протокол (акт). 

Категорията на строежа и конкретните условия на площадката налагат за 
Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнението (чл.5, Наредба 
№2) да бъде определен Консултант. Всяка налагаща се промяна на КБЗ се отразява 
писмено. Назначеният Координатор изпълнява лично всички функции, предвидени в 
Наредба №2 за здравословни и безопасни условия на труд. Тези функции трябва да се 
конкретизират в договор и длъжностна характеристика. 
 В договора със строителя и подизпълнителите се записва или дописва  
изрична клауза за изпълнение на нарежданията, издадени от КБЗ, свързани със задачите 
му по контрола на ЗБУТ. 

Не е разрешено по време на изпълнението на строежа да се заема тротоара под 
каквато и да е форма. За евентуално използване на тротоара и част от уличното платно 
по време на бетониране, строителят (възложителят) следва да осигури допълнителни 
разрешения. 

 26



 
 Етапи за изпълнение на СМР. 

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това 
разделяне да има задължителен характер при плащания, смени на персонала, доставки, 
договорености с подизпълнители и други подобни. 

Организационните етапи по ЗБУТ на конкретния строеж са следните: 
Първи етап: подготовка на строителната площадка, изпълнение на 
временното строителство; 
Втори етап: земни работи и укрепване; 
Трети етап: Изпълнение на монолитни конструкции; 
Четвърти етап: Изпълнение на довършителни работи. 

 
Разделянето на тези етапи има в известна степен условен характер, защото ще 

има технологични застъпвания и прекъсвания (виж график по т.5), но всеки етап 
започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по информационните 
листове, поддържани от Координатора по безопасност и здраве и техническия 
ръководител на обекта. 

 
Класифициране на опасностите 

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на строителните и 
монтажните работи на новостроящата се сграда, основно ще произхождат от: 

Затрупване; 
Падане от височина ; 
Удар от падащи предмети ; 
Неправилно стъпване и удряне; 
Поражение от електрически ток; 
Опасности при работа със строителни машини; 
Пресилване и други опасности. 
 

Инструкции за безопасна работа 
За изпълнение на всеки вид работа, свързана с опасности, установени с оценка 

на риска, координаторът да създава писмени инструкции по безопасност и здраве. 
Копие от всяка инструкция да се поставя на видно място в обсега на площадката. 

Инструкциите се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които 
са променени и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е 
указано в чл. 19 (1) от Наредба № 2. 

 
Основни и задължителни за всички специалности на строежа мероприятия 

са: 
1.) Всяко лице, което се намира на строителната площадка да е с предпазна 

каска; 
2.) Всички работници са с изправни предпазни работни облекла и лични 

предпазни средства; 
3.) Не се допускат на работа неинструктирани работници за конкретния вид 

работа; 
4.) Всички машини и инструменти, работещи с електрически ток са занулени и 

заземени; 
5.) Всеки подизпълнител (ако има такива) се грижи за ЗБУТ на своя състав, без 

да пречи или създава проблеми на останалите; 
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6.) Всяко действие, което би създало проблеми по ЗБУТ се съгласува с 
техническия ръководител и с координатора по безопасност и здраве; 

7.) При всяка опасност да се поставя предупредителен или указателен знак, 
съответстващ на изискванията на Наредба РД 07/8 от 2008 г. за знаците и сигналите за 
безопасност и здраве и пожарна безопасност.  

8.) Стриктно спазване на изискванията за безопасност и здраве в условията на 
действащо предприятие. 

9.) Всички действия да се координират с представителя на Възложителя и 
длъжностното лице по безопасност и здраве в предприятието 

 
Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи: 
Общи изисквания: 

Преди започване на строително – монтажните работи, главният изпълнител е 
длъжен да съгласува технологията на работа с органите по безопасност и здраве при 
работа. Всички работни места, складове и изкопи да бъдат обезопасени със съответните 
ограждения, предпазни устройства и приспособления. Да се съгласуват правата и 
задълженията между Възложителя и Строителя при изпълнение на СМР в 
условията на действащо училище. 

Да се извършат строителните дейности в периода на лятната ваканция. В 
този период училищния персонал задължително временно прекъсва своята 
дейност и се забранява влизането на хора и транспортни средства. В рамките на 
строителната площадка и в сградата се допускат само обучени работници и 
служители на Строителя след проведен инструктаж за конкретния обект. До 
приключване на СМР и предаване на строежа, годен за експлоатация, съгласно 
изискванията на ЗУТ и свързаните нормативни документи, на строителната 
площадка се забранява присъствието на незаети със строителната дейност. Със 
служителите на училището се провежда специализиран инструктаж за спзване 
на безопасност и здраве при изпълнение на строителни работи в територия на 
действаща институция. 

Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно – хигиенни 
изисквания и да е в съответствие със ситуационния план на обекта. 

Обектовото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането и 
обезопасяването на всички опасни места (ями, изкопи, канали, сгради за разрушаване и 
други) със съответните парапети и ограждения. Площадката да се почиства редовно от 
сняг, лед и кал, а в случай на необходимост да се посипва с пясък или сгур. 

Задължение на техническия ръководител е да не допуска до работа 
неинструктирани и необучени работници. Всеки работник или служител, преминал 
инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа (за което се подписва) е 
длъжен да познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност. Ползването на 
лични предпазни средства, работно облекло и противоотрови е задължително. Всички 
работници и служители са длъжни да познават и спазват Наредбата за противопожарна 
защита. 

 
Първи етап :  ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА  

 
Подготовката на строителната площадка включва: 

- Почистване и извозване на отпадъците от строителната площадка; 
- Изграждане на обезопасително ограждение съгласно изискванията на ЗУТ и 

Общинската администрация; 
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- Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди, уредено от 
Възложителя (Строителя, Надзорника). Местоположението на главното 
приобектаво ел. табло (заземено) е показано на черт. №№ 1,2, 3 и 4; 

- Вода за производствени и питейни нужди ще се осигурява от отклонение на 
съществяващата водопроводна мрежа ; 

- Канцеларии,съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони 
(модули) – черт.№ 1, 2, 3; 

- Ще се монтират химически тоалетни ;  
- В складовете  на строителната площадка ще се поддържат оптимални 

количества материали. 
В северозападната част на съществуващага сграда се прорязва отвор и се 

реализира връзката с новата сграда. При извършване на прорязването да се вземат 
необходимите мерки за обезопасяване на строителните работи от случайно 
преминаващи. Задължително да се изгради ограждение, както е показано на черт. № 3 и 
5, което се демонтира след приключване на строитеилните дейности. Строителната 
площадка да се оборудва с всички необходими знаци, съгласно изискванията на 
Наредба РД 07/8 от 2008г. и Наредба  3 от 2010 г. 

 
Втори етап:    ЗЕМНИ РАБОТИ  

 
Преди да се започне работа се извършва подготовка на работната площадка.  
Тя включва: 
 Установяване на местоположението на подземните съоръжения, мрежи, 

кабели, тръбопроводи и комуникации и мерките за тяхната защита, 
демонтаж или преместване. Изпълнява се съвместно с експлоатационните 
предприятия при спазване на изискванията на съответните Правилници за 
безопасност. 

 Преместване или демонтиране на въздушни кабелни мрежи, 
препятстващи изпълнението на строителните работи или доставката на 
материалите. Изпълнява се съвместно с експлоатационните предприятия 
при спазване на изискванията на съответните Правилници за безопасност. 

 Подготовка на земната основа в зависимост от инженерно-геоложките 
условия на площадката и проектните решения (планировка и скатен изкоп 
при необходимост и насипване на трошен камък до кота подложен бетон 
под дъно изкоп).  

 Геодезично определяне и фиксиране на терена с трайни знаци на 
изкопните работи.   

 Изсичане на растителност (дървета, храсти, клони на дървета). Изпълнява 
се съгласувано с местните власти при спазване на екологичните 
изисквания и ограничения. 

 Изрязване на асфалтовата настилка за изпълнеие на земните работи; 
 Предпазване на работната площадка от наводняване (охранителни и 

отводнителни канавки) и отводняване на строителната площадка при 
необходимост (водочерпене и водопонижение). Изпълнява се по отделен 
проект. 

 
Общи положения 
Преди започване на изкопните работи се извършва: 

     - почистване и временно повърхностно отводняване на строителнатаплощадка; 
     - монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения; 
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- отстраняване на хумусния пласт; 
- геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения; 
- изграждане на временни пътища; 
- подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособленияза извършване на 
земни работи (укрепителни елементи, стълби и др.). 
Абсолютно задължително е по време на изкопните работи и изпълнение на нулев цикъл 
да се назначи сигналист – наблюдател. Отговорностите на сигналиста – наблюдател е 
да следи за устойчивото състояние на земните маси и конструкция при изпълнение на 
изкопни работи и строителство в зоната на ската към трамвайната линия (южно от 
имота). При появата на каквито и да било признаци за нарушение на устойчивото 
състояние на земните маси или конструкцията, незабавно да подаде сигнал за 
прекъсване на работата и извикат техническия ръководител и координатора по 
безопасност и здраве за предприемането на укрепващи дейности. При изпълнение на 
изкопните работи и работи в нулев цикъл в зоната на ската към трамвайната линия, е 
неоходимо присъствието на проектанта конструктор и представител на 
електротранспорт (градски транспорт). 

В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с 
писменото съгласие на собственика или на експлоатиращия проводите и/или 
съоръженията. 

При невъзможност за определяне на точното местоположение наподземните 
мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, 
ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за 
установяване на действителното местоположение и видана подземните мрежи и 
съоръжения. 

Преди започване на земни работи ако има съмнение за патогеннозаразяване на 
почвата,  се изисква разрешение от санитарните органи. 

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

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

ОСОБЕНО ВАЖНО 
В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи сеизвършват 

под непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а 
в охранителната зона на проводници под напрежение или на действащ 
продуктопровод - под наблюдението и на представител на собственика им. 

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

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

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

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

Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от1,5 m, 
техническият ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или 
укрепването. 
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Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала 
не трябва да е по-малко от 1,0 m. 

Не се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да езавършено 
напълването на коша и отделянето му от забоя. 

При прекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята,като багерът се 
застопорява, а при движение по пътища стрелата се поставя по надлъжната ос на 
машината и кошът се спуска на разстояние 1,0 m от земята. 

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

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

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

При спускане или издигане на строителни елементи, продукти и др. в или от 
изкопа в дълбочина на укрепен изкоп, се следи за запазване на целостта и 
устойчивостта на укрепването. 

Изкопните работи се преустановяват при: 
- откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения дополучаване на 
разрешение от собственика им; 
- поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение насъответните 
предписания на проектанта; 
- откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от съответните 
органи. 

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

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

 
Не се допускат: 

- преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в 
обсега на действие на строителната машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.), 
изпълняваща земни работи; 
- повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, дървета, 
дънери, части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и др. 
с работните органи на земекопни строителни машини. 

При почивка или престой земекопните строителни машини се 
изтеглят(преместват) на разстояние, по-голямо от 2,0 m, от края на зоната на 
естественото срутване на откосите, като работният орган на машината се оставя опрян 
върху терена. 
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Не се допуска отстраняване на дефекти, регулировки, смазване,слизане и 
качване от и на земекопно-транспортните машини по време на движение, както и 
използване на товарачни земекопни машини при глинести почви в дъждовно време. 

Строителни машини и транспортни средства се допускат до работа в близост до 
електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, 
образувани от най-близката част на машината или товара и най-външната линия на 
електропровода, е по-голямо от разстоянията, посочени в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Напрежение на електропровода, 
kV  

до 1  20  110  220  400  750  

Разстояние, m  1,5  2  4  6  9  12  

 
При превозване на извънгабаритни товари преминаването под електропроводи 

без изключване на напрежението им се извършва при спазване на посочените в табл. 2 
минимални разстояния между най-високата точка на машината или товара и най-
ниската точка на електропровода: 

 
Таблица 2 

Напрежение на електропровода, kV  До 1  20  110  220  400  750  

Разстояние, m  1  2  3  4  6  8  

 
Преди започване на работа в близост до електропроводи корпусите на 

строителните машини, с изключение на машините на гъсеничен ход, се заземяват 
посредством преносими заземления. 

На определените за преминаване на строителни машини места от строителната 
площадка, намиращи се под електропроводи, се поставят табели, които показват 
напрежението и най-малката височина на проводниците, като габаритната височина се 
маркира с висяща дъска. 

При движение или стациониранена строителните машини близо до горния ръб 
на земните откоси стъпката на ходовото колело или опората трябва да са извън зоната 
на естественото срутване на откоса, като се спазва минимално допустимото разстояние 
от долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите, дадено в таблица 3: 
 

Таблица 3 
Дълбочина на изкопа   (m) 

Видове почви 
1 2 3 4 5 6 

Песъчлива или 
чакълеста             

2 3 4.3 5.5 7 8.5 

Глинест пясък         1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 
Песъчлива глина       1 2 3 4 4.7 5.5 
Глина, льос (сух)     1 1.7 2.2 3 3.7 4.5 
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При повишена влажност на почвите, посочените в таблицата разстояния се 
увеличават с 1,0 m. Когато тези разстояния не могат да бъдат спазени, откосите се 
укрепват, като се отчита конкретното натоварване. 

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

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

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

Изкопи с вертикални стени и с височина, по-голяма от допустимата за 
неукрепени изкопи, се укрепват от нивото на терена. Укрепителните елементи не 
трябва да са криви, корозирали, изгнили или без необходимата якост. Укрепването на 
изкопите се демонтира по нареждане и съобразно указанията на техническия 
ръководител отдолу нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, без да се създава 
опасност за работещите или за съоръженията в изкопите. В случай на свличане на 
земна маса или при поява на друга опасност по време на демонтажа на укрепването на 
изкопите работещите незабавно преустановяват работа, излизат от изкопите и 
уведомяват техническия ръководител, а в негово отсъствие - бригадира. В случай че 
демонтажът на укрепването на изкопите продължава да създава опасност за работещите 
и съоръженията и не може да се извърши безопасно, техническият ръководител може 
да разпореди укрепването да бъде изоставено и засипано след получаване на съгласие 
от възложителя. 

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

Б. Изкоп с багер на транспорт 
Подходящо време за извършване на изкопните работи е  летния, относително 

сух сезон. Изкопните работи може да се извършват и в друг период от време при 
условие, че статичното водно ниво в котлована е понижено под котата на дъното на 
изкопа.  

Б.1. Рискове при изпълнение на изкопните работи 
Опасност по време на изкопа може да се предизвика от нарушен синхрон между 

оператора на земекопната техника и оператора на транспортната единица, което да 
доведе до: 

1. Удар на транспортното средство с лопатата на багера. 
2. Изсипване лопатата на багера при движещ се автосамосвал, а с това 

замърсяване на легена отвън, корпуса на автомобила и ходовата част. 
3. Неправилно преминаване при работа в обсега на въртене на 

земекопната техника. 
4. Пропадане на автосамосвал и/или земекопна техника в изкопа при 

неправилна маневра или подкопаване на работното трасе.  
 
Б.2. Технология на изпълнение на изкопните работи 
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Предвижда се траспорта на земните маси да се извършва с автосамосвали с 
добре уплътнен леген и надеждно покритие при транспорт. Не се допуска препълване 
на легена на колите, с което може да се получи посипване на земни маси по 
транспортния маршрут, както и движение без да са покрити със стандартно покривало 
легените на транспортните коли. При излизане на колите от строителната площадка се 
извършва не трябва да има полепнала пръст по гумите и корпуса на камионите. За 
целта се оформя бетонирана площадка за измиване на транспортните средства с 
утайник (показани на Схема № 1). Ако се налага, се изгръжда и резервоар за отпадни 
води. 

Движението на транспортните средства се извършва по одобрен от Общинските 
власти и МВР – ПП маршрут, предложен от Възложителя или Строителя.  

В. Транспорт на земни маси  
Транспортирането на земните маси крие риск от замърсяване трасето на 

използваните подходи до площадката за депониране. Причина за това замърсяване 
може да бъде: 

1. Замърсен корпус и ходова част на автомобилите. 
2. Препълнен леген на автосамосвала и посипване на земни маси по 

трасето от площадката за изземване до депото. 
Товарене на водонаситена земна маса, отделяне и изтичане на водата по време 

на транспорт 
 

Трети етап:      ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНОЛИТНИ  РАБОТИ 
 
Работа с тежка механизация (автокран, автобетонпомпа) 
Доставката, монтажът, експлоатацията, поддържането на повдигателните съоръжения 
(автокран и такелажни средства да се извършват стриктно съгласно изискванията на 
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 
съоръженияот 10.09.2010 г., Преди започване на работите с тежка механизация 
(автокран, автобетонпомпа) опасните зони се обезопасяват чрез заграждения и 
знаци, провежда се инструктаж на работниците и до работните места се допускат 
само обучени и инструктирани работници, чиято дейност е свързана 
непосредствено с извършваните строителни операции. Всички работници се 
оборудват с лични предпазни средства, а работещите на височина – осигурителни 
предпазни колани. Техническият ръководител, координаторът по безопасност и 
здраве и проектантът осигуряват технологичната последователност в 
извършването на строителните дейности. Техническият ръководител и 
координаторът по безопасност и здраве осигуряват работните места за изпълнение 
на съответните СМР с всички необходими средства за минимизиране на риска. 
Ежедневно се извършва преглед на подемното съоръжение (автокрана),  работните 
площадки, такелажните средства. 
 
Не се допуска: 

 повдигане, транспортиране и монтиране на елементи с неозначена маса, 
както и монтаж на елементи с негодни приспособления за окачване; 

 демонтаж на средствата за временно укрепване преди окончателното 
укрепване на елементите; 

 натоварване на монтирани елементи или конструкции с товари,, 
превишаващи проектната им носимоспособност; 

 проверяване с ръка на точността на съвпадение на монтажните отвори; за 
целта се използват специални инструменти и приспособления 
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 монтажните площадки, люлки, стълби и други приспособления, 
необходими на работещите при работа на височина, се закрепват за 
монтираните елементи и конструкции преди повдигането им. 

Общи изисквания 
 Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед 
отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, 
монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства, което: 

o осъществява контрол за техническото състояние и безопасната 
експлоатация на товароподемните механизми; 

o участва в освидетелстването на товароподемните и монтажните 
приспособления и води отчет за годността им; 

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

 
Операторът на крана да бъде обучен и инструктиран за конкретния обект, като в 
инструктажа се обърне особено внимание на работната зона на крана, пътищата за 
пренасяне на товари, знаците и сигналите, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-
07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност 
и/или здраве при работа. Издадена от министъра на труда и социалната политика, 
министъра на извънредните ситуации и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 
3 от 13.01.2009 г. 
При доставката и преди монтирането им, елементите или оборудването се складират в 
устойчиво положение. 
Не се допуска едновременно монтиране на елементи на две или повече съседни нива.  
При избора на монтажно краново средство трябва да се имат предвид няколко основни 
характеристики на повдиганите елементи. Това са: 

o височината на монтажа на елементите (hel); 
o височината на такелажа (ht); 
o размера на повдигания елемент (m); 
o теглото на такелажа (gt); 
o теглото на повдигания елемент (ge). 

 
Ползвателят е длъжен да допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения само 
когато съответствието им със съществените изисквания е удостоверено с декларация за 
съответствие и маркировка за съответствие съгласно приложимите за съоръженията 
наредби по чл. 7 от ЗТИП.  
Ползвателят и лицата, които управляват повдигателните съоръжения, трябва да спазват 
изискванията на инструкцията за експлоатация. 
Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен: 
1. да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация 
на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор;  
2. да възлага управлението на повдигателните съоръжения само на машинисти, 
притежаващи съответната степен на правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. 
за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване 
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки 
(обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.), или на обучени съгласно т. 3 
лица; 
3. да установи ред и да осигури обучението на лицата, които управляват 
повдигателните съоръжения, както и на лицата, които управляват товароподемни 
кранове и подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква 
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правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и 
признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на 
товароподемни кранове и подвижни работни площадки; редът и обучението трябва да 
се документират; 
Лицата, управляващи повдигателни съоръжения, и прикачвачите са длъжни да 
използват сапани с товароподемност, съответстваща на теглото на товара, и с ъгъл 
между клоновете им, не по-голям от 90°. Допуска се използването на сапани с по-голям 
ъгъл между клоновете им, когато това е маркирано върху тях. Прикачвачите са 
длъжни да не теглят или дърпат товара по време на повдигането или преместването му. 
Ползвателят, лицата, управляващи повдигателни съоръжения, и прикачвачите са 
длъжни да използват само товарозахващащи приспособления, върху които трайно е 
маркирана товароподемността им. 
Сглобяемите елементи се складират: 

o по видове и по начин, съобразен с реда на монтирането им; 
o в положение, близко до това на монтирането им; 
o по такъв начин, че да не допират терена, като подложките им се поставят 

върху устойчива основа. 
Работната зона на строителната площадка да бъде сигнализирана с помощта на червени 
флагчета, видими от кабината на краниста. 
При доставката и преди монтирането им, елементите или оборудването се складират в 
устойчиво положение. 
Не се допуска едновременно монтиране на елементи на две или повече съседни нива.  
При избора на монтажно краново средство трябва да се имат предвид няколко основни 
характеристики на повдиганите елементи. Това са: 

o височината на монтажа на елементите (hel); 
o височината на такелажа (ht); 
o размера на повдигания елемент (m); 
o теглото на такелажа (gt); 
o теглото на повдигания елемент (ge). 

 
НЕ СЕ ДОПУСКА: 

- изготвяне на подлежащи на монтиране елементи върху покривната конструкция; 
- използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни 

площадки за извършване на работи по стрехи и бордове. 
След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните 
строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от 
покрива или се укрепват по подходящ начин. 
ВАЖНО: 
Рискът от падане от височина при изпълнение на работи по покрив е много голям и 
може да настъпи както  в резултат на загуба на равновесие, дължащо се на удар от 
падащи , движещи се, или недобре закрепени предмети и съоръжения, така също и в 
резултат на продължително физическо натоварване от неудобна работна поза или 
неправилно позициониране на използваната преносима стълба. 
За минимизиране на риска за падане от височина при работа с преносими стълби е 
необходимо: 

- използването на преносими стълби да става само за извършване на краткотрайни 
СМР; 

- при качване и слизане от стълбата да се прилага винаги правилото на трите 
опорни точки – две ръце и крак, или два крака и ръка; 

- използване на двураменни стълби вместо единични; 

 36



- когато се налага извършване на работа на височина с преносима стълба от двама и 
повече работници, то всеки един от тях да ползва отделна стълба и 

стълбите да имат в работно положение наклон 70 до 75 градуса спрямо хоризонталата; 
- при наличие на пукнатини или корозия стълбата да се бракува; 
- използване на чанта, закачена на колана или носена през рамо за пренасяне на 

необходимите за изпълнението на СМР инструменти; 
- недопускане до работа с помощта на преносими стълби на лица със специфични 

заболявания 
 

 
Основни показатели на предложения в проекта автокран TADANO FAUN ATF 40 G 

 
 
При използване на повдигателни съоръжения, строителят е длъжен да се 
съобразява с изискванията на Наредба за безопасната и експлоатация и 
технически надзор на повдигателните съоръжения от 10.09.2010 г. 
 
Ползвателят е длъжен да допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения само 
когато съответствието им със съществените изисквания е удостоверено с декларация за 
съответствие и маркировка за съответствие съгласно приложимите за съоръженията 
наредби по чл. 7 от ЗТИП.  
Ползвателят и лицата, които управляват повдигателните съоръжения, трябва да спазват 
изискванията на инструкцията за експлоатация. 
Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен: 
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1. да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация 
на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор;  
2. да възлага управлението на повдигателните съоръжения само на машинисти, 
притежаващи съответната степен на правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. 
за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване 
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки 
(обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.), или на обучени съгласно т. 3 
лица; 
3. да установи ред и да осигури обучението на лицата, които управляват 
повдигателните съоръжения, както и на лицата, които управляват товароподемни 
кранове и подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква 
правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и 
признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на 
товароподемни кранове и подвижни работни площадки; редът и обучението трябва да 
се документират; 
4. да предостави срещу подпис на отговорните лица по т. 1 и на ръководния и 
обслужващия персонал инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;  
5. да осигури поставянето в кабината на повдигателните съоръжения указания за 
ползване; 
6. да осигури поддържането, ремонтирането и преустройването на повдигателните 
съоръжения да се извършва само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 
от ЗТИП като лица, осъществяващи тези дейности; 
7. да сключи писмен договор за поддържането на повдигателни съоръжения с лице, 
вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, и да не допуска експлоатацията им, 
когато няма сключен такъв договор;  
8. да не допуска поддържането, ремонтирането и преустройването на повдигателни 
съоръжения от лица, които не са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като 
лица, осъществяващи тези дейности; 
9. да не допуска извършването на ремонт на повдигателни съоръжения без 
необходимата документация;  
10. да не допуска монтирането на повдигателни съоръжения без инвестиционен проект 
или ако проектът не е заверен;  
11. да не допуска разполагането на стрелови кранове без проект или при неспазване на 
проекта; 
12. да не допуска до работа с повдигателните съоръжения персонал, който не 
притежава съответната степен на правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за 
условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на 
професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки или 
не е обучен съгласно т. 3; 
13. да не допуска до работа с повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 лица, 
които не са преминали инструктаж;  
14. да не допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения, които не са 
регистрирани пред органите за технически надзор или не им е извършен технически 
преглед;  
16. да не допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения, когато в акта за 
първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че 
съоръжението не е годно за безопасна експлоатация. 
Ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и 
ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или 
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товарозахващащите приспособления, наричани по-нататък "прикачвачи", и на лицата, 
които управляват повдигателните съоръжения, за: 
1. правилното окачване на товарите; 
2. спазването на габаритите при подреждане на товарите; 
3. спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и 
инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;  
4. правилното разполагане на стреловите самоходни кранове. 
Ползвателят на повдигателните съоръжения не трябва да допуска лица, които не са 
инструктирани и знанията им не са проверени, да окачват товари на куките на 
съоръженията. 
Лицата, които управляват повдигателните съоръжения, и прикачвачите са длъжни 
преди започване на работа да извършват проверка на изправността на 
товарозахващащите приспособления. 
Не се допуска използването на неизправни и несъответстващи на теглата и характера на 
товарите товарозахващащи приспособления. 
 

Подготовка за изпълнение 
Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работитехническият 

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

Инсталациите за пълзящ кофраж, за пакетно-повдигани плочи или задруги 
видове технологии, свързани с полагане на бетон, се обслужват от оператори, които 
преминават съответно обучение. 

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

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

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

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

 
КОФРАЖНИ РАБОТИ 

     1. При монтаж на кофраж, всяко следващониво се монтира само след укрепване на 
долното ниво. 
     2. Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им,както и 
стъпването и движението върху монтираните части, без специални приспособления. 
     3. Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването,ремонтирането и 
почистването на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на 
строителната площадка. 
     4. Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка предизапочване на 
работа по вид и последователност на технологичните операции. 
     5. Материалите за изготвени на площадката кофражи и за вложки сепроверяват 
преди използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на 
тяхната годност. 
     6. Не се допуска: 
- придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари понедовършен и 
недостатъчно укрепен кофраж; 
- оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж предиукрепването му; 
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- оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката имонтирането на дървен 
кофраж; 
- хвърлянето от височина на кофражни платна и елементи. 
     7. По краищата на кофража, при необходимост,  се монтира работна площадка с 
предпазен парапет . 
     8. Стенният кофраж се монтира след изпълнението на хоризонталнатаконструкция 
под него, когато не е предвидено друго решение със съответно предписани мерки по 
безопасност. 
     9. Предплочи, предстени или друг уедрен оставащ кофраж се монтирасъобразно 
указанията на производителя. 
     10. Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност,като при 
необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване. 
     11. Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивниелементи се 
отстраняват след снемане на страничния кофраж. 
     12. Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършвапоетапно и 
внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител. 
     13. При декофрирането, работещите използват предпазни очила, а при работа на 
височина с опасност от падане - предпазни каски и колани. 

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 
     1. Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана сеизвършват само 
на оградени и обезопасени за целта места. 
     2. При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите наработната 
маса, се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи. 
     3. Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти,по-къси от 0,30 
m. 
    4. Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията затранспортиране и 
складиране и последователността на монтажа. 
     5. Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражнитеформи, се 
осигуряват срещу преобръщане или падане. 
     6. При изпълнение на армировка на подове придвижването на работещи понея се 
допуска само върху специално разположени пътеки от дървен или друг подходящ 
материал с широчина не по-малка от 0,30 m. 
     7. Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, коитомогат да наранят 
преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана вертикална 
армировка по време на работа. 
     8. Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж отдървен 
материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ. 
 

ПОЛАГАНЕ  НА  БЕТОН 
1. Бетонирането започва, след като техническият ръководител еустановил изправността 
на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните 
места и на другите временни съоръжения. 
     2. Бетонната смес се изсипва от кюбела след установяването му в покой, а след 
приключване на бетонирането се почиства от бетонната смес. 
     3. Не се допуска: 
- използване на кюбели за подаване на бетонна смес, чиито капацине се затварят 
плътно или нямат сигурно устройство за окачване; 
- механизирано преместване на празен кюбел с незатворен капак; 
- изпускане на бетонна смес от кюбела на височина, по-голяма от1,0 m, от мястото на 
полагането й без използване на улей или ръкав (хобот); 
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- насочване и нагласяване на празен кюбел, преди той да е опрял с долната си част на 
терена; 
- почукване на кюбела за придвижване и изсипване на втвърдена 
бетонна смес, когато той не е положен върху терена; 
- работещите да почистват коша на самосвала в изправено състояние,стъпили върху 
отворения заден борд. 
     4. По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и приустановяване на 
нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към 
проектната. 
     5. При полагане на бетон с бетонпомпа преместването на стрелата отедин участък на 
друг се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа. 
     6. При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 minбетонопроводът се 
изпразва и почиства. 
     7. Монтажът, демонтажът и ремонтът на бетонопроводите, както иотстраняването на 
остатъчен бетон по тях се извършват само след намаляване на налягането им до 
атмосферното. 
     8. По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен въздухработещите, 
незаети в тази операция, застават на разстояние не по-малко от 10,0 m от тях. 
     9. При пропарване и електроподгряване на положен бетон и при полаганена бетон с 
химически. 
     10. При транспортиране на бетонна смес с колички: 
- допустимият наклон на пътеките на пълна количка с едно колелотрябва да е до 4 % 
при изкачване и до 12 % при спускане, а за колички с две колела и в двата случая - до 3 
%, като товарът се определя за съответния наклон при извършването на оценката на 
риска; 
- дървените пътеки трябва да са достатъчно здрави, да не сеогъват и да нямат остри 
завои и стъпала, както и да не стъпват непосредствено върху армировката. 
11. При транспортиране на бетонна смес по улеи, могат да се използват: 
- открити звена - за спускане от височина до 4,0 m; 
- затворени улеи - за спускане от височина до 10,0 m. 
 

ЗИДАРСКИ РАБОТИ 
При зидане на височина: 
- външните и вътрешните стени се изпълняват от обезопасени 
- устойчиви скелета или платформи; 
- по стени с дебелина, по-голяма от 0,75 m, се допуска придвижване 
- на работещите върху тях само когато използват предпазни колани; 
- блоковете с единично тегло над 0,2 kN или с обем над 0,01 куб. м 
- се повдигат до мястото на полагането им върху стените чрез 

повдигателно средство, осигурено срещу падане на товара от височина. 
При преместване по височина на работни платформи или скелета за зидане те се 

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

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

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

Не се допуска стъпване или облягане по време на фугиране на прясно 
иззиданите стени, както и зидане на стени, комини и др. от стълба, опряна на тях. 

Временните съоръжения за укрепване на тухлени стени, корнизи и др. се 
демонтират по нареждане на техническия ръководител. 

При отчупване и рязане на тухли, блокове и др. трябва да се внимава за 
възникване на опасност от падащи и отхвръкващи парчета, а работните места да са на 
разстояние най-малко 3,0 m едно от друго и да са разделени с плътни защитни 
прегради. 

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

МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИИ 
     1. Електрическите инсталации се монтират от лица с необходиматаправоспособност 
по електробезопасност. 
     2. Не се допуска използване на части от постоянните електрическиинсталации за 
временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане вексплоатация. 
3. При извършване на изпитване на готови електрически инсталации севземат 
предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на 
строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток. 
     4. При работа в многоетажни шахти монтажът на водопроводни иканализационни 
инсталации се извършва най-малко от двама работещи. 
5. При работа в колектори се отварят два съседни люка, така чеработещите да се 
намират между тях. 
6. При работа в канализационни шахти се извършва проверка за наличиена газ в 
шахтата и се предприемат мерки за отстраняването му. 
7. Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чреззагряване се 
извършва на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими 
материали. 
8. Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върхуздрави носещи 
конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност. 
     9. При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични 
инсталациитехническият ръководител не допуска влагане на продукти и части, 
предназначени за студена вода в инсталации за топла вода. 
     10. Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на 
тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които се 
изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и 
под непосредствено наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от 
него бригадир. 
 

Изпълнението на ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ включва изпълнението на 
всички видове работи над последната стамонобетонна плоча. 

Топлоизолацията й се изпълнява съобразно чертежите и техническите 
спецификации към тях. 

Водоотвеждането е от РVС съставки и се изпълнява съобразно чертежите и 
приложените технически спецификации.. 

Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел 
осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещата конструкция на местата 
за закачване на предпазните колани на работещите.  
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Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се 
извършват от скелета или платформи. 
НЕ СЕ ДОПУСКА: 

- изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени обшивки, 
водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху покривната конструкция; 

- използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни 
площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордове. 

        След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните 
строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от 
покрива или се укрепват по подходящ начин. 
ВАЖНО: 
         Рискът от падане от височина при изпълнение на зидарските и покривните работи 
е много голям и може да настъпи както  в резултат на загуба на равновесие, дължащо се 
на удар от падащи , движещи се, или недобре закрепени предмети и съоръжения, така 
също и в резултат на продължително физическо натоварване от неудобна работна поза 
или неправилно позициониране на използваната преносима стълба. 
           За минимизиране на риска за падане от височина при работа с преносими стълби 
е необходимо: 

- използването на преносими стълби да става само за извършване на краткотрайни 
СМР; 

- при качване и слизане от стълбата да се прилага винаги правилото на трите 
опорни точки – две ръце и крак, или два крака и ръка; 

- използване на двураменни стълби вместо единични; 
- когато се налага извършване на работа на височина с преносима стълба от двама и 

повече работници, то всеки един от тях да ползва отделна стълба и 
стълбите да имат в работно положение наклон 70 до 75 градуса спрямо 
хоризонталата; 

- при наличие на пукнатини или корозия стълбата да се бракува; 
- използване на чанта, закачена на колана или носена през рамо за пренасяне на 

необходимите за изпълнението на СМР инструменти; 
- недопускане до работа с помощта на преносими стълби на лица със специфични 

заболявания.             
 

СКЛАДИРАНЕ 
1. Материалите, полуфабрикатите и изделията се складират на устойчиви фигури във 
вертикално илихоризонтално положение върху здрава основа, в зависимост от техните 
размери и от начина на транспортиране и монтиране. 
2. Продуктите се складират върху работни платформи на предвидените затова места, 
които се означават с табели за допустимите количества или маса. 
3. Изкачването и слизането на хора по складирани фигури с височинанад 1,5 m се 
извършва по обезопасени стълби или по друг безопасен начин. 
4. Разстоянието от подредени на фигури материали или оборудване доръба на изкоп 
или траншея се определя чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не по-малко 
от 1,0 m до ръба на естествения откос или укрепването на изкопа. 
5. Не се допускат: 
    - устройване на обектни складове за строителни изделия и продукти, както и 
извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и други 
продуктопроводи; 
     - поставяне и складиране на  сглобяеми елементи, наармировка и др. на стълбищни 
площадки, стълбища, балкони, наклонениплоскости и на места за преминаване; 
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     - вертикално и хоризонтално транспортиране и монтиране насглобяеми елементи 
при неблагоприятни климатични условия и скорост на вятъра, по-голяма от 10 m/s. 
     6. Сглобяемите елементи се складират: 
- по видове и по начин, съобразен с реда на монтирането им; 
- в положение, близко до това на монтирането им в сградата. 
     7.  При подреждане на продуктите на фигури, подложките за подпирането им 
трябва: 
     - да са с достатъчна якост на смачкване и да не са заснежени илизаскрежени; 
     - да се разполагат в една вертикална равнина, като при подрежданена панели, 
блокове и др. дебелината им да е с 20 mm по-голяма от височината на монтажните 
скоби. 
     8. При складиране, сглобяемите елементи не трябва да се допират дотерена, а 
подложките им да не се поставят върху замръзнала или нездрава почва. 
     ВАЖНО: 
При складирането трябва да се вземе предвид: 

- единичното тегло и обем на материалите; 
- осигуряването на проходи и възможност за евакуация; 
- подреждането на материалите; 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАВАРЪЧНИ РАБОТИ 

Общи изисквания 
При извършване на заваряване, опасната зона е на разстояниенай-малко: 

- при липса на защитни негорими прегради - 5,0 m; 
    - при наличие на взривоопасни материали или оборудване - 10,0 m. 

Местата, където се извършва електродъгово заваряване, се означаватсъс знаци 
или табели, предупреждаващи за опасност от увреждане на очите, забраняващи 
гледането към дъгата и задължаващи използването на съответните лични предпазни 
средства, работни облекла и др. 

Не се допуска: 
- извършване на електрозаварки на открито в дъждовно време и приснеговалеж; 
     -  едновременно изпълнение на електрозаваръчни и газови работи всъдове и 
затворени конструкции; 
     - използването на бензинорези при изпълнение на газопламъчниработи в резервоари, 
кладенци или други закрити помещения. 

Работните места на заварчиците в помещения трябва да бъдатотделени от 
останалите работни места с негорими екрани с височина не по-малка от 1,80 m. 

При заваряване на открито ограждения се поставят в случай наедновременна 
работа на няколко заварчици един до друг и на участъци с интензивно движение на 
хора. 

От електрическата мрежа се изключват: 
               -машините за електродъгово заваряване на метали преди свързванетоим със 
заваръчните проводници; 
               -подвижните заваръчни апарати преди преместването им от едно място на 
друго. 
 
Четвърти етап: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ                        
 

СКЕЛЕТА 
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         Скелетата – метални или дървени, инвентарни или неинвентарни, подвижни или 
стационарни са спомагателно техническо средство, което се използва за извършване на 
строително-монтажни работи на височина.   
         Работата с помощта на строително скеле обаче, крие риск от падане от височина, 
който е най-голям при неговия монтаж и демонтаж. 
           По-съществените фактори, които могат да увеличат този риск са: 

- атмосферните условия – резките промени на времето – вятър или хлъзгави 
работни площадки след дъжд; 

- превишаване товароносимостта на скелето – може да доведе до деформиране на 
елемент от скелето или до неговото разрушаване, в резултат на което 
работещите на скелето да паднат от него; 

- недостатъчна стабилност на конструкцията; 
- липса на изправност на необходимите ограждения; 
- удар от падащи предмети; 
- складиране на материали на работната площадка; 
- работа свързана с вдигане и пренасяне на тежести; 
- подходите и проходите на скелетата; 
- подредеността на работната площадка; 
- неправилното проектиране на конструкцията на скелето; 
- здравословното състояние на конструкцията. 

За да се намали максимално риска за падане от височина при работа от скеле 
енеобходимо:                  
Състоянието на скелетата да се проверява ежедневно от техническия ръководител и 
бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация, и    редовно и през определени 
от строителя интервали. 
При установена неизправност не се започва работа, или работата се                                                          
преустановява. 
Не се допуска тяхното използване, когато: 

- не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на 
производителя или на проекта, или не са укрепени към сградата или 
съоръжението; 

- имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи; 
- разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голяма 

от 0,2 м. 
Не се допуска: 

- използването на елементи от един тип скеле при направата на друг тип; 
- качването и слизането от едно ниво на друго да става като се използват елементи 

на конструкцията му – задължително трябва да става само по определените за 
целта съоръжения /стълби/; 

- складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата 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 върху случайни опори или върху 
конструктивни елементи на сградите, когато последните не са оразмерени за 
целта; 

- подлагане под стъпките на стойките на скелетата на нестабилни подложки 
(тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и други); видът на подложките се 
определя от техническия ръководител съобразно конкретните условия; 
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- едновременно извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи, 
намиращи се един над друг; 

- хвърляне на елементите от скелето при неговия демонтаж. 
 

  
Първият ред на скелето се изпълнява от рамки с ширина 150 см, като същите служат за 
пешеходен проход. Задължително над тях се подрешдат плътно талпи и бордова 
предпазна дъска, с което се минимизира риска от удъ.ар от падащи предмети върху 
хората, преминаващи по прохода. 
Монтирани скелета, които не са използвани повече от един месец или са били 
изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, 
реконструкция или друго обстоятелство, което може да намали тяхната якост 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 2,00 м. 
Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от техническия 
ръководител; конструкцията към която се закрепва скелето, както и връзката на 
закрепване се оразмеряват така че да понесат анкерните усилия. 
Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, 
които са елемент на скелето, като площадките на всяко ниво до което излиза стълбата 
се обезопасява с парапет от три страни. 
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Подвижните кули от леко тръбно скеле в работно положение се укрепват както следва: 
- при височина до 6,00 м – със стабилизатори; 
- при височина над 6,00 м – към неподвижна конструкция. 

Подвижните скелета по време на работа се застопоряват с необходимото устройство 
срещу внезапни премествания. Не се допуска неговото преместване (придвижване), 
когато върху него има хора, материали, инструменти, отпадъци и други, както и при 
неблагоприятни климатични условия (силен вятър, заледен път и др.)  
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗОЛАЦИИ 
    1.Изолационните работи се изпълняват, след като техническиятръководител и 
бригадирът са осигурили необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на 
отрови, летливи вещества и прах, отделени от използваните продукти, както и срещу 
термични или химически обгаряния и падане от височина. 

2.Преди започване на изолационни работи на технологично 
оборудване,техническият ръководител осигурява изключване на захранването на 
електродвигателите, на работните му механизми (когато има такива), а на 
накрайниците, подаващи пара, технологични разтвори и др. 
    3. След преустановяване или завършване на грундирането,или нанасянето на 
битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове,те се 
означават с табели и се забранява достъпът до тях. Работата се възобновява по 
нареждане на техническия ръководител след намаляване концентрацията на химичните 
агенти във въздуха най-малко до граничните стойности. 
     4. При извършване на изолационни работи на тръбопроводи итехнологично 
оборудване не се допуска отваряне на крановете им, както и подпиране или стъпване 
върху тях. 
     5. Топлоизолационни работи в близост до технологично оборудване,намиращо се 
под налягане, се извършват само след осигуряване на необходимите мерки по 
безопасност от експлоатационното дружество. 
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     6. Не се допуска извършване на изолационни работи на обекта по времена 
хидравлични или пневматични изпитвания, както и изолиране на повърхности, по 
които има стърчащи проводници. 
     7. При работа с изолационни или уплътнителни продукти (напр.минерална и други 
видове вата), маркирани като опасни, се вземат съответните мерки за безопасното им 
съхранение и използване. 
     8. При работа с битумни смеси се спазват следните изисквания: 
         - горещата битумна смес се доставя до работните места побитумопровод или по 
механизиран начин в предназначени за целта метални съдове с плътно затварящи се 
капаци; 
         - ръчно пренасяне на гореща битумна смес се извършва в закритиметални кофи с 
дръжки за носене и безопасно изливане с обем до 20 l; 
         - съдовете за битумна смес се напълват не повече от 3/4 от обемаим, а при ръчно 
пренасяне - 2/3 от обема им, и се поставят на места, където са осигурени срещу падане 
или преобръщане. 
    9. За загряване на битумни смеси се използват котли в изправносъстояние с плътно 
затварящи се негорими капаци. Те се напълват не повече от 3/4 от обема им, а битумът, 
поставян в котела, трябва да е сух. 
    10. Котлите за стопяване на битум се разполагат на разстояниенай-малко 25 m от 
сгради и съоръжения и на разстояние най-малко 15 m от горими, или взривоопасни 
материали, или складиран битум. 
     11. При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топлиизолационни 
смеси (разтопен битум и др.) се вземат мерки срещу изгаряния на преминаващи под 
работните места хора. 
     12. При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се спазватизискванията 
за работа с газ пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите се 
проверяват за херметична изправност. 
     13. Не се допуска едновременно грундиране и заваряване на рулонен 
продукт. 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАЗИЛКИ 
    1. При работа с мазачески машини се осигурява двустраннавръзка между машиниста 
и работещия с разпръсквателната дюза. 
    2. Не се допуска работещите с накрайника по време на работа, престой,при 
задръстване на проводите, както и при повреди в инсталацията, да го насочват към себе 
си или към други лица. Преди започване и след завършване на работа накрайникът се 
държи насочен надолу. 
3. При запушване на маркучите и пистолета работата се преустановява ипочистването 
им се извършва при изключена машина. 
     4. Преди отстраняване на повреда в инсталацията, налягането й сеизравнява с 
атмосферното, след което се допуска сваляне на въздушната клапа и тръбния 
разклонител. 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛИЦОВКИ И ОСТЪКЛЯВАНЕ 
   1. Рязане на каменни или други облицовъчни продукти на строителнатаплощадка се 
извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 m едно от друго. 
   2. При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща инсталация,а при мокро 
механизирано рязане - дървени скари около машината и канавки за оттичане на водата. 
   3. Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла нависочина, се 
ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети. 
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   4. Преди остъкляване се извършва преглед на рамките за здравината иизправността 
им и се отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата. 
   5. Пренасяне на каси със стъкла, на единични стъкла, както иман.ипулиране със 
стъкла се извършват по инструкция за безопасност и здраве. 
   6. Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането йдограма, както и 
разкрояване на мокри, заснежени или престояли при отрицателни температури стъкла. 
   7. Елементи за остъкляване, леки преградни стени и окачени тавани серазкрояват на 
определени за целта места. 
 

ИЗВЪРШВАНЕ НА БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ 
   1. Подготовката и изпълнението на гипсови и бояджийски работи по повърхности, 
където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват при изключено 
напрежение. 
    2.Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители настроителната 
площадка се осъществяват съгласно указанията на производителя. 
    3. Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състависе 
извършва във вентилирани помещения. 
4. Работи в затворени помещения и обгаряне на лаково-бояджийски покрития на 
основата на органични полимерни свързващи вещества се извършват при осигурено 
проветряване. 
    5. Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, дастъпват или да се 
движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др. 
     6. Боядисването по механизиран начин с пожаро- или взривоопаснилаково-
бояджийски състави се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на 
отговорно лице, контролиращо спазването на изискванията за ПАБ. 

 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО – РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СКЛАДИРАНЕ ПРИ С 

М Р 
1. Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителнатаплощадка, след 
като тя е подготвена за съхранението им. 
     2. Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети,чийто размер, 
състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на 
работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве. 
     3. Не се допуска разтоварване и складиране на материали на временни ипостоянни 
пътища на строителната площадка, както и на разстояния, по-малки от 2,5 m, до най-
близкия край на пътното платно. 
     4. Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране исъхранение на 
продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу 
евентуално изместване, преобръщане или падане. 
     5. Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират искладират на 
строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите 
за експлоатация. 
     6. Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват 
отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа. 
     7. Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, сесъхраняват на 
работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими само за 
една смяна (в необходимите само за една смяна количества). 
     8. Битумни разтвори, органични разтворители и съдовете от тях сесъхраняват в 
пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взриво 
безопасно осветление. 
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     9. Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки вподходящи 
помещения така, че да не замърсяват околната среда, и в съответствие с указанията на 
производителя. 
     10. Прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват 
настроителната площадка, след като се вземат мерки срещу разпрашаване. 
     11. Използваният дървен материал се подрежда за съхраняване, следкато се почисти 
от скобите и гвоздеите. 
     12. Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин. 
 

  Пример за използване на временен обектов сметопровод 
 
 
Задължителни мероприятия 

В района на строителната площадка да не се допускат външни лица. 
Извършва се инструктаж на работниците и служителите на Строителя. 
Извършва се инструктаж на работниците и служителите в училището. 
На обекта да се оборудва противопожарно табло. 
На обекта да се оборудва аптечка и място за оказване на първа долекарска помощ. 
Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина минимум 1,10 м. Това 
мероприятие задължително а се извърши около изкопите и по фасадите на сградата при 
изпънение на грубия строеж.. 
Работниците да бъдат снабдени с лични предпазни средства, подходящо здраво работно 
облекло и обувки, предпазни устройства. 
Да се работи само с изправни, заводски обезопасени машини, инструменти и 
оборудване при спазване на изискванията за безопасна експлоатация. При работа с 
оборудване, работещо под налягане, да се проверява изправността на предпазния 
клапан и целостта на шланговете. 
Да се спазват изискванията на нормативните документи, цитирани в т 19 на настоящия 
план. 
 
СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН 
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.  

 50



Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, 
изискван по чл. 10, точка 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при 
извършване на СМР. 
 
КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК 
Този график се разработва съобразно изискванията за осигуряване на минимални ЗБУТ 
от Наредба № 2/2004 г. 
При изпълнението на този график ще се изпълняват мероприятията, предвидени в т. 1 - 
организационен план;  инструкциите по чл. 16, т.1, буква "в" от Наредба № 2 и всички 
общи и специфични изисквания по нормативните актове, касаещи мероприятията по 
ЗБУТ. 
Този комплексен график се съставя въз основа на общата количествена сметка, по 
уедрени показатели и подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от 
главния изпълнител (строител), съгласувано с подизпълнителите при контрола на 
координатора по безопасност и здраве. 
Всяко налагащо се изменение на сроковете и броя на работниците в този график ще 
трябва да се отразява съобразно чл. 11, точка 3 от Наредба № 2. 
 
ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И/ИЛИ АВАРИИ 
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 на леснозапалими или взривоопасни материали ще трябва 
да се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл.11, точка 3 от Наредба № 2. 
Техническият ръководител ще следи ежедневно за изправността на табелите по чл. 65 
(2) от Наредба № 2. 
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 материали. 
Специализираните групи, които ще работят с леснозапалими и пожароопасни 
материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите (бутилките) 
предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места. 
Техническият ръководител ще бъде отговорен да изисква и постоянно ще наблюдава и 
проверява за: 

1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65(2) от Наредба 
№ 2; 

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

3. Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и 
подменяни членове, съобразно изпълнението на графика; 

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

5. Наличието на заповед по чл. 67 (3) от Наредба № 2; 
6. Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло. 

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за 
целта на необходимите места по етажите ще се поставят необходимите указателни 
знаци от Приложение № 2-6 на Наредба № РД 07/8 от 2008 г за знаците и сигналите. 
 
МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ  
          Местата със специфични за този строеж рискове са: 

1. работа в условията на действаща институция ( училище) 
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2. Работа в близост до изкопите; 
3. Работа по и около фасадите на строежа; 
4. Работа по и около фасадните скелета; 
5. Работа по покрива; 
6. Придвижване край отвори; 
7. Работа в основите; 
8. Работа на височина; 
9. При изпълнение на товаро-разтоварни работи; 
10. При работа с тежка механизация; 
11. При работа с електрически машини; 
12. При работа с електрически инструменти; 
13. Други. 

Мерките и изискванията за безопасност и здраве са описани в т. 3 от съдържанието на 
този план . 
 
МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ 

1. Автокран; 
2. Бетон-помпа (при извършване на бетонови работи); 
3. Временни електропроводи по площадката; 
4. Багер и транспортни средства; 
5. Електрически машини и инструменти; 
7. Такелажни средства. 

 
ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 

1. Технически ръководител (на главния изпълнител); 
2. Координатор по безопасност и здраве; 
3. Ръководител на противопожарната комисия (от състава на строителите) 

Определят се от Възложителя преди започване на строителството. 
 
ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА 

Пътищата за евакуация трябва да се укажат при инструктажа на работещите на 
строителната площадка. На видни места на строителната площадка трябва да се 
поставят табели за посоката на евакуация, съгласно изискванията на Наредба № 
2/2004г., Наредба РД 07-2 от 2009г. и Наредба № РД 07/8 от 2008г.  
 
МЕСТА ЗА СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА 

Местата не са означени в схеми защото са мобилни. Те се определят от 
съприкосновението на специализираните групи с работниците на главния строител.  
 
СХЕМА НА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ 

Местата със специфични рискове  са включени в т.7 и са означени в черт. № 5. 
 
МЕСТА НА ПОДЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ. 

На строителната площадка се предвиждат съоръжения за вертикален транспорт 
– автобетонпомпа и автокран (черт. № 3). Примерни места за позициониране на 
автобетонпомпата са указани в черт. № 3.  

 
МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Складират се в контейнер и се извозват периодично с контейнеровоз (виж. Черт. 
№№ 1, 2 и 3). Да се спазва стриктно Проекта за управление на строителните отпадъци. 
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МЕСТА НА САНИТАРНО-БИТОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Показани са на чертежи. №№ 1, 2 и 3. Това са: тоалетни мобилни, умивалня, 
фургони (модули) за техническия персонал, контролиращите органи и работниците. 
 
СХЕМА ЗА ПРОВОДИТЕ 

Виж чертеж № 4 за осигуряване на временно захранване с ток и вода  на 
строителната площадка. 
 
ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

Не се предвижда работа на тъмно, но ако се наложи работа в извънредно време 
трябва да се осигури осветяването на строителната площадка. Строителната площадка 
през тъмната част на денонощието се осветява с временно осветление. 
 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Сигнализацията на обекта трябва да бъде съобразена с изискванията на Наредба 
№ 3 от 2010г. и Наредба РД 07/8 от 2008г 
 
НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Координаторът по безопасност и здраве и техническия ръководител ще имат по 
всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата им нормативни 
актове като: 

1. Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР; 
2. НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 
улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.) 

3. НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и 
опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни 
средства на работното място 

4. Наредба № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при 
използване на работното оборудване. 

5. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 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  . 

6. Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за 
знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 

7. НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна 
работа с тежести 

8. Наредба Із – 1971 за противопожарните изисквания от 2010г. 
9. НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 

съоръжения, ДВ 73/17,09,2010 
10. НАРЕДБА № 6 за придобиване на квалификация по професия „Строител – 

монтажник” от 2012г. 
11. НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи 
12. Инструкции за работа 

 
 
Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняване на дефекти, появили се при 
нормалната експлоатация на строежа в течение на гаранционния срок 
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Гаранционен срок. 
Гаранционните срокове на изпълнените строително-монтажни работи са не по-малки от 
посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвежданев експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни сроковеза изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение заползване на 
строежа. 
Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на строежа 
Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират 
спротокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този 
протоколнезабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на 
дефекта.При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на 
вложенинекачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи 
отИзпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен 
отВъзложителя. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което 
строежът еимал проявен дефект, до неговото отстранявяне. 
Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 
Възложителят и/или строителния надзор могат по всяко време да инспектират 
работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за 
отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и 
начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и 
нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява 
Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали се отстраняват от 
строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на 
оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват 
съответните изпитания. 
Изисквания за опазване на околната среда 
От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и 
прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта представи 
изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на 
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците,  Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., 
в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г. 
От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на 
строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни 
органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.  
От Изпълнителя се изисква да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци 
и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г./ и за 
влагане на рециклирани строителни материали, която е подзаконов нормативен акт към 
Закона за управление на отпадъците, регламентира създаването на екологосъобразна 
система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и 
третиране на строителни отпадъци /СО/, изискванията за влагане на рециклирани 
строителни материали в строителството, както и изискванията за управление на СО в 
процеса на строителство и премахване на строежи. 
Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на целите за 
рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни 
материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи. 
Проверки и изпитвания 
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 
упълномощени представители на Възложителя и консултанта. Изпитванията и 
измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват 
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от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.  Текущият контрол 
от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин 
осигуряващ необходимото качество на изпълнение.  Изпълнителят е длъжен да 
извърши приемни изпитвания съгласно действащите правила и нормативи и да състави 
необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Материали  
Доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за 
изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички 
доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в 
техническата спецификация, работните чертежи и записки. Изпълнителят 
предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството 
материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения 
проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.  Всички материали и оборудване, 
които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните 
сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към 
него. Всички продукти подлежат на одобрение от Възложителя. Не се допуска 
влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива ще бъдат отстранявани от 
строежа. 
Изпълнителна и екзекутивна документации 
В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи трябва да бъдат съставени 
всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  След завършване на 
строежа Изпълнителят трябва да изработи екзекутивна документация съгласно 
изискванията на чл.175 от ЗУТ. 
Предпазни устройства 
Цялото технологично оборудване, използвано на или около Строителната площадка, 
трябва да бъде съоръжено с необходимите предпазни устройства, които ще бъдат в 
непрекъсната готовност и които ще бъдат редовно проверявани и изпитвани.  
Цялото технологично оборудване, използвано на или около Строителната площадка, 
трябва да бъде използвано от квалифициран и обучен за целта персонал. 
Защита на строителните работи от промени в метеорологичната обстановка 
Строителните работи не трябва да бъдат извършвани в метеорологични условия, които 
могат да окажат неблагоприятно влияние върху Строителните работи, освен в случаите, 
когато са осигурени съответните предпазни мерки, според изискванията на 
Строителния надзор. 
Основното строителство, включително материалите за това строителство, трябва да 
бъдат защитени срещу излагане на неблагоприятни метеорологични условия. 
По време на изпълнение на Строителните работи, където е необходимо трябва да бъдат 
осигурени системи за ограничаване влиянието на бурите. Тези системи трябва да 
осигурят безопасността на частично завършените и текущи етапи на строителната 
дейност, във всякакви метеорологични условия. 
Системите за ограничаване влиянието на бурите трябва да бъдат монтирани веднага, 
щом това е възможно и трябва да бъдат съвместими с железопътния габарит или с друг 
достъп до и през Строителната площадка. 
Използване на пътища и временна организация на движението 
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Обществени пътища и пешеходни пътеки/тротоари на Строителната площадка, по 
които не се извършва работа, трябва да бъдат поддържани в чисти и проходими 
условия. 
Трябва да бъдат взети мерки за предпазване на изкопните материали, наноси или 
строителни отпадъци да попаднат в дренажната система на пътищата и пешеходните 
пътеки/тротоари, а оттичането на вода в тази система не трябва да бъде 
възпрепятствано. 
Оборудване на Изпълнителя или други транспортни средства, напускащи Строителната 
площадка, трябва да бъдат натоварени по такъв начин, че изкопен материал, кал или 
отпадъци да не попада върху пътищата. 
Всички такива товари трябва да бъдат покрити или защитени, за да се предотврати 
разнасянето на прах. 
Гумите на всички транспортни средства трябва да бъдат измивани, когато е 
необходимо, при напускане на Строителната площадка, за да се избегне попадане на 
кал и отпадъци върху пътищата. 
Преди стартиране на строителството Изпълнителят трябва да изготви план-проект за 
временна организация на движението съгласно Наредна № 3 от 16 август 2010 г. за 
временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и 
монтажни работи по пътищата и улиците и да го съгласува в КАТ. След вземане на 
разрешение да се закупят съответните пътни знаци и да се поставят съгласно проекта.  
  
Осигуряване на качеството 
Изпълнителят следва да има въведена система за управление качеството EN ISO 
9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация 
строителство или еквивалент, за да гарантира, че всички материали, труд, съоръжения и 
оборудване и работата извършена по договора, отговарят на изискванията на договора. 
План за управление на качеството, следва да бъде приложим към всички дейности, 
свързани с качеството на покупките, инспектирането, манипулациите, монтажа, 
тестването, съхранението и транспортирането на материали и оборудване и различните 
елементи на строителните работи и инсталиране компонентите на системата. 
Планът за качество изготвен от Изпълнителя и предаден на Възложителя и 
Строителния надзор трябва да отговаря на изискванията на посочените стандарти за 
качество. 
За този проект не се изисква регистрация на организацията на Изпълнителя, 
подизпълнителите или подконсултантите, но планът за управление качеството на 
проекта, трябва да отговаря на изискванията на посочените стандарти за качество, че 
има изчерпателен и документиран подход за постигане изискванията за качество на 
проекта. 
Работна програма 
Работна програма, предадена с офертата на Участника следва да включва, посочените 
по-горе изисквания. 
Тя следва да представлява сбита версия с комбинирани дейности с по-голяма 
продължителност, но следва ясно да показва начина на спазване на изискванията по 
Договора и трябва да съдържа:  
- изцяло да обяснява организацията на дейностите в тяхната им логическа 
последователност от стартиране на дейностите по проекта  от откриване на 
строителната площадка и даване на строителна линия и ниво / Протокол Образец № 2/ 
до предаването му на Възложителя с Констативен акт, обр.15 
- да включва специфични дати и/или събития и/или документи за определяне 
продължителността на дейността.  
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- да включва използването на необходимата механизацията и работна ръка 
Изложението на Обяснителната записка следва да има такова ниво на пълнота, че ясно 
да показва намерението на Изпълнителя. 
Други задължения на изпълнителя. 
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също: 
- да започне изпълнението по договора, съгласно условията и сроковете 
предвидени в него; 
- да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като 
разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови 
служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на 
този договор;  
- да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя цялата 
информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, 
статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, 
както и тези, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на 
настоящия договор на хартиен и магнитен носител; 
- да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и 
биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи 
адекватни решения за тях;  
Приемане изпълнението на поръчката 
Изпълнителят е длъжен да извърши всички изпитвания по време на строителството и 
след неговото приключване. 
Възложителят, Строителния надзор или Авторския надзор има право да изиска от 
Изпълнителя да извърши допълнителни изпитания, които не са предвидени, за да се 
провери дали качеството на дадена строителна дейност отговарят на изискванията на 
тази Техническа спецификация.  
Разходите за всички изпитвания са за сметка на Изпълнителя и са включени в 
единичните цени на СМР. 
Качествените характеристики на вложените материали да се доказват със сертификати 
за качество и лабораторни протоколи, заверени с подпис и печат! 
След приключване на строителните работи, фирмата - Изпълнител е задължена да 
представи на фирмата упражняваща Строителен надзор на обекта, Възложителя и др., 
всички книжа, документи и протоколи съгласно:  

 ЗУТ, Наредба No.2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Р.България и мин. гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и 
строителни обекти; 

 Наредба No.3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

 „Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните 
работи".  

При приемането на завършените СМР се извършват необходимите огледи и изпитвания 
за удостоверяване на съответствието им с издадените строителни книжа и правилата за 
изпълнение на СМР, като се съставят необходимите актове и протоколи съгласно 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Опазване на дърветата и зелените площи 

  Без одобрението на   Възложителя, не е разрешено да се премахват, преместват или 
режат дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички 
съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е 
отговорност на Изпълнителя. Ако по мнението на Възложителя има ненужно 
унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да 
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замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е 
равностойно или с по-добро качество и характеристики.  
Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, 
хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. 
Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят 
почвите, подпочвените води или водните пластове. 
Изпълнителят постоянно да поддържа обекта почистен от строителни и битови 
отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при 
завършване на работите Изпълнителят окончателно да почисти обекта и да отстрани 
всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата 
околната среда от щети произтичащи от неговата дейност. 
Експертен състав 
За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да разполага с квалифициран 
и опитен инженерно-технически екип, отговорен да извърши дейностите, предмет на 
настоящата процедура.  
За целите на настоящата процедура в екипа на участникът следва да има следни 
ключови експерти: 

 Технически ръководител; 
 Специалист – контрол по качеството”; 
 Специалист – координатор по безопасност и здраве; 
 Геодезист; 

Участникът може да заменя ключовите експерти по ред заложен в договора за 
обществената поръчка. 
В тези случаи, Изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на Възложителя 
писмено уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на ключовия 
експерт и прилага доказателства за наличието на някое от основанията, посочени в 
договора, и предлага експерт, който да замени досегашния ключов експерт, като посочи 
квалификацията и професионалния му опит и приложи доказателства за това. 
При замяна на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава еквивалентна 
квалификация и професионален опит, не по-малки от тези на заменения експерт. 
Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже предложения 
експерт. В този случай Изпълнителят предлага друг експерт с ново уведомление.  
Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт в случай, че сметне, че същият 
не изпълнява задълженията си така, както те са определени в настоящите Технически 
спецификации. В този случай Възложителят дава на Изпълнителя писмено 
уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключов експерт. 
В случай, че даденият ключов експерт не е сменен незабавно и е минал период от време 
преди новият експерт да поеме неговите функции, Възложителят може да поиска от 
Изпълнителя да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да 
предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този експерт. 
Налична документация 
Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, 
необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа 
спецификация, включително пълен комплект от технически и работни проекти по 
съответните части на обекта. 
Работен език 
Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език.  
 
Изпълнителят е длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи на 
български език.  
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В случай, че е необходимо, при комуникацията с възложителя, строителя, проектанта и 
др., изпълнителят ще си осигурява за своя сметка превод от всеки друг език на 
български език и обратно. 
 
 
Неразделна част от настоящата техническа спецификация са: Количествена 
сметка част „Архитектура“, Количествена сметка част „Конструкции“, 
Количествена сметка част „ВиК“, Количествена сметка част „Електро“, 
Количествена сметка част „ОВ“, Техническа спецификация на оборудването и 
обзавеждането 
 

 
 
 
 

 


	2. Съществуващо положение:
	3. Проектно положение:
	Конструкцията на сградата е монолитна, скелетна, гредова.  
	Светлият отвор на залата  е 11,30 m, стъпката между колоните е 4,00 m, а минималната светла височина е 8,17 m. 
	Бетон В 25 –  за колони, шайби, стени, греди и плочи;



