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ПЛАН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА АКИМОВО 
 
Във връзка с наредба №2 от 22. 03. 2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ – 

ИЗДАДЕНА ОТ МТСП и МРРБ 

 
 

I. Обща част 

 

Плана по безопасност и здраве са неразделна част от основния проект на обекта. Те 

обхващат цялостна организация на пътностроителните работи  по изграждането на 

горепосочения обект. Като се отчитат специфичните техникоикономически и технологични 

особености на извършваното строителство, с проекта се определят минималните изисквания за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) съгласно Наредба 

N°2/2004г.    

Настоящият план е съставен на основание изискванията на Наредба No2 от 22.03.2004 г 

на МТСП – Чл.9 и Чл.10 и съгласно Чл.16 от ЗЗБУТ за реда, начина и периодичността на 

оценката на риска. 

При изпълнение на СМР да се прилагат българската нормативна база –ЗБУТ, 

Правилника за безопасност при СМР и др. нормативни актове. 

 

 II. Характеристика на обекта. 

 

 Проекта обхваща подравняване на площадката,определяне на котите на настилките и 

тротоарите  и определяне на надлъжните и напречните наклони,както и определяне на местата 

на преместваемите търговски маси. 

Дадени са петите на тротоарите около сградата и наклоните на 

настилките.Изпълнението на насипите да се направи с коефициент на уплътнение  Ку = 0.95 от 

плътността на Прокор.От западната страна на имота е предвидена ограда от телена мрежа на 

бетонова основа.Има предвиден и паркинг за л.а. и бусове на трошенокаменна фракция.  

Настилката е асфалтобетонова с един плас за леко движение. Преминаването от 

трошенокаменна настилка към асфалтобетонова е с легнал градински бордюр 

8/16/50.Тротоарите са оконтурени с видим бетонов бордюр 18/35/50. Предвидени са и два 

входа за пазара с две портални врати.Вертикалната планировка е съобразена с проектираното 

благоустрояване на парцела.Около съществуващите сгради сграда ще се изпълни тротоар от 

бетонови плочи 40/40/5. Настилките са с надлъжен наклон от 0.5 % до 1.0% и напречен наклон 

1.5% а тротоарите са   проектирани с надлъжен  наклон  от 0.7 % до 1.34% и напречен наклон 

1.5%. Тротоарите е предвидено да стане с бетонови плочи 40/40/5.Предвидена е надзиждане на 

стоманобетоновата шахта в тротоара до проектната кота 105.10 и оконтуряване на оставащите 

дървета с градински бордюр. Тротоарната настилка е оразмерена за леко движение със 

следната характеристика: 

- бетонови плочи – 40/40/5              -  5 см.    

- пясъчно циментов разтвор            -  3 см. 

- пясъчна основа                        -  5 см. 

- несортиран едр.материал 0<d<40mm      - 13 см. 

- земна основа Е=30MPa 

Асфалтовата настилка  е със следната характеристика: 
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- плътен асфалтобетон тип А /1200Mp/  – 4 см 

- битумизирана настилка   -  7 см. 

- несортиран едр.материал 0<d<40mm      - 30 см. 

- земна основа Е=30MPa 

За преасфалтиране на площадката пред пазара асфалтобетонова настилка 4 см/променлива/ по 

съответната технология/почистване,битумен разлив и преасфалтиране/ 

За паркинга и свободната площ: 

- несортиран едр.материал 0<d<40mm/заклинен/      - 16 см. 

- основа от баластра  - 20 см 

- земна основа Е=30MPa 

 

  
III. Етапи за изпълнение на СМР 

 

В проекта се предвижда пренастилка на съществуващата асфалтобетонова настилка. 

Дебелината на новата настилка е 4 см. 

Приемаме, че съществуващата настилка е с достатъчна устойчивост и не се налагат 

допълнителни мероприятия за нейното заздравяване. 

Предвижда се първоначално да се подготви основата на съществуващата настилка: 

- Почистване терена на пазара от храсти, натрупати строителни отпадъчи и 

разрушаване на тоалетна 

- изкърпване на съществуващите дупки 

- подготовка основата за направа на настилките 

- изваждане на старите бордюри и замяната им с нови 

- настилка от трошен камък 

- битумизирана баластра 

- направа битумен разлив 

- производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт – 

4 см. 

- направа тротоар от бетонови плочи  на цим. пясъчен разтвор 

- направа на ограда 

 

 Първи етап :              

               ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ, които включват: 

. Уведомяване   и  получаване  на  съгласие  от   органите  по   пожарна   и    

аварийна безопасност   и   по  безопасност   на   движението   за   началото   и   срока   

на   строителство  по   улиците за ремонт.  

 . Уточняване   местата   за   извозване   на   земни    маси   и   строителни отпадъци и 

съгласуване с общинската администрация. 

  . Подготовка  на  временната  приобектова  база: площ  за складиране на материали, 

оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства, инвентар и др. 
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           . Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация. 

             . Геодезическо трасиране на площадката по геометричната подложка. 

              

  Втори етап:  

               ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. Този етап обхваща: 

- почистване на затлачени улични оттоци и решетки на съществуващите малки 

съоръжения, и превоз на отпадъците на определни места 

- повдигане на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти .  

За целта е необходимо строителните работи да се извършват под прякото ръководство 

на техническия ръководител и да се спазва приетата технология за изпълнение на описаните 

по-горе СМР. Необходимо е да се осигури специално защитно облекло, за работа при лоши 

атмосферни условия.   

Координаторът по БЗ и Техническия ръководител ще провеждат предварителен и текущ 

контрол по спазване на необходимите и предвидени с Наредба  N° 2/2004г. мероприятия по 

ЗБУТ. 

На обекта ще се състави Информационен лист за мерките по осигуряване на ЗБУТ при 

извършване на специфични дейности. Преди започване и по време на работа ще се следи 

стриктно за тяхното изпълнение. 

       Трети етап 

             ЗЕМНИ РАБОТИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

             Земните работи на строителния обект са комплексен процес от технологични 

операции,които ще се осъществяват при следната последователност: 

- предварителна подготовка на терена – изсичане на дървета и храсти, вкл. изкореняване 

на дънери и коренища и разчистване растителност от банкетите 

- почистване и профилиране на съществуващи отводнителни окопи 

Работите по предварителната подготовка на терена се изпълняват ръчно от работно 

звено, съоръжено с храсторези или моторни триони като се изрязват храсти , дървета и 

растителност, натоварват се и се извозват до определените от компетентните органи места.  

Всички работници, които използват храсторези и моторни триони при получаването им от 

централния склад получават инструкции за безопасна работа. 

            Ще се следи строго изпълнението на маневрите и подхождането на машините с оглед 

спазване на условията по ЗБУТ. 

             Преди започване и по време на работа ще се следи задължително за изпълнение на 

мероприята по ЗБУТ при извършване на специфичните дейности, включени в съответния 

съставен на обекта Информационен лист на трети етап на строителството. 

 

           Четвърти етап 

           ПЪТНИ РАБОТИ 

           Обхваща изграждане  на пътната основа от несортиран трошен камък с непрекъсната 

зърнометрия (за участъците с реконструкция на пътната настилка), стабилизирането на 

банкетите с несортиран материал. Количествата и точното километрично положение са 

подробно отразени във ведомостите и количествените  сметки. Изпълнението на пътната 

основа и стабилизирането на банкетите се отличава с висока степен на механизация и 

многократно повтарящи се технологични операции , включващи: 

- доставка на трошен камък и разтоварване  

- разриване в един пласт с проектна дебелина, подравняване и профилиране, 
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- уплътняване с вибрационен валяк, оросяване и окончателно уплътняване с тежък 

статичен валяк 

- насипване и уплътняване с вибрационен валяк на първи пласт от несортиран трошен 

камък за стабилизиране на банкетите. 

- Доставка, транспорт и монтаж на бетонови бордюри 18/35см , както и съпътстващите го 

видове работи и мероприятия по ЗБУТ. 

Стриктно ще се спазва приетата технология и технологични схеми за изпълнение 

съобразно конкретните условия и налична механизация (багер, самосвали, автогрейдер и 

вибрационни валяци). Качеството на влаганите материали  - несортиран трошен камък , които 

ще бъдат доставени от най-близките кариери задължително трябва да отговорят на ТС и БДС. 

            Техническият ръководител и координаторът по БЗ ще упражняват непрекъснат контрол 

при изграждане на пътната основа и при спазване изпълнение на предписаните 

организационни мерки и мероприятия по ЗВУТ. Преди започване и по време на работа ще се 

следи задължително за изпълнение на мероприятията по ЗВУТ при извършване на 

специфичните дейности, включени в съответния съставен на обекта Информационен лист на 

четвърти етап на строителството. 

               

            Пети етап  

            ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ 

            Положението на бордюрите и тяхната дължина , са отразени в ситуацията на обекта, а 

детайлите по тяхното изпълнение са дадени в типовите напречни профили на техническия 

проект.     

           Този организационен етап се състои от няколко повтарящи се работни цикъла, в които 

ще се изпълняват: 

- разкъртване на съществуващи бетонови бордюри и разполагане на депо 

- доставка, транспорт и монтаж на сглобяеми елементи на бетонови бордюри 18/35 . 

            Началото на отводнителните мероприятия е едновременно или малко след започване на 

земните работи и продължава успоредно с изпълнение на пътните настилки до пълното им 

завършване.  

      Преди започване и по време на работа ще се следи задължително за изпълнение на 

мероприятията по ЗБУТ при извършване на специфичните дейности, включени в съответния 

съставен на обекта Информационен лист на пети етап на строителството.        

            Шести етап  

            АСФАЛТОВИ  РАБОТИ 

            Включва изграждане на  пластове от плътен, битумизиран трошен камък, в 

съответствие с проектираната нивелета и приложените чертежи , с дебелина съгласно 

направеното оразмеряване на настилката и подробно описани в обяснителната записка към 

проекта.    

           Изпълнението на асфалтобетоновите пластове във всеки от участъците поотделно 

започва след получаването на разрешение от Възложителя и обхваща следните технологични 

процеси: 

- доставка и транспорт на асфалтобетонови смеси 

- емулсиране с автогудронатор (свързващ битумен разлив) съгласно ТС 

Полагане на: 

- битумизиран трошен камък 

- - износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А” 

           В зависимост от конкретните условия и производителността на наличната механизация, 

техническия ръководител определя технологичните участъци за изпълнение на асфалтовите 

работи при следната последователност – активни ленти, кръстовища, аварийни площадки и др.            
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            Задължително полагането на асфалтобетоновите пластове трябва да приключи преди 

зимния сезон, което ще предпази изпълнението строителство от компрометиране и е гаранция 

за качеството. 

            Полагащите машини и уплътнителна техника ще отговарят на всички технологични 

изисквания и ще се следи стриктно за техническата им изправност по време на работата. 

      Преди започване и по време на работа ще се следи задължително за изпълнение на 

мероприятията по ЗБУТ при извършване на специфичните дейности, включени в съответния 

съставен на обекта Информационен лист на шести етап на строителството.        

 

            Седми етап  

           ДОВЪРШИТЕЛНИ  РАБОТИ 

           Обхващат окончателното оформяне на настилките и тротоарите, изпълнение на 

хоризонтална и вертикална маркировка и довършителни работи след направените констатации 

при акт образец 15 за отклоненията (ако има такива) от одобрения инвестиционен проект с цел 

отстраняването им и въвеждане на обекта в експлоатация. 

             Тези строително-монтажни работи се изпълняват от специализирани за целта бригади, 

съгласно дадени към проекта чертежи и детайли, и се провеждат след окончателното полагане 

на износващия пласт. 

             Отделните подетапи включват изпълнението на следните операции: 

- полагане на хоризонтална маркировка с маркировъчна машина. 

               Координаторът по БЗ и Техническия ръководител да провеждат предварителен и 

текущ контрол по спазване на предвидените и необходими мерки по ЗБУТ при изпълнение 

товаро-разтоварни работи, монтаж на шини за предпазната ограда и осигуряват необходимите 

предпазни средства и работно облекло. 

      Преди започване и по време на работа ще се следи задължително за изпълнение на 

мероприятията по ЗБУТ при извършване на специфичните дейности, включени в съответния 

съставен на обекта Информационен лист на седми етап на строителството 

 

 

IV. Индентификация на опасностите. Наличие на опасности и възможни начини за 

въздействие.  

Оценката на риска включва: характеристика и разпознаване на опасностите, 

характеристика на потенциалния риск, оценка на неблагоприятните фактори върху здравето, 

установяване на риска, оценка на риска. 

 

Оценката на риска се реализира на два основни етапа: 

 Идентифициране на опасностите – събиране на информация за всички видове 

източници с увреждащо действие на обекта.  

 Предприемане на мерки, които да допринесат за предотвратяване на рисковите 

фактори върху здравето и безопасността на работниците.  

 

                           

 Индентификация и характеристика на потенциално опасни за здравето и 

безопасността фактори, произтичащи от трудовата  среда и трудовия процес.  

  

Класификация на опасностите и вредностите 

Характеристика на видовете опасности според факторите, които ги параждат са:  

Механични опасности, в т.ч.: 
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 Опасност от движещи се машини, съоражения и транспортни средства – при 

тяхното придвижване, преместване са възможни увличане, захващане охлузване, премазване и 

др. наранявания; 

 Опасности от материали и товари – при товарене и разтоварване на материалите за 

основната дейност и пренасянето им ръчно или механизирано до местополагането им или 

мястото на складиране е възможно преобръщане, изсипване, охлузване; 

 Опасност от удар в препятствие, подхлъзване, загуба на равновесие, падане поради 

неравни терени; 

 Опасност от остри и издадени ръбове на предмети, съоръжения и други; 

Опасност от пробождащи и режещи елементи на машини, ръчни инструменти и др.; 

 Опасност от подхлъзване, загуба на равновесие и падане от височина,при работа 

на стълби, поради труден достъп, липса на опори за ръце; 

 Опасност при работа в ограничено, или с препятствия пространство ;  

 Опасност от пътно-транспортни произшествия при управление на МПС ; 

 Опасност от злополуки при ръчно изпълнение на земните работи; 

 

Опасност от поражения с електрически ток 

 

 Поради допиране или приближаване до части под напежение на електрически 

съоръжения. 

 Поради повреда на изолацията и незаземени ел. съоръжения. 

 

Опасност от пожар, взрив 

 

 Поради неправилно съхранение на лесно запалими материали, гориво-смазочни 

материали. 

  Използване на нестандартни и неизправни ел. инсталация и ел. инструменти. 

 Пушене на непозволени и опасни от пожар места. 

 

Опасност от въздействие на шум от двигателя на строителна машина, агрегат, 

инструменти и други машини и съоръжения 

 

Опасност от въздействие на вибрации 

 

 От механични общи и локални вибрации при работа с ръчна вибрационна техника – 

трамбовка, ударно-пробивни машини и инструменти, вибрационни машини и 

инструменти, строителни машини; 

 

Опасност от материали и вещества с вредно токсично действие - вследствие на 

вдишване течности, газове, изпарения; 

 

Опасност от физиологични, психологични и социални фактори: 

 

 От прекомерно физическо натоварване при вдигане и пренасяне на тежести, направа 

на ръчни изкопи, обратни засипвания, пренос на материали и др. тежки физически работи. 

 От неблагоприятна работна поза – извивзне и усукване на тялото. 

 Поради работа на открито при динамични климатични условия. 
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Индетификация, характеристика и оценка на работните места 

 

Оценката се характеризира със следните особености: 

 

            Обхваща всички аспекти на работата – лицата, които извършват работата, ритъма на 

работата, организацията на труда, професионалните задължения, работно място и работна 

среда.   

 

 Възможните последици на работата върху хората – заболяване или злополуки. 

 

Основната задача е като се редуцират рисковете за безопасността и здравето да се 

подобрят условията на труд и като следствие да се получат по-добри резултати от 

работата; професионалното здраве и безопасност да станат практика, в която да 

участват всички работещи. 

 

Елементи на риска 

   

Оценявани елементи на работното място 

 Площадка, сграда, помещение в което е устроено работното място – техническо 

състояние, ОВ,ВиК.Ел. мрежа, обезопасеност срещу пожар, пътища, подходи. 

 Работно оборудване – машини, съоръжения, апарати и други. 

 Микроклимат на работните места. 

 Работа на открито. 

 Шум, вид, нива на звуковото налягане. 

 Вибрации – общи и локални. 

 Изкуствена и естествена осветеност. 

 Електромагнитни полета. 

 Чистота на въздуха. 

 Физическо натоварване. 

 Работни движения – темп и ритъм на работа. 

 Работна поза. 

 Отговорност за материални ценности. 

 Отговорност за здравето и живота на хората. 

 Организация на работното време – сменност, продължителност, регламентирани 

почивки. 

 Средства за лична и колективна защита. 

 Санитарно – битово обезпечение. 

 Квалификации, обучение, инструктажи. 

 

Използвано обурудване, машини и инструменти – багер, булдозер, фадрома, 

автокран, валяк, асфалтополагач, трамбовки, къртачи, компресор, флекс, автомобили и друга 

техника. 

 

За по-голямо удобство за оценката на риска на работните места, работниците са 

групирани по професии и дейности, както следва: 

 

 Работници за изпълнение на земни работи – строителни работници. Извършват 

изкопни  и насипни работи за направа на пътя.  
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 Работници за направа пътна настилка и   маркировка на пътя – строителни 

работници . Участват в полагането на пътната основа и асфалтобетоновите пластове, полагане 

на бетоновите бордюри и изграждане на банкетите.  

  Водачи на МПС – шофьори – превоз на материали и хора. 

 Машинисти на строителни машини – булдозер, барег, кран, фадрома, валяци и др. 

строителни машини. Направа на изкопи и оформяне на терена – планировки, преместване на 

материали и др.  

 Техническо ръководство – организират и изпълняват техническите проекти по 

изграждане на обектите. Организират и ръководят работата на работната ръка на обекта, 

планират и обезпечават обекта с материали, машини, инструменти и съоръжения. 

 

Основни идентификационни рискови фактори са: 

 

 Работа на открито – изложени са на въздействието на неблагоприатни климатични 

условия – възможни са простудни заболявания; прегряване на организма. 

 Опасност от движещи се машини, съоръжения, транспортни средства и елементи 

от тях – багер, булдозер, автомобил - при тяхното придвижване, преместване са възможни 

увличане, захващане, охлузване, премазване.   

 Опасност от материали и товари – тяхното товарене, разтоварване, преместване и 

влагане – възможно е премазване, охлузване и други наранявания на тялото. 

 Опасност от падащи тела – при полагане на кабелите има опасност от затрупване и 

удар от летящи предмети. 

 Опасност от режещи и пробождащи предмети и елементи – възможно е порязване, 

пробождане, убождане от остри ръбове, издадени крийща на предмети, материали и режещи 

инструменти. 

 Опасност от удар в препятствие и от подхлъзване , загуба на равновесие и падане 

на едно ниво – при удар в препятствие, удар в стърчащи и изпъкнали предмети, падане на 

същото ниво при подхлъзване и спъване  - възможни са наранявания по тялото, контузии на 

крайниците. 

 Опасност от поражения от електрически ток – при допиране или опасно 

приближаване до части под напрежение или повреда на изолацията, от съществуващи ел. 

съоръжения – възможни са изгаряния и др, поражения на тялото, включителни смърт.  

 Физическо натоварване – неудобна работна поза, тежка физическа работа, движения 

и използване на сила, ръчна работа с тежести – възможни са увреждания на опорно 

двигателния апарат. 

 Огранизация и подреждане на работното място – тясно работно пространство, 

неравномерен терен, наложен темп на работа, неергономичност на работното място.  

 Физически фактори на работната среда – щум и вибрации от машините и 

инструментите, с които работят или са в близост до тях – възможни са увреждане на слуха, 

виброболести. 

  Опасност от ултравиолетови лъчения при работа с електроженна техника – 

възможни са изгаряния, увреждане на зрението. 

 Опасност от шум и вибрации – при управление на тежък товарен автомобил, при 

ремонта и подържажането на автомобила от шумни инструменти, с които работи е възможно 

увреждане на слуха, виброболести. 

 Работа при динамични климатични условия –  възможни са простудни 

заболявания и прегряване на организма при ремонтни работи. 
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 Опасност от управление на технически неизправно МПС , при лоши климатични 

условия /дъжд, сняг, поледица/ възможни са пътно – транспортни произшествия с последици 

от леки наранявания до тежки травми. 

 Нервно – психическо напрежение свързано с отговорност за матероални ценности и 

за хора с увредане нервната система, сърдечно – съдови заболявания. 

 Нервно сензорно напрежение при работа с компютър – възможно е увреждане на 

зрението. 

 Отговорност за материални ценности и за хора. 

 Отговрност за живота на хората. 

 Отговорност при движение из района на обектите и извън тях – при падане са 

възможни контузии и наранявания. 

 Работа на открито при динамични климатични условия – възможни са простудни 

заболявания, прегряване на организма. 

 

 

Организация на дейностите, анализ на съответствието на нормативните 

документи свързани със здравето и безопасността при работа. 

 

Политиката за реализиране, утвърждаване и развитие за здравословна и безопасна 

трудова среда е интегрирана в цялостната дейност на управление на обекта, и е важен елемент, 

който трябва да се съблюдава в процеса на вземане на управленчески решения. На работните 

места, където съществуват опасни за здравето фактори и параметри, да са поставени писмени 

инструкции за безопасна работа. Всички материали, с които ще се работи на обекта да се 

снабдяват от легитимни производители със съпровождаща документация, включително 

сертификат за качество и фирмена инструкция за безопасно приложение.   

С всички лица, професионално ангажирани в изграждането на обекта, да са сключени 

трудови договори в писмена форма. Професионалните им задължения да са формулирани в 

длъжностни характеристики, с които всеки работещ да е запознат срещу подпис. 

Индивидуалните трудови досиета според възприетата практика да се съхраняват в “Личен 

състав”. Протоколирането, изготвянето на декларацията до РУСО – НОИ, анализа на 

причините и предприемането на мерки в случаите на трудов травматизъм да се извършват 

според актуалната нормативна база.  

В трудовата дейност при изграждане на обектите да се спазват нормативните 

изисквания, регламентирани от актуалните законови документи: 

 Кодекс на труда 

 Кодекс за социално осигуряване 

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд – ДВ, бр.124/1997г., изм., 

бр.86/1999г., бр.64 и 92/2000г. и бр.25/2001г., бр.111/2001г. 

 Правилник по безопасността на труда.при строителните и монтажни работи Д-02-

001(утвърден от ЦС на БПС , спец издание София 1982г. изм. И доп. “Информационен 

бюлетин по труда” бр.2/1998г.  

 Правилник по безопасността на труда.при товаро-разтоварни работи Д-05-001/1972Г 

(изм. и доп. ИТБ бр.1/1997г.)  

 Наредба N°3 за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на 

работниците при използване на личните предпазни средства на работното място (ДВ 

бр.46/2001г.)  

 Наредба N°4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 

охрана – ДВ, бр.77/95г. 
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 Наредба N°7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места и при използване на работното оборудване – ДВ, бр.88/1999г.,изм. ДВ 

бр.48/2000г., бр.52/2001г. и бр.54/2001г.  

 Наредба   за установяване , регистриране и отчитане на трудовите злополуки (ПМС-

263/1993г. изм. и доп. ДВ бр.6/2000г. бр.6/2000г, бр61/2000г., бр.19/2002г.)  

 Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

бeзопасност при пожар 

. Наредба N°4 за осигуряване на безопасни условия на труд (ДВ. Бр.76/1994г.) 

 Правилник по безопасността на труда. при взривни работи Д-01-009/1997г. (ДВ. 

Бр.3/1997г.) 

 Наредба N°2 за противопожарните строително-технически норми (ДВ. Бр.58/1987г., 

изм. И доп. ДВ. Бр.33/1994г.) 

 Инструкции по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност при извършване 

на строително-монтажните работи (разработени от БКС 2001 г.) 

 Наредба N°16 от 23.07.2001г. за временна организация на дижението при ремонт на 

пътища 

 Наредба N°2 от 26.02.2004г. за Минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 Наредба N°7  от 23.09.1999 г. за Минималните изисквания за здравословни и 

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

 Наредба N°3 от 1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 

хигиена на труда и противопожарната охрана 

 Наредба N°1-209 от 22.11.2004 г. за Правилата и нормите за пожарна и аварийна 

безопасност на обектите в експлоатация 

 Наредба N°5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска – 

ДВ, бр.77/99г. 

 

V. Оценка на рисковите ситуации 

 

1. Оценката на рисковите ситуации задължително се съгласува и допълва на обекта, 

имайки предвид специфичността на изпълняваните видове работи, като се отчитат и 

непланираните, но предвидими  събития, възможност от възникване на аварии, извънредни 

ситуации, увреждане на работната и околната среда и др. Оценката се променя при промени в 

проектите, оборудването, материалите и други ситуации. Тя се съставя в необходимия брой 

екземпляри, съхранявани от Ръководителя на обекта и съответните звена. 

 

2. В резултат на оценката на рисковите ситуации, Ръководителя на обекта: 

- определя едно или повече лица за координатор на обекта по безопасност и здраве за 

фазата на изпълнение на обекта. 

- контролира спазването на изискванията за безопасна работа и ползването на ЛПС. 

- разработва план за координиране на действията между подизпълнителите. 

- разработва план за действие при аварии. 

- определя обхвата и лицата, които ще провеждат инструктажите на работните места – 

ежедневен, периодичен, извънреден. 

- прави промени в инструкциите по Приложение N°2 или съставя нови. 

- определя вида на работното облекло и ЛПС на персонала и контролира ползването им 

. 

- писмено координира с подизпълнителите мероприятията по безопасност и здраве при 

работа на обекта. 
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VI. Отговорни лица 

Отговорни за безопасността при работа на персонала са: ръководителя на обекта; ръководител 

гр.строителни обекти; групов технически ръководител, технически ръководители, 

конструктор, отговорник по безопасност и охрана на труда и др., определени с длъжностните 

им характеристики и нормативните разпоредби. 

 

 

VII. Други разпоредби 

При настъпване на авария, извънредни ситуации, злополука при която са пострадали 

едно или няколко лица и има основание да е нанесена най-малко средна телесна повреда, 

Ръководителя на обекта уведомява съответните инстанции, съгласно действащите нормативни 

разпоредби. 

 

 

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА РИСКА ПРИ: 

 Работа на открито – за работещите на обекта, стриктно да спазват правилата за 

безопасна работа при гореописаните видове работи , носене на лични предпазни средства – 

каски, колани, подходящо работно облекло за сезона – да се осигури промазано работно 

облекло, ръкавици и обувки /ботущи/, което да предпазва от дъжд; да се осигури топло 

помещение за почивка при студено време и тонизиращи напитки. 

 Опасност от движещи се машини, транспортни средства и елементи от тях – 

предпазни устройства на открити движещи се части и елементи; обзорност от командния 

пункт; осигуряване на необходим габарит; знаци и  сигнали за безопасност на труда; 

наблюдаващо лице – сигнализиращо работещите за опасно приближаване в зоната на 

работещата машина, съоръжение, транспортно средство. 

 Работа с тежести – използване на съоръжения и механизми за транспортиране, 

повдигане, пренасяне и влагане на товарите и материалите. 

 При преместване на товари с повдигателни съоръжения и при  влагането им – 

надеждното им захващане и укрепване чрез изпитани кошници и др. приспособления, 

намаляващи вероятността от падане на товарите и причиняване на наранявания и травми; 

осигуряване на габарит; знаци и сигнали при преместване на товарите; сигналист  - 

предупреждаващ за опасности. 

 Опасност от удар в препятствие, подхлъзване, загуба на равновесие и падане на 

ниво, поради неравни и хлъзгави повърхности, терени, площадки – осигуряване на 

оптимални площи и проходи за транспорт и обработка на материалите; отстраняване на 

неравностите и обработка на хлъзгавите участъци; ограждане, сигнализиране на опасните 

места; повишено внимание.  

 Опасност от електрически ток – с ел. уредби и съоръжения, намиращи се под 

напрежение да работят само лица, които имат необходимата правоспособност и 

квалификационна група по ел. безопасност; да не се допускат открити и достъпни тоководещи 

части, намиращи се под ел. напрежение; да се използват изправни удължители; да се осигури 

защита от директен и индиректен допир до ел.съоръжения и уредби, инсталации – чрез 

заземяване и зануляване и др. средства; да се използват знаци и сигнали по ел. безопасност, да 

се работи при изключително напрежение и повишено внимание при изкопни работи и при 

изграждане на ел. кабелна мрежа , улично осветление; задължително инструктиране на 

персонала. 

 Опасност от шум и вибрации  - при работа с булдозер , багер, трамбовка, канго и др. 

шумни машини, инструменти и съоръжения – да се осигурят и ползват антифони и 
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виброгасящи ръкавици и килимчета; екраниране на шума; режим на труд и почивка; 

периодични медицински прегледи. 

 Опасност от газове и пари с вредно, дразнещо и токсично действие, отделяно  

при заваръчни процеси и асфалтови работи – да се осигурят подходящи предпазни маски за 

недопускане на инфекции, алергии и отравяния, да се осигурят противоотровни – тонизиращи 

напитки, лекарствени средства; познаване на токсичните вещества; инструкции за безопасна 

работа с тях; режим на труд и почивка; периодични медицински прегледи. 

 Опасност от съоръжения с повишена опасност /бутилки с газ под налягане/ - 

спазване изискванията на Наредба N°7 на МТСП и МЗЗ от 1999г.; Наредба N°28 ДВ бр.101 от 

1992г. за безопасна работа със съдове под налягане.  

 Да се осигурят санитарно – битови условия за лична хигиена на работниците по 

време и след приключване на работата – тоалетни, шкафове за облекло, мивки, миещи 

препарати. 

 Задъжително провеждане на периодични медицински прегледи – за следене на 

отклонения в здравословното състояние на работниците. 

 Нервно – психическо напрежение при тежка физичека работа – спазване нормите 

за физическо натоварване по Наредба N°16ДВ бр.54 от 1999г.; прилагане на физиологичен 

режим на труд и почивка и задължително минаване на периодичен медицински преглед. 

 Работни операции и дейности, застрашаващи външни или случайно намиращи 

се на работното място лица – на видно място да се поставят писмени разпореждания и 

нагледни материали, отнасящи се до реда и опасностите, характерни за работното място; 

инструктиране на лицата. 

 При работа с подизпълнителни организации и фирми – писмено регламентиране 

на задълженията на страните за отговорностите по безопасни условия на труд при изпълнение 

на СМР; съгласуваност на дейностите; инструктажи по БЗУТ. 

 Опасност от пожар – За преодоляване на значим риск от значими материални щети 

е необходимо да се осигурява безопасността, съгласно Наредба № Із-1971 за строително-

технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; да се поддържат в 

изправност противопожарните уредби; да се осигурят пътища за евакуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Съставил: 

                                                                                               / инж. Н. Анчин / 


