
""" * * 
* * 
* * 
* *" 

-~ 
• & ................ .... . 

т,.~м 

!?'~.....,.АСТ~,-. 

ОПЕРАТИВНАПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ И 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА- "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД 

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: 111 МЕТРОЛИНИЯ - БУЛ. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР 
ВАЗОВ"- ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - Ж.К. "ОВЧА КУПЕЛ"- УЧАСТЪКОТ КМ 11+966,34/11+941,33/ ДО КМ 15+746,37 

ОБЕКТ: ВРЕМЕНЕН ПАРКИНГ ПРИ МС 16 МЕЖДУ УЛ."МОНТЕВИДЕО" И УЛ."761" 

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

ЧАСТ: ПБЗ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Главен изп;ьлнител - "ИНЖПРОЕКТ" ООД: 

Части на nроеш: 
по удосrоееренае 

н nnn t-;:::::-:-:::-:::~~~:.:.._::_::=-=--.-4--..J 

Съгласували: 

Част "Геодезия" /инж.Емил Петков/ ... 
Част "ВиК" /инж.Надедежда Крачунова/ 
Част "Улично осветление" /инж.Ради Пипев/ 

Ноември, 2019г, гр. София 



ПЛАН 

ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: Ш МЕТРОЛИНИЯ-БУ Л. 

"БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ"- БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ"- ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА 

ЧАСТ- Ж.К. "ОВЧА КУПЕЛ"- УЧАСТЪКОТ КМ 11+966,34/11+941,33/ ДО КМ 
15+746,37 

ОБЕКТ: ВРЕМЕНЕН ПАРКИНГ ПРИ МС 16 МЕЖДУ УЛ. "МОНТЕВИДЕО" И 
У Л."761" 

1. Основание 

Настоящият план е съставен на основание изискванията на Наредба No2 от 22.03.2004 г на 
МТСП - Чл.9 и Чл.\ О и съгласно Чл.\6 от ЗЗБУТ за реда, начина и периодичността на оценката на 

риска. 

При изnълнение на СМР да се nрилагат българската нормативна база- ЗЗБУТ, Правилника за 

безоnасност nри СМР и др. нормативни актове. 

11. Общи положения 
Организацията на строителната nлощадка, която ще бъде създадена от строителя трябва да 

осигурява безоnасност на всички лица, свързани nряко или косвено с изnълнението на строително 

монтажните работи. 

Обектовият ръководител е длъжен да сnазва и следи за сnазването на nравилата и нормите по 

техниката на безоnасността. 

Всеки работник или служител от инженерно- техническия nерсонал, който nостъnва за nръв 

nът на работа или nреминава на друга работа, независимо от неговата nодготовка се доnуска на работа 

само след като бъде nодробно инструктиран по nравилата на безоnасността и хигиена на труда. 

Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да са работи не влизащи 

в кръга на техните задължения, освен от необходимост за nредотвратяване на авария и то по 

нареждане на ръководството. Работното място на работниците трябва да бъде в nълна безоnасност. 

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения и други 

материали извън строителната nлощадка. 

Задължително е сnазването на nравилника за nротивоnожарна охрана. Ръководството на 

обекта е длъжно да изnълни всички мероnриятия по този nравилник. 

Административното ръководство се задължава да дава nодходящи дрехи и екиnировки за 

съответния вид работа. 

Видът на отоnлението, начинът на обмяна на въздуха и изnълнението на отоnлителните и 

вентилационните инсталации в nомещенията за събличане и nочивка трябва да отговарят на 

санитарно- хигиенните изисквания и на изискванията за ПАБ. 

Строителните отnадъци се съхраняват по nодходящ начин на сnециално оборудвана 

nлощадка. Строителят nисмено оnределя за всеки участък местоnоложението й , конкретните 
дей ности по уnравление на отnадъците и отговорни лица за тяхното изnълнение. 

111. Класификация на трудовите дейности. 
Обекта е за направа на Временен паркинг при МС 16 ~tежду ул."Монтевидео" н 

ул."761" гр.София, жк. Овча Купел. 

Ще се извършват следните дейности: 

1. Подготвителни работи 
\.\ . Уведомяване и nолучаване на съгласие от органите по nожарна и аварийна 

безоnасност и по безоnасност на движението за началото и срока на строителство по съответните 

nътища/улици, които се разкоnават. 

1.2. Уточняване местата за извозване на земните маси и строителни отnадъци, 

съгласувано с общинската администрация. 

1.3. Подготовка на временна nриобектова база: nлощ за складиране на материали , 

оборудване, машини , инструменти, сnомагателни материали , инвентар и др. 

1.4. Поставяне на nредnазни заграждения и nредуnредителна сигнализация. 
1.5. Извикване nредставители на всички ексnлоатационни дружества, които стоnанисват и 

ексnлоатират nодзем ни nроводи и съоръжения за уточняване местоnоложението им по трасето на 

nътя. 
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1.6. Геодезическо трасиране на паркинга по геометричната подложка. 

2. Изпълиение на земни работи 
2.1. Преди започване на изкоnните работи се извършва: 
- отстраняване на хумусния nласт nри девствен терен; 
- изкоn земни nочви за наnрава на nътна конструкция; 
- геодезично трасиране на оси и контури на линейните обекти и съоръженията; 
2.2. Механизирано извършване на земните работи: 
- не се доnуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние nо-малко от 

0.2м от nодземните мрежи и съоръжения; 

-разстоянието от въртящите се части на nлатформата на багера до автосамосвала не трябва да е 

nо-малко от \.Ом. ; 

- не се доnуска завъртане на стрелата на багера nреди да е завършено наnълването на коша и 

отделянето му от забоя; 

- nри nрекъсване на работа коша на багера се сnуска на земята, като багера се застоnорява, а nри 

движение по nътища срелата се nоставя по надлъжната ос на машината и коша се сnуска на разстояние 

1 м над земята; 
- nри извършване на земни работи с булдозери, работния нож се nуска на терена nри nрекъсване 

на работа. 

2.3. Изкоnните работи се nреустановяват nри: 
- откриване на неизвестни nодземни мрежи или съоръжения до получаване на разрешение от 

собственика им ; 

- nоява на усилия, различни от nредвидените, до изnълнение на съответните nредnисания на 

nроектанта; 

- извършването на изкоnни работи или други видове СМР в изкоnи след временното им сnиране 

или замразяване се възобновява по нареждане на техническия ръководител след nроверка на 

устойчивостта на откосите или укреnването им и отстраняване на констатираните неизnравности и 

оnасности; 

-nри извършване на земни работи с булдозери, работния нож се nуска на терена nри nрекъсване 

на работа. 

Не се доnускат: 

- извършване на изкоnни работи чрез nодкоnаване; 
- nреминаването и nрестоят на хора, както и изnълнението на други видове СМР в обсега на 

действие на строителни машини (багер, булдозер, скреnер, валяк и др.), изnълняващи земни работи; 

- nовдигането и nреместването на обемисти nредмети като скални късове, дървета, дънери, части 

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

земекоnни строителни машини; 

- nри nочивка или nрестой земекоnните строителни машини се изтеглят ( nреместват ) на 
разстояние nо-голямо от 2м , от края на зоната на естествено срутване на откосите, като работния 

орган на машината се оставя оnрян на терена; 

- не се доnуска извършването на изкоnни работи nри наличие на nочвени води, създаващи 

оnасност от наводняване или срутване на откосите или укреnването, както и в nреовлажнени , 

nесъчливи, льосови и насиnни nочви без укреnване; 

- извършването на СМР в изкоnи, nодложени на овлажняване след изnълнението им, се доnуска, 

след като се вземат мерки срещу обрушване на откосите (временно nрекратяване на работата, 

намаляване на наклона на откоса и др.). 

2.4. Извършване на насиnни работи 
- ширина на насиnните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини трябва да 

осигурява безоnасно движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на насиnа, 

nредотвратяващо свличането на откоса; 

- извършване на обратна засиnка на изкоnите да става на nластове, уnлътнени съгласно 

изискванията. 

Не се доnуска: 

-отстраняване на nрикачени валяци по наклонени терени, без да са застоnорени ; 

-изнасянето на работния орган на булдозери или товарачни машини навътре от ръба на откоса 

nри наnречното им движение по време на извършване на обратни насиnи; 

- работа с електротрамбовки nри дъжд и гръмотевици; 
- достъn на лица в радиус 1 Ом nри работа с булдозери. 
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3. Изграждане на отводнителна система на временния паркинг 
Отводняването на nаркинга ще се осъществи nосредством надлъжните и наnречни наклони на 

настилката, бордюри, улични оттоци, отводнителни бордюри и дъждовен колектор. 

3.1. Извършване на изкоnните работи : 

- забранява се nодкоnаването; 
- откосите на изкоnите да се извършват съгласно nравилника. Изкоnаната nръст да се отстранява 

далеч от ръба на изкоnа; 

-трансnортните nътеки , както и складирането на материалите трябва да бъдат най-малко един 
метър отдалечени от ръба на изкоnа; 

- ръчния изкоn трябва да се извършва с nодходящи инструменти; 

-nри оnасност от свличане да се сигнализира ръководството за вземане на съответни мерки. 

3.2. Извършване на обратни насиnи: 
- изnълняват се no нареждане на техническия ръководител, след като бетонът на nодземните 

съоръжения е набрал 70% от край •1ата якост, или no указание на nроектанта; 

- уnлътняването на обрап~ия насиn заnочва от участъците в близост до nодземните 

съоръжения (фундамент, nодnорна стена и др.) с nостеnенно отдалечаване от тях; 

- не се доnуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята с ширина nо-малка 
от 0.7м , в тези случаи се изnолзват други методи и средства за обратно насиnване и уnлътняване. 

Не се доnуска : 
- работа с електротрамбовки nри дъжд или гръмотевици; извършване на земни работи със 

строителни машини на разстояние nо-малко от 0.2м от nодземните мрежи и съоръжения; 

- nреди заnочване на кофражни и бетонови работи техническият ръководител осигурява 

безоnасното им изnълнение, като взема nодходящи мерки за nредnазване на работещите от 

възможни рискове; 

- извършване на СМР, следващи кофражните работи се доnуска от техническия 

ръководител след укреnване на кофража в nроектно nоложение; 

- nреминаването с или без ръчни колички върху кофраж и nрясно излят бетон става no 
стабилно nоставени върху nодложки nътеки. 

4. Кофражни работи 
4.1. Общи изисквания nри извършване на кофражни работи: 
- не се доnуска изкачването на кофражите по време на монтажа им , както и стъnването и 

движението върху монтираните части без сnециални nрисnособления; 

- nодготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и nочистването 

на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на строителната nлощадка; 

-кофражните елементи се nодреждат на строителната nлощадка nреди заnочване на работа по 

вид и nоследователност на технологични оnерации; 

- материалите за изготвени на nлощадката кофражи се nроверяват nреди изnолзването им от 

техническия ръководител за установяване 1~а тяхната годност; 

- декофрирането на елементи от съоръженията се извършва nоетаnно и внимателно по нареждане 
и съобразно указанията на техни•1еския ръководител. 

4.2. Не се доnуска: 
- nридвижване на хора и 110ставяне на други елементи и товари no недовършен и 

недостатъчно укреnен кофраж; 

-оставяне във вертикално ил и наклонено nоложение на кофраж nреди укреnването му; 

-оставяне на стърчащи свързващи елементи nри изработката и монтирането на дървен кофраж. 
- вертикално и хоризонтално трансnортиране и монтиране на сглобяеми елементи nри 

неблагоnриятни климатични условия . 

5. Бетонови работи 
Полагане на бетон : 

- бетонирането заnочва, след като техническият ръководител е установил изnравността на кофража; 

-по време на бетонирането се следи за състоянието на кофража и nри установяване на нередности 

nроцеса се сnира до nривеждане на носимосnособността на кофража към nроекта. 

При трансnортиране на бетонна смес с кол ички : 

- доnустимият наклон на nътеките на nълна количка с едно колело трябва да е до 4% nри 
изкачване и до 12% nри сr1ускане, а за колички с две колела и в двата случая- до 3%, като товарът се 
оnределя за съответния наклон nри извършването на оценката на риска; 
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- дървените nътеки трябва да са достатъчно здрави, да не се огъват и да нямат остри завои. 

6. Изграждане на пътната настилка , и улични оттоци. 

6.1. Преди заnочване на nътните работи техническият ръководител осигурява 

безоnасното им изnълнение, като взема nодходящи мерки за nредnазване на работещите от 

възможни рискове. 

6.2. Продуктите и изделията се доставят на строителната nлощадка след като е nодготвена. 
6.3. Строителните nродукти се складират на строителната nлощадка в съответствие сука

зания на nроизводителя и инструкциите за ексnлоатация. 

6.4. Битумни разтвори , органи•IНи разтворители и съдове от тях се съхраняват в 
nомещения, обезоnасени срещу nожар. 

6.5. Изnолзвания дървен материал се nодрежда за съхраняване, след като се nочисти 

от скоби и гвоздеи. 

6.6. Не се доnуска доставката и уnотребата на разливен беюин. 
6.7. Изграждане на nътната настилка: 

-изграждането •1а nътната основа заnочва с измерването на носимосnособността на 

земната основа; 

-nолагане на nътвата основа и асфалтобетонови nластове. Условие за качественото 

nолагането на nокритието е да се изnъл нява в сухо време; 

- уnлътняването става с валяк, като движението no наnравление на неуnлътпената смес 
трябва да става с двигателно колело наnред, за да се избегне образуването на вълни. Връщането назад 

става no старата следа. Валякът не трябва да застоява върху nласта , който вали ра. Шевовете трябва да 

се изnълняват грижливо като краищата на съществуващата настилка се намазват с битум. 

6.8. Пътната настилка трябва да се изnълняват в съответствие с nроекта (чертежи no част 
Пътна). 

1. Индепrфикация на опасносппе. Наличие на опасности 11 възможни начини за 

въздействие. 

Оценката на риска включва: характеристика и разnознаване на оnасностите, характеристика на 

nотенциалния риск, оценка на неблагоnриятните фактори върху здравето, установяване на риска, 

оценка на риска. 

Оценката на риска се реализира на два основни етапа: 

• Идентифициране на оnасностите - събиране на информация за всички видове източници с 

увреждащо действие на обекта; 

• Предnриемане на мерки, които да доnринесат за nредотвратяване •1 а рисковите фактори 
върху здравето и безоnасността на работниците. 

8. Струt.-тура на трудовата дейност, нндетификация и характерtrстнка на 

потенциални за здравето опасности на обеt.-т: Направа на Временен паркинг пptr МС 16 
между ул."Монтевндео" и ул."761" гр.Софня, жк. Овча Купел. 

8.1. Основни работни операции при осъществяване на дейностите 
От гледна точка на технологоята, nрилагана nри осъществяване на оnисаните дейности , основните 

работни оnерации, които са носители на nотенциален риск за здравето и безоnас•юстта на работещите 

nри : 

- изnълнение на зe\IIBI работи ; 

· ИЗГраждане на ОТВОДНИТСЛI!а СИСТе\lа, 

- nолагане на nътна основа от несортиран грошен ка\lък; 

- nолагане на асфал roбeтoi iOBII на nластове; 

- nолагане на nод.1ожен (nреrщазен ) бетон ; 

8.2. Индетифttкацня и характеристнка на потенциално опасни за здравето и безопасността 
фактори, проютнчащtr от трудовата среда и трудовия процес. 

Класификация на оnасностите и вредностите: 

Механични опасности, в т.ч.: 

• Оnасност от движещи се машини, съоръжения и трансnортни средства - nри тяхното 

nридвижване, nреместване са възмож•1и увличане, захващане, охлузване, nремазване и др. 

наранявания ; 

• Оnасности от материали и товари - nри товарене и разтоварва11е на материалите за 

основната дейност и nренасянето им ръчно или механизирано до местоnолагането им или мястото на 
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складиране е възможно преобръщане, изсипване, охлузване; 

• Опасност от удар в преnятствие, подхлъзване, загуба на равновесие, падане поради неравни 

терени ; 

• Оnасност от остри и издадени ръбове на nредмети, съоръжения и други; 

• Оnасност от пробождащи и режещи елементи на машини, ръчни инструменти и др.; 
• Оnасност nри работа в ограничено, или с nреnятствия nространство - шахти , канали и др.; 

• Оnасност от nътно-транспортни произшествия при управление на МПС; 

• Опасност от злополуки nри ръчно изпълнение на земните работи . 

Опасност от поражения с електрически ток 

• Поради доnиране или приближаване до части nод наnрежение; 
• Поради повреда на изолацията и незаземени ел. съоръжения. 

Опасност от пожар, взрив 

• Поради неnравилно съхранение на лесно заnалим и материали, гориво-смазочни материали; 
• Изnолзване на нестандартни и неизnравни ел. инсталация и ел. инструмент; 
• Пушене на неnозволени и опасни от nожар места. 

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

инструменти и други машини и съоръжения 

Опасност от въздействие на вибрацни 

• От механични общи и локални вибрации nри работа с ръчна вибрационна техника -
трамбовка, ударно-пробивни машини и инструменти, вибрационни машини и инструменти , 

строителни машини. 

Опасност от материали н вещества с вредно токсично действие - вследствие на вдишване 

течности, газове, изпарения. 

Оnасност от биологични агенти - микроорганизми, бактерии, токсини отделяши се от 

съществуваща канализация. 

Опасност от физиологични, психолопtчнн и социални фактори: 

• От nрекомерно физическо натоварване nри вдигане и nренасяне на тежести, наnрава на 

ръчни изкопи , обратни засиnвания, nренос на материали и др. тежки физически работи; 

• От неблагоnриятна работна nоза; 
• Поради работа на открито nри динамични климатични условия . 

9. Индетнфикация, характернетика и оценка на работните места 

Оценката се харектеризира със следните особености: 

• Обхваща всички асnекти на работата - лицата, които извършват работата, ритъма на 

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

• Възможните nоследици на работата върху хората - заболяване или злоnолуки. 

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. 

IV. Елементи на риска 

Оценявани елементи на работното място 

• Площадка, сграда, помещение в което е устроено работното място- техническо състояние, 

обезоnасеност срещу nожар, пътища, подходи; 

• Работно оборудване- машини, съоръжения, аnарати и други; 

• Микроклимат на работните места; 
• Работа на открито; 

• Шум, вид, нива на звуковото налягане; 

• Вибрации - общи и локални ; 

• Изкуствена и естествена осветенаст; 
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• Електромагнитни nолета; 
• Чистота на въздуха; 

• Физическо натоварване; 
• Работни движения - темn и ритъм на работа; 

• Работна поза; 

• Отговорност за материални ценности; 

• Отговорност за здравето и живота на хората; 
• Организация на работното време - сменност, продължителност, регламентирани nочивки; 

• Средства за лична и колективна защита; 
• Санитарно- битово обезпечение; 

• Квалификации , обучение, инструктажи. 

Използвано обурудване, машини и инструменти - багер, булдозер, фадрома, автокран, 

валяк, асфалтоnолагач, трамбовки, къртачи, компресор, флекс, автомобили и друга техника. 

За nо-голямо удобство за оценката на риска на работните места, работниците са груnирани no 
nрофесии и дейности, както сладва: 

• Работинци по изпълнение на отводнителната система - строителни работници . 

Извършват разчистване на терена, направа на изкоnи за водоnроводна мрежа, канализация, 

отводняване,полагане на водоnроводни и канализационни тръби, шахта за отводняване, обратно 

засипване и др; 

• Работници за направа пътна основа, асфалтова настилка н улични оттоци -
строителин работници. Учатстват в nолагането на nътната, асфалтовата настилка и улични оттоци; 

• Шофьори на МПС за превоз на материали; 
• Машинисти на ТСМ - булдозетрист, багерист, фадромист, кранист и други. 

Основни идентнфикацнонни рискови фактори са: 

• Машинист•• на строителни маш1tнн - булдозер, багер, кран , фадрома, валяци и др. 

строителни машини . Наnрава на изкопи и оформяне на терена - планировки, преместване на 

материали и др.; 

• Техническо ръководство - организират и изnълняват техническите nроекти по изграждане 

на обектите. Организират и ръководят работата на работната ръка на обекта, nланират и обезпечават 

обекта с материали , машини , инструменти и съоръжения. 

Основни идентификационни рискови фактори са: 

• Работа на открито - изложени са на въздействието на неблагоnриатни климатични условия 
- възможни са nростудни заболявания; nрегряване на организма; 

• Опасност от движещи се машини, съоръжения, транспортни средства и елементи от 
тях - багер, булдозер, автомобил - nри тяхното nридвижване, nреместване са възможни увличане, 

захващане, охлузване, nремазване; 

• Опасност от материали и товари- тяхното товарене, разтоварване, nреместване и влагане 
- възможно е премазване, охлузване и други наранявания на тялото; 

• Опасност от падащи тела- при полагане на кабелите има оnасност от затруnване и удар от 

летящи nредмети ; 

• Опасност от режещи и пробождащн предметн 11 елементи - възможно е nорязване, 

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

инструменти; 

• Опасност от удар в препятствие н от подхлъзване , загуба на равновесие н падане на 
едно ниво - при удар в преnятствие, удар в стърчащи и изnъкнали nредмети, падане на същото ниво 

при nодхлъзване и сnъване - възможни са наранявания no тялото, контузии на крайниците; 

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

nреносими стълби - възможни са наранявания на тялото, контузии на крайниците; 

• Опасност от поражения от електрически ток- при допиране или опасно nриближаване 

до части nод напрежение или повреда на изолацията, от съществуващи ел. съоръжения- възможни са 

изгаряния и др, поражения на тялото, включителни смърт; 

• Физическо натоварване - неудобна работна nоза, тежка физическа работа, движения и 

използване на сила, ръчна работа стежести - възможни са увреждания на оnорно двигателния апарат; 

• Огранизация и подреждане на работното място - тясно работно nространство, 

неравномерен терен , наложен темn на работа, неергономичност на работното място; 
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• Физически фактори на работната среда- щум и вибрации от машините и инструментите, 

с които работят или са в близост дотях - възможни са увреждане на слуха, виброболести; 

• Опасиост от ултравиолетови лъчения при работа с електрожениа техника - възможни 
са изгаряния, увреждане на зрението; 

• Опасиост от шум и вибрации - при управление на тежък товарен автомобил, при ремонта 
и подържажането на автомобила от шумни инструменти, с които работи е възможно увреждене на 

слуха, виброболести; 

• Работа при дниамичии климатични условия - възможни са простудни заболявания и 
прегряване на организма при ремонтни работи; 

• Опасиост от управление на технически неизправно МПС , при лоши климатични 
условия /дъжд, сняг, поледица! възможни са nътно- транспортни произшествия с nоследици от леки 
наранявания до тежки травми; 

• Нервно - психическо напрежение свързано с отговорност за материални ценности и за 

хора с увредена нервна система, сърдечно - съдови заболявания; 

• Нервно сензорно напрежение при работа с компютър - възможно е увреждане на 

зрението; 

• Отговориост за материални ценности и за хора; 
• Отговриост за живота на хората; 
• Отговорност при движение из района на обектите и извън тях - nри падане са 

възможни контузии и наранявания; 

• Работа на открито при динамичин климатичин условия - възможни са простудни 
заболявания , прегряване на организма. 

Организация на дейностите, анализ на съответствието на нормативните документи 

свързани със здравето и безопасноспа при работа. 

Политиката за реализиране, утвърждаване и развитие за здравословна и безопасна трудова 

среда е интегрирана в цялостната дейност на управление на обект: Наnрава на Временеи паркинг 

при МС 16 между ул."Моитевндео" и ул."761" гр.Софня, жк. Овча Куnел 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 
nроизводители със съправождаща 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 

характристи ки, с които всеки работещ да е запознат срещу подпис. Индивидуалните трудови досиета 

според възnриетата 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 транматизъм да се извършват според актуалната нормативна база. 

При започване на работа на обект: Направа на Временен паркинг nри МС 16 между 
ул."Монтевидео" и ул."761" гр.София, жк. Овча Куnел, да се провежда встъпителен инструктаж, 

който да се документира в книга. 

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.\2411997г., изм. , бр.86/1999г. , 
бр.64 и 92/2000г. и бр.25/200 1 г; 

• Наредба N°3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на сnециализираните служби 
в предnриятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита и профилактиката 

на професионалните рискове - ДВ, бр.91 / 1 998г; 

• Наредба N°4 за знаците и сигналите за безоnасност на труда и противопожарна охрана -ДВ, 

бр.4 7 /99г.; 

• Наредба N°5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска - ДВ, 
бр.77/95г. ; 

• Наредба N°3 за за инструктажа на работниците и служителите no безопасност, хигиена на 

труда и противопожарна охрана- ДВ, БР.44/1996г.; 

• НаредбаN°16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести-ДВ, бр.54/1999г.; 

• 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., 
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бр.52/200 1 г. и бр.54/200 1 г. ; 
• Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки -

ДВ, бр.б/2000г.,изм.,бр. \ О/2002г.,бр.\9/2002г. ; 
• Правилник по безопасността на труда. 

V. Оценка на р11сков•пе ситуацни 
\. Оценката на рисковите ситуации задължително се съгласува и допълва на обекта, имайки 

предвид специфичността на изnълняваните видове работи, като се отчитат и непланираните, но 

nредвидими 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 nодизnълнителите; 
- 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. 

VI. Отговорни лица 
Отговорни за безопасността при работа на персонала са: ръководителя на обекта, 

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

конструктор и др., определени с длъжностните им характеристики и нормативните разпоредби . 

VII. Други разпоредби 
При настъпване на авария, извънредни ситуации, злополука nри която са nострадали едно 

или няколко лица и има основание да е нанесена най-малко средна телесна nовреда, 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 nредпазни средства - каски , колани, 
подходящо работно облекло за сезона - да се осигури промазано работно облекло, ръкавици и обувки 

/ботущи/, което да предnазва от дъжд; да се осигури топло помещение за nочивка при студено време и 
тонизиращи напитки; 

• Опасност от движещи се машини, транспортин средства 11 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 изкопни работи - укреnване на изкопите; ограждане, сигнализиране; взаимодействие 

между багериста, сигналиста и работещите; 

• При преместване на товари с nовдигателни съоръжения и nри влагането им -
надеждното им захващане и укрепване чрез изnитани кошници и др. приспособления, намаляващи 

вероятността от nадане на товарите и nричиняване на наранявания и травми ; осигуряване на габарит; 

знаци и сигнали nри преместване на товарите; сигналист - предупреждаващ за оnасности; 
• Оnасност от остри ръбове, стърчащи и изпъкнали елементи от конструкцни и 

съоръжения - маркиране на същите, ограждане, сигнализиране и при възможност тяхното 

отстраняване; ползване на ЛПС - работно облекло, ръкавици , обувки; 

• Оnасност от удар в препятствие, подхлъзване, заrуба на равновесне и падане на ниво, 

nоради неравни и хлъзгави повърхности, терени, nлощадки- осигуряване на оптимални площи и 

8/12 



nроходи за трансnорт и обработка на материалите; отстраняване на неравностите и обработка на 

хлъзгавите участъци; ограждане, сигнализиране на опасните места; повишено внимание; 

• Опасност от падане от височина - при работа с преносими стълби, платформи, да се 

използват технически изnравни, добре и nравилно укрепени стълби; nлатформи, ползване на 
монтажни колани и др. средства срещу nадане от височина; nредпазни nараnети; nовишено внимание 

nри работа на тях; наблюдение на nроцеса; ежедневни инструктажи; 

• Опасност от електр11чески ток - с ел. уредби и съоръжения, намиращи се под наnрежение 

да работят само лица, които имат необходимата nравоспособност и квалификационна груnа no ел. 
безопасност; да не се доnускат открити и достъпни тоководещи части , намиращи се nод ел. 

наnрежение; да се изnолзват изnравни удължители; да се осигури защита от директен и индиректен 

доnир до ел.съоръжения и уредби , инсталации - чрез заземяване и занупяване и др. средства; да се 

изnолзват знаци и сигнали no ел. безоnасност, да се работи при изключително наnрежение и 

nовише~ю внимание nри изкоnни работи и nри изграждане на ел. кабелна мрежа , улично осветление; 

задължително инструктиране на nерсонала; 

• Опасност от шум и вибрацни - nри работа с булдозер , багер, трамбовка, кавго и др. 

шумни машини, инструменти и съоръжения - да се осигурят и nолзват антифони и виброгасящи 

ръкавици и килимчета; екраниране на шума; режим на труд и почивка; nериодични медицински 

nрегледи; 

• Опасност от газове 11 пари с вредно, дразнещо н токсично действие, отделяно при 

заваръчни процеси и асфалтови работи - да се осигурят подходящи nредnазни маски за 

недопускане на инфекции, алергии и отравяния , да се осигурят nротивоотровни - то~•изиращи 

наnитки, лекарствени средства; nознаване на токсичните вещества; инструкции за безоnасна работа с 

тях; режим на труд и почивка; периодични медицински nрегледи ; 

• Опасност от съоръжения с повишена опасност /бутилюt с газ под налягане/ - сnазване 
изискванията на Наредба N°7 на МТСП и МЗЗ от 1999г.; Наредба N°28 ДВ бр.l О 1 от 1 992г. за 

безоnасна работа със съдове nод 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 nреnарати. 

• Задъжително провеждане на периоднчни меднцннсюt прегледи - за следене на 

отклонения в здравословното състояние на работниците; 

• Нервно - психическо напрежение прн тежка физичека работа - спазване нормите за 

физическо натоварване no Наредба N°16 ДВ бр.54 от 1 999г.; nрилагане на физиологичен режим на 

труд и nочивка и задължително минаване на nериодичен медицински nреглед. 

• Работни операщш и дейности, застрашаващи външин нлн случайно намнращн се на 
работното място лнца - на видно място да се nоставят nисмени разnореждания и нагледни 

материали, отнасящи се до реда и оnасностите, характерни за работ~юто място; инструктиране на 

лицата; 

• Прн работа с подюпълннтелни органнзащtн и фнрмн - nисмено регламентиране на 

задълженията на страните за отговорностите no безоnасни условия на труд nри изnълнение на СМР; 
съгласуваност на дейностите; инструктажи no ЗБУТ; 

• Опасност от пожар - За nреодоляване на значим риск от значими материални щети е 

необходимо да се осигурява безоnасността, съгласно Чл. 84 на Наредба N°7 от 1999г. ; да се nодържат 
в изправност nротивоnожарните уредби; да се осигурят nътища за евакуация . 
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Знаците - табели имат форма, цветове и графичен символ както следва: 

а) Забраняващи знаци Забраняващите знаци имат кръгла форма, черен графичен символ 

върху бяла повърхност и червена ограждаща пресичаща линия (червената повърхност заема 

най-малко 35% от площта на знака). 

Забранено е 

пушенето 

1 

Забранено е 

гасенето с вода 

Забранено е за 

индустриални 

превозни средства 

2 

Забранени са пушенето и 

паленето на открит огън 

Водата не е 

за пиене 

Забранено е 

докосването 

6 

3 

Забранено е стифирането 

и складирането 

Забранено е 

за пешеходци 

4 

Забранено е за външни 

(неупълномощени) лица 

5 

Забранено е 

nреграждането на nътя 
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б) Указателни знаци за аварийни изходи и nърва nомощ 

Указателните знаци за аварийни изходи и nърва nомощ имат nравоъгълна или квадратна 

форма и бял графичен символ върху зелена nовърхност (зелената nовърхност заема 

най-малко 50% от nлощта на знака) . 

или 

7 8 

или 

10 

Авариен изход/маршрут за евакуция 

~ ~ ~ ~ 
Посока на движение 11 

Знакът се nоставя над аварийния изход 

13 

на очите 
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в) Указателни знаци за nротивоnожарно оборудване и разnолагането му 

Указателните знаци за nротивоnожарно оборудване имат nравоъгълна или квадратна форма 

и бял графичен символ върху червена nовърхност (червената nовърхност заема най-малко 

50% от nлощта на,.::з:;н;;а;;;к~а~·===----т-------.----------, 

1/11111~ 
1 

14 
Противоnожарни Противоnожарен 

съо ъжения ма куч 

Пожарогасител Телефон 

15 nри nожар 

Ръчно задействащо 

Алармено се nожарогасително 

устройство или известително 

устройство 

Посока към nротивоnожарното оборудване 

(доnълнителен информационен знак) 

1 
' 

Семц!IЯ : j 
тстс 1 

Части на nрспш: 

КА.У.Аrд Нд I:НЖЕН!?~ТЕ а l:iiВЕСТИЦИО~:НОТО ПFCiKTi1?AHE 

ПЪЛ НА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

n~ удосто;~огмо~ ilo;:n..tc-
!3 nnn F<-~=-:-----'----------11--1 

·.~n:oe.tщ;-c ILостс;::н-:< 1~ r.nn з~ <i ·.; ..:..;·:. :с ;~~ 
------ (инж. Б . iошков 
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2 

СИТУАЦИОНЕН ПЛАН м 1: 1 ооо 

4334.9426 

v7st;. 9ОО.щ 
4334.2023 

В ременна npuoбeкmoBa база 

4 / 1 

:~ J~~ м М~ ' -!>. ......... 1 1 /"-. 1 

09 
9 1/ м ""'1 V м \J V ~ \J о 

/ 09 

9 
о 

" / 1 1 ~ 
./ 1 1 1 1 1 1 1 1 

/ 
1 1 1 1 1 1 1 

4 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 

Легенgа : 

1. Фургон за охраната 6. Oipucu u канцеларuu 1 О . Баня u тоалетна 
11. Контеонери за отnаgьцu 
12. Т рансiрорматор за 220V 

2. Bxog кьм ВПБ 
3. Местостоянки за обслужбащuте машuнu 
4. Бuтобu cгpagu за работнuя nерсонал 

7. Инiрормацuонна табела за uзгражgащuят се обект 
8. Протибоnожарна охрана 

9. Ос5етuтелнu тела 
5. Сnешен меguцuнскu центьр 

Забележка : Важu като схема no Чл . 1 О от нареgба N2 т. 12, 13 

2 

~ 
~ 
~ 

в 

4334.9525 

... . . . . . . . . . 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : 

:,:Х: 
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"V" 
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