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I. ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Планирането и организацията на строителната площадка е детайлен

процес, първа стъпка при реализирането на различни инвестиционни проекти и

основен компонент при управлението им.

За да бъде добре организирана една строителна площадка е неоходимо да се

анализират всички компоненти и рискове на строителния процес, като по този

начин целим да осигурим:

• Здравословни и безопасни условия на труд

• Оптимално разпределение на ресурсите и бюджета във времевата рамка на

проекта

Формулата ЦСКА

Чрез правилно планиране и изпълнение на плана

се осигурява оптимално разпределение между

основните качествени показатели на всеки

строителен проект - Цена/Срок/Качество.

Планирането и организацията на строителната площадка включва много фактори

(местоположение на обекта, срок за изпълнение, специфика на строежа и други), както

и всички участници в строителния процес. Това не е еднократен акт, а непрекъснат

контрол на всички процеси и обстоятелства, които при необходимост се реорганизират.



Проекта за организация на строителната площадка е част от документацията на големи и малки обекти, и включва:

• Местоположение на офисите

• Местоположение на входовете и изходите на строителната площадка

• Местата за складиране и съхранение на строителните материали, както и маршрутите за тяхното доставяне

• Местата за складиране и съхранение на отпадъци, както и маршрутите за тяхното изхвърляне (депониране)

• Информация за трасетата за движение на автомобили, механизация и хора, както и местата за престой

Временна организация на движението

Когато строителната площадка е разположена в урбанизирани територии, а

и не само и се налага временно затваряне на пътища и улици е необходимо

да се изготви проект за временна организация на движението, който да

организира придвижването на хора и автомобили по време на

изпълнението на обекта, с минимални затруднения.



• Автомобили и строителна механизация да имат отделни вход и изход

• Строителните работници трябва да имат отделни вход и изход от строителната механизация

• Всеки вход и изход трябва да бъде означен със сигнализация, като местоположението им се съгласува със засегнатите

страни (най-често органа, който управлява пътната мрежа на съответната територия)

• Паркингите за служители и посетители да се позиционират далеч от работните зони

• Контрол на достъпа до работните зони

• Складовете за съхранение на материали да бъдат разположение близо до входовете и изходите, така че автомобилите, които

доставят материали да не преминават през строителната площадка

• Оптимално планиране на използваната механизация

II.1 ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ

II. 2 МИНИМИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТА

II.3 ВИДИМОСТ

Видимостта е от ключово значение за безопасността. Тя се постига не само с добра организация на строителната площадка,

но и с подходящо осветление, както и хора, които да сигнализират механизацията и работниците как да се придвижват.

За повишаване на безопасността е добре механизацията да има камери за обратно виждане и/или сигнални системи, които се

включват, когато се движат назад. Работниците и служителите трябва да са облечени със светлоотразително облекло.

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ



• ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

• КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

• СИГНАЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И РАЙОНА ОКОЛО НЕЯ

III. ОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

• ПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ

• СКЛАДИРАНИ МАТЕРИАЛИ

• ИЗКОПНИ РАБОТИ

• ПОДХЛЪЗВАНИЯ И ПАДАНИЯ

• ПРАХ, ШУМ И ВИБРАЦИИ

III.1 ОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

III.2 МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА



IV. МОНИТОРИНГ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛБОКИ ИЗКОПИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ

При изпълнение на изкопи в градска среда, особено при изкопи с

голяма дълбочина се прави специфично укрепване, гарантиращо не

само стабилността на изкопа, но и на сградите и инфраструктурата

близо до обекта.

На схемата е показан мониторинг в реално време със специфична

техника, която проследява преместванията в реално време, като освен

укрепването на изкопа се следят и преместванията на околните сгради.

Контрола на преместванията трябва да се прави ежедневно.

Геодезическите измервания са стандартна практика, но при обекти с

голяма продължителност се изисква значителен човешки и финансов

ресурс, което не гарантира мониторинг в реално време, което би

довело до фатални проблеми.



V.1 СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

Определяне на местата за съхранение на всеки материал е изключително важно, особено когато се съхранява опасен материал.

Поддържане на подредени складови помещения.

V.2 ЗАПАЛИМИ И ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

Съхраняват се в специални помещения, защитени от случайно запалване или замърсяване, далеч от останалите материали

V.3 ДОСТАВКИ 

Оптималното планиране на доставките гарантира намаляване на площите за съхранение на строителната площадка, намаляване 

на рисковете от грешки, което съответно води до намаляване на разходите.

V. СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

V.4 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

В Р. България за почти всички строежи, с изключение на много малките се разработва План за управление на строителните 

отпадъци (ПУСО), които третира предвидените за влагане строителни материали, както и строителните отпадъци, които ще 

бъдат генерирани и мерки за тяхното редуциране, рециклиране, складиране. 



Насипи - при височина на насипа до 1,5 м. дърветата, храстите и техните корени се премахват на дълбочина 60 см., измерено

под нивото на теренната основа. При насипи над 1,5 м. се премахва само надземната част.

Изкопи - дърветата, храстите и техните корени в зоната се изкопа се премахват на дълбочина минимум 60 см., измерено под

нивото на земното легло.

V. 1 ОТСТРАНЯВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

VI. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Технологията за премахването на дървета зависи от

диаметъра на ствола му (D):

• D ≤ 15 см – дърветата/храстите се изсичат;

• D = 15–30 см – дърветата/храстите се изсичат и

изкореня- ват, а при по-големите диаметри се подкопават и

корените им се подрязват;

• D > 30 см и при по-малки, но ценни дървета първо става

изсичане на стволовете, а после изкореняване на

пъновете;

• D > 50 см – дърветата се изваждат със специални

приспо- собления към трактори или булдозери. При по-

големите дървета може да се наложи и употребата на

взрив.

Все по-често по света и в България вместо отсичане на 

дървета се извършват мероприятия по преместването им 

без да се навреди на растението



VI. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Всички подземни съоръжения на техническата инфраструктура се идентифицират и след това се отразяват е проекта. В проекта

може да бъде предвидено премахване, преместване или прекъсването им. Проектното решение се съгласува със собственика на

съоръжението.

V.2 ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

В зоната на Земното тяло в проекта задължително се предвижда изземване, складиране и

съхранение на растителната почва (хумус). Изкопания материал се складира в страни от

пътя, ако ще се използва за довършителни земни работи, извозва се на мястото за

рекултивация на нарушени терени или се използва за селскостопански цели.

V.4 ОТСТРАНЯВАНЕ НА РАЗСТИТЕЛНА ПОЧВА (ХУМУС)

Съществуващите пътища, тротоар, пътеки, попадащи в обхвата на обекта се преместват или премахват до завършването му, като

това задължително се съгласува със собственика на инфраструктурата. Ако се налага пренасочване на движението се изготвя

проект за временна организация на движение.

V.3 СЪЩЕСТВУВАЩИ ПЪТИЩА



ВИДЕА

Представяне на различни видове дейности и организация на работа при изграждане на Магистрала Е75

Предеяне – Царичина долина

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uzgujQejkU0

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uzgujQejkU0


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


