
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО  

 

Въпросите за организацията и изпълнението на строителството се решават в една или друга 

степен във всички фази на проучването и проектирането на строителните обекти.  

 При проектирането на организацията на строителството се определят:  

1. Обемите, технологията, последователността и сроковете за изпълнение на отделните 

видове СМР;  

2. Състав, обем, последователност и срок за изпълнение на работите от подготвителния 

период на строителството;  

3. Необходимите ресурси – възобновяеми и невъзобновяеми;  

4. Срокове за доставка и заетост на необходимите материали, транспортни и монтажни 

средства и съоръжения;  

5. Необходимите капитални вложения по периоди;  

6. Видът и обема на временното строителство и разположението му на строителната 

площадка;  

7. Срокът за изпълнение на обекта като цяло и по подобекти;  

8. Мерките и средствата за безопасно изпълнение на СМР;  

 

Проектирането на организацията на строителството изисква спазването на следните основни 

принципи:  

1. Извършване на СМР посредством съвременни технологии и висока механизация на 

строителните процеси;  

2. Използване на прогресивни методи и форми за рационална организация на трудовите 

ресурси;  

3. Целогодишно извършване на строителството, съобразявайки технологичната 

последователност за изпълнение на СМР с климатичните особености на района;  

4. Рационализиране на обема и разположението на ВС на територията на строителната 

площадка;  

5. Съобразяване с изискванията за здравословно и безопасно изпълнение на СМР  

 

При спазване на тези принципи се проектира организацията на строителството, като се 

разработва Плана за безопасност и здраве. Съдържанието на плана е описано в чл.10 на Наредба №2 



на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи.  

В най-общ вид ПБЗ се състои от Обяснителна записка и Графична част.  

В обяснителната записка се дава кратка характеристика на строителния обект – 

местоположение, описание на обекта, на района на строителство, връзка на строителната площадка 

със съществуващи инфраструктурни системи. Съставя се организационен план, в който се описват 

етапите за изпълнение и технологичната последователност за извършване на основните видове 

работи и дейности. Прави се обосновка на приетите технологични и организационни решения и на 

организацията на строителната площадка. Класифицират се опасностите при изпълнение на СМР и 

се описват мерките за преодоляването им.  

Графичната част се състои то: 

 Строителен ситуационен план – това е  план на обекта, на който освен предвидените 

за изграждане сгради и съоръжения са показани и съставът и разположението на 

временното строителство необходимо за изпълнение на строителството. На базата на 

ССП се разработват всички схеми предвидени в чл.10 на Наредба №2, а именно: схема 

на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета, схема на 

разположението на складови площи за строителни материали и контейнери за 

строителни отпадъци, схема за разположението на санитарно-битови помещения за 

работниците на обекта и управленческия персонал (технически ръководител, 

координатор по БЗ, контролни органи), схема за захранване на обекта с ел. Енергия, 

вода, отопление и др. Съставят се още схема и график за временното изкуствено 

осветление на строителната площадка и работните места; схема и вид на 

сигнализацията за бедствия, аварии, пожар или злополука с място за оказване на първа 

помощ, схема за временна организация на движението, евакуационни пътища и 

всички други описани в Наредбата или, които координатора по БЗ е сметнал за 

необходимо да покаже.  

 Календарен план за целия обект – съставя се обикновено по укрупнени видове работи. 

С него се определят сроковете за изграждане на целия обект, на отделните етапи и на 

подобектите, сроковете за доставка на машини, съоръжения и обзавеждане;  

 Календарен план за отделен подобект – в него се определя организационната и 

технологична последователност за изпълнение на СМР, сроковете, темповете и 

необходимите ресурси за изпълнение на СМР, както и междинните срокове на 



отделните етапи (нулев цикъл, груб строеж, монтажно – инсталационни, 

довършителни работи).  

Въз основа на КП се определят в календарен разрез необходимите ресурси – материални, 

технически, трудови, финансови и др. за изпълнение на строителството. В този смисъл КП са 

основни документи при проектирането на организацията на строителството.  

Разработеният ПБЗ се предоставя от Възложителя на Строителя при откриване на 

строителната площадка.  

При провеждане на процедура за възлагане на строителство, Строителя съставя свой ПБЗ и 

го представя като неразделна част от своята оферта. Добре разработеният ПБЗ е предпоставка за 

спечелване на процедурата и сключване на договор за строителство.    

 


