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УВОД  

Строителството е производствена дейност, осъществяваща се в открито пространство, и която 

дейност в повечето случаи оказва негативно влияние върху околната среда. Реализацията на 

инвестиционните строителни проекти в урбанизираните територии е съпътствано с много изисквания 

и ограничения от екологичен, социален и икономически характер. С оглед създаване на по-добри 

условия и намаляване на негативното влияние, от изпълнението на строителните процеси, е 

необходимо прилагането на основните критерии и изисквания за устойчиво развитие, в частност 

устойчиво строителство.  

Планирането на организацията на строителната площадка, е процес на вземане на решение за 

определяне на разположението на временното строителство в границите на строителната площадка с 

отчитане пространствените ограничения и развиване на най-добрите алтернативни решения, с оглед 

максимална ефективност през целия период на строителството на обекта и при спазване на 

изискванията за устойчиво строителство.  

В урбанизирани територии, пространствата са все по-оскъдни, достъпът до обектите е 

затруднен поради голямата интензивност на движението.   Нормативните и административни 

изисквания в тези условия са все по-големи, което усложнява планирането, организирането и 

функционирането на строителната площадка.  С нарастващата загриженост на обществото към 

околното пространство, строителната площадка, като среда, в която се изпълняват инвестиционните 

строителни проекти в урбанизираните територии, заслужава да ѝ се обърне специално внимание по 

отношение на прилагането на принципите за устойчиво развитие, в частност устойчиво строителство.  

 

ГЛАВА 1 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО  

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  

1.1.УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

Идеята за „устойчиво развитие” се заражда през 70-те години на миналия век в Стокхолм на 

проведена Конференция на ООН, когато са очертани основни точки за човешкото развитие.  

Като понятие „устойчиво развитие” (sustainable development) се споменава за първи път през 

1980г., а през 1987г. в доклад на международна комисия озаглавен  „Нашето общо бъдеще” (Our 

common future) за първи път се предлага определение на понятието устойчиво развитие, което гласи: 

"Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да отнема 

възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди". Това определение 

е придобило най-голяма популярност и се приема за класическа дефиниция.  

На фиг. 1.1 е представен основния модел на цялостната концепция за устойчиво развитие, 

която може да се опише като съчетаване на икономическото и социално развитие при запазване и 

подобряване на качеството на околната среда (Георгиев и Манолов,1999г.; Апостолов, 2005 г.).  

 

Фиг.1.1. Основен модел за устойчиво развитие 
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С нарастването на глобализацията все по-важни стават въпросите свързани с грижата за хората 

и за околната среда. 

Устойчивото развитие се приема за основен приоритет при създаването на Европейския съюз 

(ЕС). „Европа 2020” е стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

През 2015 г. на среща на ООН световните лидери приемат програмата „Да преобразим света: 

програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, с която се определя набор от 17 глобални Цели за 

устойчиво развитие (ЦУР) за премахване на бедността, опазване на планетата, гарантиране на 

защитата на правата на човека и осигуряване на просперитет за всички (фиг.1.2).  

Фиг.1.2. Глобални цели за устойчиво развитие 

 

Прилагането на Европейската стратегия на национално равнище се осъществява чрез 

разработването на национални програми и стратегии. Националната стратегия за устойчиво развитие 

на Република България е разработена в съответствие с Европейската и основната ѝ цел е да очертае 

и осъществи дейности, които ще повишат качеството на живот в държавата, както за настоящото така 

и за бъдещото поколение.  

Дискусиите на тема устойчивото развитие са все по актуални през последните години, като 

започват да се диференцират и по категории като „устойчиво земеделие”, „устойчив туризъм”, 

„устойчиво строителство” и в частност „устойчива архитектура”.  

 

1.2. УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО  

Устойчивото строителство е приложение на устойчивото развитие в строителния сектор. Това 

означава, че устойчивото строителство засяга социалния, икономически и екологичен аспект на 

строителната индустрия (Василева, 2014г.). По тази причина е необходим нов подход, чрез който да се 

постигне баланс между икономическите, социалните и екологичните аспекти на строителните 

дейности. 

За удовлетворяване на тези критерии е необходима система от практики и технологии в 

строителството, при които се оптимизира потреблението на материали, енергия и суровини, с цел 

намаляване негативното влияние на човешките дейности от строителство върху околната среда.  

В основата на устойчивото строителство е стремежът за:  

- употреба на местни и лесно достъпни строителни материали;  

- употреба на материали с кратък производствен цикъл и лесни за рециклиране;  

-  оптимизиране на използването на енергия и енергийни източници за жизнени 

нужди;  

- оптимизиране на използване на вода и въздух;  

- съобразяване с местните климатични условия и релеф;  

- съобразяване с местните културни особености, бит и традиции.  
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Устойчивото строителство включва прилагане на редица решения свързани с технологични, 

екологични, социално-икономически и културни въпроси, засягащи строителството на местно, 

национално и глобално ниво.  

Можем да твърдим, че принципите за устойчиво строителство са приложени за първи път в 

България през далечната 1865г. от Майстор Колю Фичето, при строителството на Беленския мост.  

 

Поръчката за изграждане на моста идва от Мидхат паша (валия на дунавския вилает). 

Полският инженер Людмил Рола, който по това време бил на служба при пашата, изготвил проект, 

чиято оценка възлиза на 3 млн. гроша. Майстор Колю Фичето предлага на пашата да построи моста 

за 700 000 гроша и два пъти по кратък срок. За да изчисли сумата,  майстор Колю Фичето е направил 

макет на моста от восък.  

За строителството на моста за използвани местни ресурси. За зидарията са използвани камъни 

от изоставени къщи и крепости, а за облицовката местен варовик, за разлика от проекта на полския 

инженер, който е предвиждал добив,  обработка и транспорт на каменни квадри от далече. В градежа 

били включени ковачи от Габрово, дърводелци и каменари от Трявна и Дряново, работници от Бяла.  

По този начин без да подозира, самоукият български майстор полага основите на устойчивото 

строителство в България, като  е сътворил нещо красиво и качествено с минимум средства, запазено 

и до днес и включено в културно историческото наследство на България. 

 

1.3.УСТОЙЧИВА СГРАДА  

Устойчивата сграда може да се дефинира като проектирана и изградена с енергийно-

ефективни и безопасни ресурси при спазване на екологичните изисквания чрез оптимална 

икономическа стойност (Иванов и Стоянов, 2014г.). Устойчивата сграда и нейната конструкция 

трябва да оказват минимално негативно влияние върху околната среда, което се постига чрез 

влагането на материали с кратък производствен цикъл и лесни за рециклиране.  

Една от най-съществените характеристики на устойчивата сграда е високата степен на 

енергийна ефективност, а най-висша степен на енергоефективното строителство е т.нар. пасивна 

къща. Все по-често определенията „устойчива”, „зелена”, енергоефективна”, „високотехнологична”, 

„пасивна” за дадена сграда се използват като синоними, въпреки че има известна разлика. Тези сгради 

се отличават от останалите по зелените покриви и/или фасади, фотоволтаични панели на покрива 

и/или вградени във окачените фасадни панели, големи прозорци за осигуряване на естествена 

светлина и др.  

За да се постигне устойчиво строителство е необходимо да се увеличат изискванията към 

всички негови етапи и да се разработват превантивни дейности, свързани с процеса на строителството 

от началото на разработване на проекта до края – разрушаването на сградата/съоръжението. Това 

означава, че е необходима оценка на всички етапи от жизнения цикъл – проектиране, строителство и 

експлоатация. 
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Всички глобални тенденции в строителния бизнес, а особено в Европа са в посока на движение 

към висока степен на енергоефективност и пасивния стандарт. Нещо повече – Европейският Съюз 

планира постепенното въвеждане на пасивния стандарт като задължителен за всички 

новопроектирани обществени сгради от 2018г. и жилищни сгради от 2020 г.  

Международно изследване от 2016г. за тенденциите на пазара на „зелени” сгради показва, че 

Европа е на прага на значителен растеж на „зелени”, или „устойчиви”, инвестиции в близкото 

бъдеще. Докладът разкрива, че над 60% от анкетираните очакват техните обекти да бъдат 

окачествени като устойчиви до 2018, като за петгодишен период очакват да спестят 14% оперативни 

разходи за новопостроени сгради и 13% за съществуващи обекти 

(https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/imoti/2017/06/14/2976775_zelenata_vulna_nabira_skorost/).  

 

2. НОРМАТИВНА РАМКА   

Обектите се проектират, изпълняват, въвеждат в експлоатация в съответствие с определени 

нормативни документи, поставящи правната основа за устойчиво строителство.  

2.1.ЕВРОПЕЙСКА НОРМАТИВНА РАМКА 

На 13 юли 2010 Европейската комисия приема стратегията „Европа 2020“, чрез която се 

определя пътя, за развитие на икономиките на страните членки на Европейския съюз и акцентира 

върху новите технологии и "зеления растеж". Документът определя три приоритета - интелигентен 

растеж, устойчив растеж и приобщаващ растеж.  

2.2.НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА РАМКА  

В изпълнение на Стратегия „Европа 2020” в страната е разработената Национална програма 

за развитие „България 2020“ (НПР БГ2020). Визията на програмата е към 2020г. държавата ни да 

развие конкурентноспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и 

професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално 

балансиран икономически растеж. 

В съответствие с НПР БГ 2020 са разработени:  

• Стратегия за енергийна ефективност;  

• Стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване;   

• Стратегия за безопасност и здраве при работи; 

Синхронизирани са нормативните документи (закони, наредби, правилници), като във всички 

тях са застъпени изискванията и принципите за устойчиво строителство.   

 

3. СТАНДАРТИ ЗА УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО  

Окачествяването на дадена сграда, като устойчива се осъществява чрез система за обследване 

и оценка, след което се издава документ. Това означава, че сградата е обследвана,  проверена и 

оценена във всички фази на инвестиционния процес и за сградата е постигнат баланса между трите 

сфери на устойчивото строителство. С други думи устойчива може да бъде наречена онази сграда, 

която е преминала през процес на сертификация и е получила сертификат.  

През последните години се наблюдава значително развитие в изследването на въздействието 

на сградите върху околната среда. Използват се два подхода за проектиране на системи за оценка на 

сградите и това са оценката на жизнения цикъл (Life cycle analyses – LCA) и т.нар. рейтингови 

системи. След въвеждането на първата рейтингова система през 1990г.  започва бързо увеличаване 

на броя на този вид схеми за оценка на сградите и съответно използването им, в сравнение с оценката 

на жизнения цикъл на сградите (фиг.1.3)  (Bernardi et al., 2017).  Рейтинговите системи за оценка на 

екологичните показатели на сградите имат за цел да установят обективен и изчерпателен метод за 

оценка на широк спектър от екологични показатели, като целта им е да измерват ефективността на 

сградата по последователен и хармонизиран начин по отношение на предварително установени 

стандарти, насоки, фактори или критерии. 

https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/imoti/2017/06/14/2976775_zelenata_vulna_nabira_skorost/
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Фиг. 1.3. Тенденция на схемите, използвани за оценка на въздействието върху околната среда на 

сградите, представени в световен мащаб от 1990 до 2014 г. (Bernardi et al., 2017). 

 

Съществуват различни системи и стандарти за сертификация на сградите.  

Най-популярните и използвани стандарти за сертификация на устойчиви сгради в световен 

мащаб, а и у нас, са: 

BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method – 

Великобритания 

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – САЩ  

HQE – High Quality Environmental – Франция 

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Германия  

 

3.1. BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method  

Стандартът BREEAM е най-старият и широко използван метод за оценка на въздействието на 

сградите върху околната среда. Система на оценяване се състои в съгласуването с принципите на 

устойчивото развитие, които са охарактеризирани като набор от измервания на въздействието на 

сградата върху околната среда. При стандарта BREEAM тези влияния са групирани в девет сегмента 

(фиг.1.4), възникнали като комбинация от критерии, за които е постигнат консенсус. Критериите, 

според които се извършва оценяването на обектите, са: управление на енергията, здраве на 

ползвателите на обектите, вода, материали, отпадъци, замърсяване, ландшафтен аспект, екология и 

транспорт.  

Допълнителна категория представляват иновациите в проектирането, която трябва да 

подчертае новостите при някой обект, които е било невъзможно да бъдат оценени или включени в 

съществуващата система на оценяване. Тази категория е начин да се насърчи развитието, съответно 

да се стимулира архитектурната и инженерната практика, тъй като всяка сграда, надхвърлила 

предвидените и очаквани стандарти, заслужава специално внимание.   

3.1.LEED – Leadership in Energy and Environmental Design  

Системата LEED е създадена през 2000 г. от Съвета за еко строителство на САЩ и се определя 

като най-големият клон на BREEAM. LEED отдава предимство на използването на местни и 

естествени материали, както и на възобновяеми източници на енергия.  

Сертификацията е на базата на шест категории – устойчив строеж/парцел; ефективност при 

разхода на вода; енергия и атмосфера; материали и ресурси; качество на битовите условия (удобство 

и комфорт); иновации в проектирането (фиг.1.5).  

 

Рейтингови системи  
 

Оценка на жизнения 

цикъл 
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Фиг.1.4. Категории за оценка по BREEAM    Фиг. 1.5. Категории за оценка по LEED  

  (www.breeam.com)    (http://www.knaufinsulation.bg/leed-стандарт) 

 

3.2.HQE – High Quality Environmental  

Стандартът HQE е създаден през 1996г. от едноименна асоциация за сертифициране на 

устойчиво строителство. Пет са основните принципи, които правят тази схема специална, и те са – 

цялостен подход, адаптивност, най-добри показатели, техническа експертиза и прозрачност на 

дейността. Показателите, по които се осъществява оценката са групирани в четири категории, както 

следва – еко строителство (по отношение на околната среда), еко управление (по отношение на 

енергията , отпадъчната вода и поддръжката), комфорт и здраве на клиента. В рамките на тези четири 

категории са развити общо четиринадесет критерия, които се оценяват поотделно.  

3.3.DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  

DGNB е създаден през 2008г. от немска нестопанска и неправителствена организация. 

Стандартът DGNB, като „най-млад” е доста гъвкав, включва пълен набор от критерии за устойчивост 

и третира еднакво всяка фаза от жизнения цикъл на сградата, от проектирането до готовия обект. 

Системата обхваща всички основни аспекти на устойчивите сгради, независимо дали става въпрос за 

нова сграда, за съществуваща или реконструкция и модернизация, за отделни сгради или комплекс 

от сгради. При този стандарт са оформени шест области за оценяване – жизнена среда, икономика, 

социално-културен и функционален аспект, технология, производствен процес и местоположение на 

строителната площадка на обекта (фиг. 1.6.)  

DGNB Bulgaria  

От 2011г. Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC) адаптира DGNB системата за 

България. Националният стандарт отговаря на българската нормативна уредба и климатичните 

особености на средата у нас, като определя критериите за изграждането и експлоатацията на нов тип 

сгради, които оказват минимално въздействие върху околната среда.  

 
Фиг. 1.6. Области на оценяване по DGNB(http://www.knaufinsulation.bg/dgnb-стандарт) 

http://www.breeam.com/
http://www.knaufinsulation.bg/leed-стандарт
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Системите по същество са подобни и прилагат принципите на устойчивото развитие. Те 

предлагат цялостен подход и включват различни критерии за оценка, поставяйки на фокус околната 

среда и потребителите, като ги третират равноправно. Това дава възможност за сближаването на 

интересите на всички заинтересовани страни (инвеститори, наематели, собственици) и на целите, 

свързани с околната среда, в процеса на създаване на подходящата обстановка. Критериите за оценка 

са за всяка фаза от жизнения цикъл на един обект.  

Сертифицирането по различните системи се отличава формално по нива на оценка, период на 

валидност на оценката и, от особена важност за приложимостта на една или друга система, от 

нормативна уредба, спрямо която се оценява удовлетворяването на критериите (Захариева и др., 

2012). Съществува известна разлика в скалите, за оценяване на различните сертификационни 

системи, която може да доведе до парадокс, при който сграда с висока оценка по една система да 

бъде оценана с ниска оценка по друга система (Hamedani&Huber, 2012, Захариева и др., 2012).    

 

В таблица 1.1 и таблица 1.2 е показано сравнение между най-често прилаганите рейтингови 

системи за оценка на сградите.   

 

 

 

    

Фиг. 1.7.Сердика Център, София    Фиг. 1.8. България Мол, София 

с LEEB и DGNB сертификат    с BREEAM сертификат  

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDqaCgprLaAhWLcRQKHRziAwAQjRx6BAgAEAU&url=https://procomtech-bg.com/proekti/bulgaria-mall&psig=AOvVaw2qJZIHV4qkEEM8b5WHw7rU&ust=1523538728672515
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Таблица 1.1. Сравнение на рейтингови системи  
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BREEM 1990 Великобритания х х х х х х х х х х х х 10 Задоволително

Добре

Много добре

Отлично

Изключително

LEED 1998 САЩ х х х х х x х х х х 7 Серт. обект

Сребърен серт.

Златен серт.

Платинен серт.
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Много добро
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Изключително

DGNB 2009 Германия х х х х х х х х х х х х 5+1 Бронзов серт.

Сребърен серт.

Златен серт

етапи на оценяване предназначение категории



9 

 

 

 

 
Таблица 1.2. Показатели за оценка при различните рейтингови системи
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Прилагането на аспектите на устойчивост при проектирането и изпълнението на дадена сграда 

постепенно навлиза и на нашия строителен пазар. В България, до средата на 2017г, като устойчиви 

сгради са сертифицирани  24  сгради и още 19 са процес на сертифициране. В таблица 1.3 са показани 

някой от сертифицираните сгради.  

 

Сграда Система 

Бизнес център "Експо 2000"  LEEB, DGNB 

Англо-американско училище, София  LEED  

"Делта текстил България", Русе LEED  

"Музейко" LEED  

София Еърпорт Център, София LEED  

"Декатлон Подуяне" София LEED  

"Декатлон", Пловдив LEED  

"Камбаните Бизнес Център", София  LEED  

"Сердика Център", София (Фиг. 1.7) LEEB, DGNB 

"Галерия Мол", Бургас LEED  

Американско посолство, София LEED  

"Кепитал Форт Офис Тауър", София BREEAM 

"България Мол", София, (Фиг. 1.8) BREEAM 

"Инфинити Офис Тауър", София  BREEAM 

"Търговски център Европа" сгради 1 и 15, София  BREEAM 

"Логистичен Парк Ийст ринг", сграда 1, София BREEAM 

Склад на "Хайнекен/Загорка", Стара загора BREEAM 

"Сан Стефано Плаза", София BREEAM 

"Софарма Бизнес Тауърс", София  DGNB 

 

Таблица 1.3. Сгради със сертификат за устойчиво строителство (в. Капитал) 

 

От направения анализ се вижда, че оценяването може да се извърши още на етап проектиране 

на сградата. В своите разработки проектантите е необходимо да залагат решения свързани с 

постигането на нормативните изисквания и на дадената системите за оценка, по която ще бъде 

сертифицирана сградата.  

В етапа инвестиционно намерение и идеен проект се определят характеристики за сградата, 

като ориентация, етажност, застроена площ, необходими системи за оборудване, оформление на 

открити площи, подход /достъп до сградата и т.н. Също така е необходимо да се направи  

предварителен анализ за определяне на икономическата целесъобразност на предложения идеен 

проект и възможните негови варианти, като се определят показатели като срок за възвращаемост и 

нетна стойност на разходите през периода на съществуване на сградата/обекта.  

В етапа работен/технически проект се разработват техническите решения за сградата/обекта. 

Проектът трябва да отговаря и постига основните характеристики на устойчивата сграда – опазване 

на околната естествена и урбанистична среда, създаване на здравословна и удобна среда за 

обитателите/ползвателите на сградата и прилежащия терен.  

В етапа строителство, или по-скоро преди стартирането му, Строителят, познавайки 

изискванията и критериите за устойчивост, е необходимо да разработи адекватен график за 

изпълнение на строителните и монтажни работи и да организация на строителната площадка в 
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съответствие с изискванията за провеждане на отговорна строителна практика и отговорност към 

околната среда;  

За периода на експлоатация също е необходимо да се приложат изисквания и критерии за 

оценка на устойчивостта на сградата. Представят се:  

- предписания за правилна и ефективна експлоатация, поддръжка, ремонт и преустройства на 

сградата, мерки за опазване на околната среда, събиране и оползотворяване на генерираните 

отпадъци, действия при аварийни ситуации;  

- отговорен сграден мениджмънт осъществяван от компетентни звена или подходяща 

организационна система;  

- програма-график за периодични прегледи, ремонти и подмяна на оборудване на сградата 

обезпечена със необходимия финансов ресурс.  

Както се вижда, за реализиране на устойчивата сграда се интегрират усилията на всички 

участници в инвестиционния процес, както и на участниците в експлоатацията и поддръжката на 

сградата.  

В резултат сградата употребява по-малко количество енергия и питейна вода, изградена от 

материали с отговорно установен произход, осигурява по-високо ниво на качеството на 

обитаване,   генерира по – малко отпадъци и замърсяване, и в процеса на нейната експлоатация се 

опазва околната среда, поддържат се мерки за запазване и повишаване на екологичната стойност на 

прилежащия терен и биоразнообразието на същия.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В областта на устойчивото строителство са направени изследвания,  разработени са 

предложения, внедрени са технологии касаещи строителните продукти, тяхното производство и 

използването им в строителните конструкции, за да бъдат постигнати показателите за енергийна-

ефективност и екологичност. Сградите се проектират и изпълняват в съответствие с одобрените 

проекти, и функционират като устойчиви, т.е. постигнат е баланс по отношение на трите стълба на 

устойчивостта – екологичен, социален и  икономически.  Влизайки в стилистиката на устойчивото 

или „зелено” строителство, е необходимо да започнем да говорим за устойчива/„зелена” 

строителната площадка.  

Фиг. 1.9. Част от етапите за реализация на инвестиционен строителен проект 

При планирането на организацията на строителната площадка, особено в урбанизираните 

територии, е препоръчително и необходимо да се прилагат основните и водещи принципи за 

устойчиво строителството, а именно:   

1. Минимално въздействие на строителната площадка върху околната среда (екологичен); 

проектиране на 
устойчива сграда

устойчива/"зелена" 
строителна площадка 

експлоатация на 
устойчива/"зелена" сграда



 

 

 

12 

 

2. Висок жизнен стандарт на работещите на строителната площадка  и живеещите в района 

(социален);  

3. Естетически вид (социален и екологичен);  

4. Използване на минимално количество енергия по време на строителство (екологичен и 

икономически);  

5. Използване на минимално количество вода по време на строителство (екологичен и 

икономически).   

 

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

1. ВЪВЕДЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

Изграждането на строителните обекти до голяма степен зависи от организацията на 

строителната им площадка.  

В БДС EN 15643-1:2010 за устойчиво строителство понятието  за строителна площадка е 

адаптирано от стандарта ISO 6707 1:2017 и гласи: „определен терен, където е разположена или ще 

бъде разположена сграда и са изпълнени  или ще бъдат изпълнени строителните дейности за 

сградата и свързаните с нея външни съоръжения”.  

Според Закона за устройство на територията  "Строителна площадка" е теренът, необходим 

за извършване на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, 

в който се извършва строителството. Законът прави разликата между „теренът, необходим за 

извършване на строежа” и „границите на поземления имот, в който се извършва строителството”, и 

това ще бъде разгледано по нататък в разработката.  

Временното строителство представлява онези временни съоръжения и зони, с фиксирани 

конкретни задачи, които подпомагат процеса на изпълнение на основното строителство. Временното 

строителство не е част от основното строителство и има сравнително кратък период на живот 

(употреба). Временното строителство включва площи за товаро-разтоварни дейности, временни 

пътища, складове (открити и закрити, помещения за заготовки, инструменти и оборудване, 

контейнери за строителни отпадъци, помещения за ръководство на обекта и работници, санитарни 

помещения и др). Броя, вида и размера на съоръженията от временно строителство зависи от типа на 

проекта, мащаба, технологията на изпълнение на строителството и др. 

В урбанизираните територии все по-често е предизвикателство за проектантите да планират 

организацията на строителната площадка, отчитайки и съобразявайки се с всички фактори на 

влияние, с оглед постигането на изискванията на нормативните документи, изискванията на 

Възложителя и принципите за устойчиво строителство.  

 

2. ПЛАНИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА  СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА  

Планирането на организацията на строителната площадка е процес на вземане на решение 

отнасящ се до определяне на временното строителство (временни съоръжение) необходими по време 

на строителството на обекта, разположението на всеки елемент от временното строителство (всяко 

временно съоръжение) в границите на строителната площадка и колко време дадено временно 

съоръжение ще заема определената му площ  (Ning et al., 2011).  

За да бъдат изпълнени строителните и монтажни работи е необходима площ за работно 

пространство, за разполагане на оборудване, за съхранение на материали, пространство за движение 

на механизация и работници и т.н. В урбанизираните територии, при недобре организирани 

строителни площадки, може да се стигне до пространствени конфликти, което от своя страна да 

доведе до намалена производителност и забавяне на графика (Guo 2002).  
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Ефективния план за организация на площадката се отразява върху разходите за проекта, 

качеството на работа, безопасността на при изпълнение на строителните и монтажни работи, и 

екологичните аспекти на работата (Mawdesley et al., 2002).  

2.1.ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО  

Според Mawdesley et al., 2002 временното строителство се състои от съоръжения, разположени 

в границите на строителния обект, за които съоръжения е необходимо време за инсталиране и 

демонтиране в рамките на общия срок на строителството на обекта. Временните съоръжения, са 

различни за различните строителни обекти, както и периода на използване на дадено временно 

съоръжение на определеното място.  

Елементите на временното строителство могат да бъдат разпределени в четири групи 

(Raymond et. al), както следва:  

Група А) съоръжения, които са от съществено значение и се изискват за изпълнение на 

строителните и монтажни работи – кранове за вертикален транспорт на материалите, скелета – 

подпорни и/или фасадни, складови площи – открити и/или закрити, вътрешно площадкови временни 

пътища, работилници, площадки за заготовки или окрупняване на елементи и др.  

Група Б) съоръжения, които са от съществено значение от гледна точка на удобството и 

безопасността при работа на работниците, инженерния и управленския състав – съблекални, места за 

почивка, столова, бани, тоалетни, офиси, зали за срещи и др.  

Група В) съоръжения, свързани с цялостното функциониране на обекта – осигуряване на 

подход към обекта, лаборатория, захранване с ток и вода и трасета на тези инженерни мрежи, други 

осигуряващи обезпечаването на снабдяването на обекта.   

Група Г) съоръжения, които са задължителни (изискват се с нормативен документ) по време 

на изпълнение на  обекта – ограда, табели (знаци), площадка за измиване на механизацията 

напускаща строителната площадка, контейнери за строителни отпадъци, съоръжения свързани със 

шумозащита и прахозащита, временна организация на движението и др.  

В таблица 2.1 са представени необходимите временни съоръжения разпределени в 

съответните групи от А до Г.  

 

№ група А група Б група В група Г 

1 Кранове (подемници) 

за вертикален 

транспорт на 

материалите  

Помещения за 

преобличане 

работниците 

Вход/изход на обекта  Плътна ограда  

2 Скелета – подпорни 

и фасадни  

Помещения за почивка 

на работниците 

Временно ел.снабдяване 

на обекта - източник на 

мощност и 

разположение  

Площадка за измиване на 

излизащата от обекта 

механизация  

3 Склад за кофражни 

елементи  

Столова Временно 

водоснабдяване на 

обекта с вода за 

строителни, битови и 

питейни нужди 

Контейнери за 

строителни отпадъци  

4 Склад за армировка  Санитарни помещения 

- бани, тоалетни  

Временна канализация  Шумозащитни 

съоръжения  
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№ група А група Б група В група Г 

5 Площадка за 

заготовка на 

армировъчни скелети  

 Офис - канцеларии за 

управленски персонал 

Охрана на обекта  Прахозащитни 

съоръжения 

6 Площадка за 

окрупняване на 

елементи  

 Зала за срещи Лаборатория  Временна организация на 

движението по 

постоянните пътища за 

достъп 

7 Склад за зидарийни 

тела 

  Временни пътища за 

достъп до обекта 

Знаци, сигнали и 

информационни табели  

8 Склад за 

изолационни 

материали  

  Паркинг  Временно 

водоснабдяване за 

противопожарни нужди  

9 Склад за цимент    
 

 Място за оказване на 

първа помощ  

 

10 Площадка за товаро-

разтоварни дейности 

и маневриране на 

строителни машини 

  
 

Осигуряване на достъп и 

място за спешни превозни 

средства - линейка, 

пожарна кола 

 

  Площадка за 

пясък/инертни 

материали 

      

11 Оборудване за 

производство на 

строителни разтвори  

      

12 Дърводелски 

работилници 

      

13 Помещения за 

съхранение на 

машини и 

инструменти  

      

 

Таблица 2.1. Елементи на временното строителство 

Трябва да се отбележи, че в зависимост от вида и големината на обекта, не всички изброени 

по-горе елементи на временното строителство са необходими при изпълнение на строителството.  

 

2.2.РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ СИТУАЦИОНЕН ПЛАН  

Графичното изображение на планираната организация на строителната площадка 

представлява Строителния ситуационен план (ССП).  

Разработването на ССП е ключов проблем при проектирането на строителните инвестиционни 

проекти, който може бъде описан като многокритериална оптимизационна задача. При решаването 

на тази задача се следват най-общо четири основни стъпки (Сакарев, 1999; Лалова, 2004):  

− идентифициране на необходимите временни съоръжения и оборудване;  

− оразмеряване на вече идентифицираните временни съоръжения и оборудване;  
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− разполагане на оразмерените временни съоръжения и оборудване в рамките на 

проектното пространство;  

− оптимизиране на разположението на ситуираните временни съоръжения и оборудване.  

След изчерпателно изясняване на някои важни въпроси, като какво ще се строи, какви задачи 

са свързани със строителството и какъв метод на строителство ще бъде използван, може да започне 

процесът на планиране на организацията на строителната площадка, въпреки че този процес е силно 

субективен и нетривиален, и изисква изпълнението на множество приоритетни цели (Chau and Anson 

2002). Понастоящем не съществува утвърден метод за планиране на организацията на строителната 

площадка (Tommelein et al., 1992).  

 

2.2.1. Идентифициране на необходимите ВС  

Преди да се започне процеса на планиране на организацията на строителната площадка, е 

необходимо да се определят кои временна съоръжения са необходими за дадения строителен обект. 

Ако при разработването на плана за организация на строителната площадка не се вземат в предвид 

всички необходими временни съоръжения, то този план няма да даде оптимално разпределение на 

ВС в наличното пространство, и по този начин ще бъде нарушен плана за изпълнение на проекта.  

Елементите на временното строителство имат някои общи характеристики  (Elbeltagi, 2008), 

които е необходимо да бъдат отчетени, а именно:  

1. Ограничен и точно определен срок на използване и това е срока за изпълнение на обекта.  

2. Кратност на употреба – тъй като временно строителство се използва за не- голям период 

от време е желателно то да може да се използва последователно на няколко строителни 

обекта. Високата кратност на употреба намалява разходите и времето за изграждането на 

ВС. 

3. Мобилност – елементите на ВС трябва да могат лесно и бързо да се монтират, демонтират 

и съответно транспортират от един строителен обект на друг.  

4. Стандартни (типови) проекти на самите елементи на ВС – горните две характеристики се 

дължат именно на стандартизация в проектирането и изграждането на временни 

съоръжения, което води до увеличаване на кратността на употреба. Това улеснява 

съхранението, поддържането и транспортирането на временните съоръжения.  

5. Удовлетворяване на нормативните изисквания по отношение на шум и прах. Това се 

отнася за съоръженията, които се използват, на строителната площадка, за производството 

на строителни разтвори, смеси и др. 

6. Възможности за решаване на даден проблем по няколко начина – например конструкцията 

на закрит склад (навес) може да бъде дървена или стоманена.  

2.2.2. Оразмеряване  

След като се идентифицират елементите на временното строителство, необходими за 

изпълнението на обекта, трябва да се определи тяхната площ. Оразмеряването им зависи от броя на 

работещите на строителната площадка,  от производителността, от обема на работите, които ще се 

изпълняват, от наличното пространство, от времетраенето и етапите на изпълнение, и не на последно 

място от финансова гледна точка.  

Временните съоръжения трябва да се оразмеряват така, че да осигуряват безопасни условия 

на работа, добри условия за съхранение на ресурсите, ефективно функциониране на съответното 

временно съоръжение.  
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2.2.3. Разполагане на временното строителство  

Разполагането на елементите на временното строителство в границите на строителната 

площадка се извършва по определени правила, като се спазват изисквания за:  

• технология за изпълнение на строителните и монтажни работи;  

• възможности за движение и маневриране на механизация;  

• възможности за придвижване на работниците;  

• обслужване на складове и товаро-разтоварни дейности;  

• безопасност при работа; 

• спазване на допустимите стойности за шумо- и прахозамърсяване;  

• ненарушаване на комфорта на намиращите се извън строителната площадка и др.  

Спазвайки всички изисквания и ограничения към строителната площадка се съставя ССП.  

2.2.4. Оптимизиране на ССП. Методи  

При оптимизиране на строителния ситуационен план се държи сметка за (Сакарев, 1997, 

Лалова, 2004):  

1. Оптимално разположение на елементите на временното строителство с оглед 

минимална стойност на вътрешно-площадковия транспорт  

2. Минимална стойност на временните сгради и съоръжения с отчитане кратността им на 

употреба  

3. Удобство за обслужване на работниците и инженерно техническия персонал в 

производствено и битово отношение 

Разработването на универсален инструмент за оптимизиране на разположението на 

временното строителство, отдавна е в центъра на вниманието на много изследователи. През 

последните две десетилетия са разработени софтуерни системи, които разпределят пространството 

въз основа на набор от предварително определени ограничения и функции за оптимизиране. 

Оптимизирането на ССП обаче е значително по-сложно поради факта, че строителството е динамичен 

по рода си процес.  

Има разработени различни модели за планиране и оптимизиране на строителния ситуационен 

план, които са базирани на използването на симулация, генетични алгоритми (GA), алгоритъм на 

„колонията на мравките” (АСО), динамично програмиране, CAD и др. С последните тенденции в 

развитието на информационните технологии, се забелязва ръст в използването на 3D и 4D симулационни 

модели в BIM среда на проектиране. 

Независимо от значението на изследванията върху методите за оптимизация, нито един добре 

дефиниран метод за оптимизация не може да гарантира решение, обхващащо всички възможни 

елементи (Chau and Anson 2002).  

Към настоящия момент няма дадено ясно определение за оптимално проектиран строителен 

ситуационен план. Всички се стремят да постигнат максимална производителност и безопасност, с 

минимални разходи в рамките на планираното времетраене.  

 

2.3. ЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА 

ПЛОЩАДКА (СТРОИТЕЛНИЯ СИТУАЦИОНЕН ПЛАН)  

Все по често при разработване на плана за организация на строителната площадка се използва 

предишен опит, лична преценка и предпочитания на планиращия (Chau and Anson 2002, Osman et al., 

2003). Планът за организация на строителната площадка обикновено се поставя на следващо място 

спрямо плана за проекта, графика, разпределението на ресурсите и в много случаи се пренебрегва 

(Mawdesley et al., 2002) и се разработва в последния момент, като резултатът е неорганизирана, 
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разхвърляна и трудна за управление строителна площадка. При липсата на добре разработен план за 

организация на площадката могат да възникнат много проблеми, водещи до забавяне на времето и 

превишаване на разходите. Следователно, ССП е съществен елемент (задача) за успешно управление 

и функциониране на строителния проект.  

Въпреки важността на ССП, той често се съставя набързо, в последния момент или напълно 

се пренебрегва (Mawdesley et al. 2002). Резултатите от такива действия се отразяват на ежедневните 

графици на проекта, което затруднява управлението на операциите на обекта.  

Ефективното разпределяне на пространството изисква планиращият да има ясна представа за 

плана за изпълнение на строителството. Необходимо е да се разбере значението на пространствените 

ограничения в обекта по време на процеса на планиране, поради факта, че плановете на обекта 

определят условията на работа на работещите на строителната площадка (Elbeltagi 2008). В 

зависимост от местоположението на даден строителен обект пространството в обекта може да бъде 

или да не бъде ограничено. Обикновено в урбанизираните територии (по-специално в централната  

им част) пространството е ограничено, тъй като обектът (конструкцията/сградата/съоръжението) 

обхваща по-голямата част от строителната площадка. Поради това планирането на пространството за 

изпълнение на обекта е от решаващо значение с оглед качественото и безопасно изпълнение на 

строителните и монтажни работи, при спазване на принципите за устойчиво строителство.  При 

големи строителни обекти, при които има достатъчно пространство, планирането на строителната 

площадка се отклонява за по-късен етап. В такива случаи, проектантите отговарящи за планирането 

на организацията на строителната площадка, разполагат временните съоръжения на случайни места 

в границите на строителната площадка, при което се създава работна среда, която е неефективна 

(Mawdesley et al. 2002). Независимо от всичко, планирането и организацията на строителната 

площадка е от съществено значение, за да може строителните проекти да се изпълняват в 

предвидената времева, финансова и пространствена рамка.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ЗА РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Трудността, свързана с планирането на строителната площадка, е, че строителния процес е 

естествено динамичен. Връзката време-пространство означава, че временните съоръжения вероятно 

няма да заемат едно и също пространство, и като място и като площ, в границите на строителната 

площадка, докато проектът напредва (Mahachi 2001). Това означава че ССП непрекъснато се изменя 

по време на строителството, като по този начин прави проблема предизвикателен (Mawdesley et al. 

2002). По време на строителството наличието на пространство се определя от технологията на 

изпълнение, графика за строителство, доставките на материали и оборудване, и работещите на 

строителната площадка. Когато строителството достигне своя пик, пространството може да се окаже 

прекалено претоварено и да настъпят пространствени конфликти и затруднения, т.е. наличното 

пространство е ключов фактор на влияние при планиране на организацията на строителната 

площадка в урбанизираните територии. 

Строителните площадки са пространства, които непрекъснато се развиват във времето. Един 

от начините за управление на непрекъснато променящата се среда е да се разработи план за етапно 

изпълнение, който е съобразен с пространствените ограничения за работници, оборудване и 

материали. За повечето строителни обекти един план за организация на строителната площадка не 

би бил достатъчен поради сложността и ограниченията. Поради това може да се наложи 

разработването на няколко плана за площадката, всеки от които съответства на различните етапи на 

изпълнение на обекта (или конструкцията).  
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При разработване на плана, от решаващо значение е да се идентифицират и поправят 

пространствените конфликти в съответствие с графика на проекта. Счита се, че пространствените 

конфликти могат да увеличат продължителността на проекта с 27%, което на свой ред увеличава 

цената на проекта (Akinci et al., 1998). При разработването на планове за организация на строителната 

площадка за различните етапи на строителство трябва да се вземат в предвид и много други аспекти, 

някои от които са здравето и безопасността на работниците, зоните за сигурност, близостта между 

ВС (Elbeltagi et al., 2004) времето за използване на ВС, разходи за преместване (Zouein and Tommelein, 

1999).  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Повечето проучвания, проведени във връзка с планиране на организацията на строителната 

площадка, се съсредоточават върху разпределение на пространството, свободно от застрояване. Там 

обикновено се разполага временното строителство и се разглеждат строителни площадки с 

достатъчно свободна площ. В малка част от проучванията са разгледани обекти, при които 

съществуват пространствени ограничения, т.е. свободното от застрояване пространство е доста 

ограничено, а в някои случаи изобщо липсва.  

Фазата на строителство е продължение на това, което е предвидено, замислено и проектирано 

в предходните етапи. Все още обаче  не се отделя достатъчно внимание на смущенията, причинени 

от строителни обекти, които оказват значителни въздействия и неудобства за квартала и района на 

обекта в урбанизираните територии. Някои от тези неудобства и смущения са шум, прах, замърсяване 

(на почва, вода и въздух), нарушения в трафика и т.н. Тези смущения, причинени от строителната 

площадка, засягат обществото на местно ниво, включително работещи, живеещи и временно 

пребиваващи.  

 

ГЛАВА 3 ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО     

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

За безпрепятственото протичане на строителството при спазване на всички изисквания и 

ограничения, трябва да се вземат под внимание много фактори по време на процеса на планиране  на 

пространството, в което ще се изпълняват строителните и монтажни работи. С нарастващата 

взискателност на обществото към запазване на природата и намаляване на вредните въздействия 

върху околната среда, строителните площадки стават все по-малки и все-повече и по-стриктни са 

изискванията към тях.  

През последните години повечето изследвания, свързани с организацията на строителната 

площадка, са насочени към разработване на алгоритми за оптимизиране на организацията на 

строителната площадка с цел минимизиране на пътните разходи и/или разстоянията за пътуване, а 

малка част обсъждат процеса на разработване на ефективен план за организация на строителната 

площадка. Много инженери и изследователи признават планирането на организацията на 

строителната площадка като важна стъпка в планирането на строителството и ако не се използва 

ефективен и систематичен подход към планирането на обекта, могат да възникнат значителни загуби 

от време и надхвърляне на разходите (Elbeltagi 2008, Ning et al., 2011). 

Процесът на планиране на организацията на строителната площадка в урбанизираните 

територии, не е разгледан подробно в изследователската литература и не беше намерена достатъчно 

информация по отношение на практични методи и подходи за планиране на организацията на 

строителната площадка в урбанизираните територии с прилагане на изискванията за устойчиво 

строителство.  
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Целта на изследването е да се предложи подход за планиране на организацията на 

строителната площадка в урбанизираните територии в условията на устойчиво строителство.  

За постигане на  целта на изследването е необходимо да бъдат решени  следните задачи:  

• да се проучат строителни площадки в урбанизираните територии и да се определят 

основни фактори, които влияят на планирането на организацията им;  

• да се изяснят някой основни теоретични и нормативни понятия свързани със 

строителната площадка в урбанизираните територии и връзката между тях;  

• да се разработи класификация на строителните площадки в урбанизираните територии 

в зависимост от градоустройствените им показатели; 

• да се потърсят възможности за постигане на екологичните, социалните и икономически 

изисквания към строителните площадки в урбанизираните теритоии от гледна точка на 

устойчивото строителство;     

• да се предложи подход за планиране на организацията на строителната площадка  в 

урбанизираните територии в условията на устойчиво строителство.  

Обект на изследването е строителната площадка, като среда, в която се изпълняват 

инвестиционните строителни проекти в урбанизираните територии.  

Предмет на изследването е планирането на организацията на строителната площадка в 

урбанизираните територии с прилагане на принципите за устойчиво строителство.   

 

3. ПОДХОДИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Постигането на целта на изследването и произтичащите от нея задачи изискват използването 

на съвкупност от подходи и методи. Чрез прилагане на системният и комплексен подход, се разкрива 

причинно следствената връзка между предмета на изследването и  заобикалящата го среда. 

Обективният синтез и анализ на изследването се постигат чрез метода на аналогията, 

взаимосвързаното изучаване на отделните елементи, метода на експертната оценка, сравнителния и 

анкетен метод.  

Реалните предизвикателства и трудности при планиране на организацията на строителната 

площадка в урбанизираните територии в условията на устойчиво строителство, са идентифицирани 

чрез:  

• проучване на 97 броя инвестиционни строителни проекти;  

• разговори със специалисти с дългогодишен практически опит в областта на 

планирането на организацията на строителната площадка;  

• анкетно проучване сред специалисти  представляващи участници в инвестиционния 

строителен процес, а именно – възложител, проектант, консултант, строител.  

Анкетирани бяха и участници в опреснителен и повишаващ квалификацията курс за 

разработване на План за безопасност и здраве, проведен през месец октомври 2017 към 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, София-град. Поради 

спецификата на информацията се запазва анонимността на участниците в анкетата.  

Въпросника се състои от 15 въпроса, систематизирани в 3 раздела.  

Раздел 1 Основна информация за анкетираните  

Раздел 2 Информация свързана с планиране на организацията на строителната 

площадка в урбанизираните територии  

• екип, участващ в подготовката на ССП;  
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• източници на информация  

• елементи, засягащи организацията на строителната площадка;  

• времеви график за планиране 

Раздел 3 Информация свързана с прилагане на принципите на устойчиво строителство 

при планиране на организацията на строителната площадка  

Въпросите са формирани по три начина: множествен избор – множествен отговор; множествен 

избор – единичен отговор; множествен избор с възможност за оценка. Някои от въпросите с 

множествен избор позволяват на анкетираните да въведат личен отговор в полето за отговори 

(„други”), ако представените отговори не са подходящи или достатъчни. Този метод се оказа полезен, 

тъй като даде възможност на участниците да съобщят личните си идеи и мисли по конкретен въпрос, 

докато отговарят на проучването. Въпросника е представен като приложение А.  

В проучването взеха участие 43 строителни специалисти, в областта на строителството, 

проектирането и/или управлението,на различни длъжности и с различен практически опит в години, 

като е показано на фиг.3.1, фиг.3.2 и фиг.3.3.  

 
фиг.3.1.Разпределение на анкетираните като участници в инвестиционния процес 

 

                                               
  фиг.3.2.Разпределение на      фиг.3.3.Разпределение на  

анкетираните по длъжности           анкетираните според опита им в години 
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4. РЕЗУЛТАТИ   

4.1.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ  

Разполагането на временните съоръжения и оборудване на строителната площадка е пряко 

свързано с технологията на изпълнение на обекта. Лошото планиране и управление на строителната 

площадка може да доведе до забавяне на работата, неправилно ситуиране на складираните 

строителните материали, двойна обработка на материалите, забавяне на графика, загуба на 

финансови средства и несигурни (опасни) условия на труд (Mincks and Johnston 2010). За 

безпрепятственото протичане на строителството, при планиране на пространството, в което ще се 

изпълняват строителните и монтажни работи, трябва да се вземат под внимание множество фактори.  

Проучени бяха 96 броя  инвестиционни строителни проекти с цел определянето на най-често 

срещаните фактори влияещи върху планирането на организацията на строителната площадка в 

урбанизираните територии.  

 Обектите бяха подбрани по следните критерии:  

- предназначение новостроящите се сгради – жилищни 61бр, търговски  11бр, офисни 

10бр и сгради със смесено предназначени 14бр;  

- конструкция  – стоманобетонова, монолитна;  

- градоустройствена зона – жилищна и със смесено предназначение.   

- характер на застрояване – високо.  

 

 Като резултат от това проучване изпъкват 12 броя фактори (фиг.3.4), като съвсем логично в 

94% от случаите бюджета се оказа ключов, следван от площта на имота в 91% и срока за строителство 

в 90%.  

В 12% от случаите наличието на съществуващи постройки е взимано в предвид. Оказа се, че 

те не са пречели на основното строителство, като са използвани за временно строителство и след това 

са премахвани от имота.  

В проучването са идентифицирани и други фактори, но тяхното влияние се оказа твърде 

незначително и те не се взимат в предвид последващите изследвания.   
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Фиг.3.4. Най-често срещащите се фактори, влияещи върху планирането на организацията на 

строителната площадка 

 

 

4.2.РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГОВОРИ И АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ  

Разговорите с опитни специалисти в областта на организацията и управлението на 

строителство бяха с цел коректно и правилно систематизиране и формулиране на въпросника за 

анкетно проучване. Те бяха попитани за редица въпроси свързани с разработването на ССП в 

условията на устойчиво строителство. Основната търсена информация беше:  

• как се разработват плановете за организация на строителната площадка;  

• кой е ангажиран с разработването на такъв план;  

• какво трябва да е посочено в плана за организация на строителната площадка;  

• каква е нормативната база, която използват.  

Проектантите с дългогодишна практика в тази сфера, считат че планирането на организацията 

на строителната площадка е:  

• трудно определимо - трудно е да се определи най-добрия вариант;  

• взаимосвързано с други управленски процеси и области на знания за управление на 

строителните проекти;  

• високо динамично – оптималното решение се променя непрекъснато по време на 

строителния процес;  

• процес на непрекъснато проучване.  

По отношение на нормативната база, всички бяха категорични, че тя е нестабилна.  
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За успешното планиране на организация на строителната площадка е необходимо да се 

определи кой взима участие в процеса, изходната информация (изходни данни) и изисквания.  

Според Osman et al., 2002 за разработването на плана за организация на строителната 

площадка отговаря ръководителя на проекта и на това мнение са само 23% от участниците в 

допитването, докато   84% считат, че това трябва да е отговорност на главния изпълнител. В България 

плана за организация на строителната площадка се разработва към Плана за безопасност и здраве, 

който е част от проектната документация, и обикновено се разработва от проектанта. По тази причина 

58% считат че за това трябва да отговаря проектанта, като е показано на фиг.3.5.  

 

 
Фиг.3.5. Отговарящ за планирането на организацията на строителната площадка 

 

Интересното е, че 28% (друго) считат, че това е процес на съвместно вземане на решение, в 

който трябва да участват и подизпълнителите.  

Възложителя (Собственика) и Строителя, като участници в инвестиционния процес, със 

своите изисквания могат да бъдат и източници на информация, която да е от решаващо значение за 

успеха на проекта, както е показано  фиг.3.6 е фиг.3.7.  С тези данни, Възложителя и Строителя 

определят техните изисквания към организацията на строителната площадка и те се явяват като 

фактори, които са основни при планиране на площадката.  

 

 

 
фиг.3.6.   Изходни данни от Възложителя 
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фиг.3.7.   Изходни данни от Строителя 

 

Следващите два въпроса бяха свързани с елементите на временното строителство и 

местоположението му на строителната площадка.  

Съставен бе списък от 22 временни съоръжения и анкетираните бяха помолени да 

идентифицират временните съоръжения, които най-често взимат предвид при разработването на 

плана за строителната площадка. Както се вижда на фиг.3.8, временните съоръжения които се взимат 

в предвид от повече от 70 % от анкетираните са: санитарно-хигиенни помещения, вход/изход, 

временна ограда, офис-канцелария за ръководство, средствата за вертикален транспорт на 

материалите (кран и/или мачтов подемник), площадка за измиване на излизащата механизация, 

складови площи за кофражни елементи и скелета, място за охрана на обекта и т.н.  

В същия въпрос анкетираните отговориха и на въпроса кои от съоръженията биха 

пренебрегнали поради липса на достатъчно пространство. Видно от графиката (фиг.3.9) временните 

съоръжения, които на последно място биха били пренебрегнати поради липса на място са тези, които 

са съществени от технологична гледна точка за изпълнението на обекта и такива, които са 

задължителни с нормативен документ и свързани с безопасните и здравословни условия на труд.  

Планирането на организацията площадката обикновено започва или преди, или след 

договарянето, докато приключването на процеса на планиране на обекта може да варира значително. 

Както е показано на фигура 3.10, четиридесет и два процента (42%) от запитаните посочват, че 

планирането на организацията на площадката е непрекъснат процес по време на изпълнението на 

строителството, докато 51% посочват, че плановете са напълно разработени преди откриване на 

строителната площадка. Седем процента (7%) заявиха, че плановете за организация на площадката 

са завършени и евентуално се променят според нуждите от предислокация на съоръженията в 

пространството на обекта. Като се има предвид динамичният характер на дадена строителна 

площадка, е ясно, че фиксиран план на обекта, създаден в началото на жизнения цикъл на проекта, 

няма да работи през цялото време на изпълнение на обекта. Поради това планирането на 

организацията на площадката трябва да бъде непрекъснат процес.  
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фиг. 3.8 Временни съоръжения обичайно включвани на площадката 
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фиг.3.9 Временни съоръжения, които могат да бъдат пренебрегнати 

 

 
 

фиг.3.10. Срок за пълно разработване на плана 

 

 

Анкетираните бяха помолени да определят най-често използваните методи за определяне на 

местоположението на временните съоръжения в границите на строителната площадка.  
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фиг.3.11. Метод за определяне на местоположението на временните съоръжения 

 

Както е показано на фиг.3.11, само 9% от анкетираните използват компютърен софтуер за 

планиране на организацията на строителната площадка. Незначителното използване на софтуерни 

продукти за планиране на организацията на площадката предполага две неща:  

• липсва лесно достъпен софтуер, способен да взема сложни решения въз основа на 

специфични за проекта ограничения;  

• наличните в момента  софтуерни програми не могат да покрият изискванията за 

планиране на площадката.  

При проектиране и изработване на чертежите, за организация на строителната площадка, е 

необходимо те да са с достатъчно ниво на подробност и да осигурява информация, която да се 

възприема от всички участници в инвестиционния процес. Докато строителните чертежи са много 

подробни, плановете за организация на площадката обикновено са по схематични и без излишни 

подробности. Петдесет и осем процента (58%) от анкетираните посочиха, че прилагат средно ниво 

на подробност при планиране на строителната площадка, включвайки съществено необходимите 

временни съоръжения, складови площи и оборудване (фиг. 3.12).  

 
фиг.3.12. Степен на подробност при разработване на ССП 

 

Времето, необходимо за разработването на плана за организация на строителната площадка, е 

функция от обхвата и сложността на проекта. По-голямата част (42%) от участващите в допитването 

посочват, че времето, което влагат е между два и пет работни дни, както е показано на фиг. 3.13.  

 

 
фиг.3.13. Количество на времето вложено  за разработване на ССП 

 

В следващия въпрос участниците в проучването бяха помолени да оценят 12-те фактора, най-

често влияещи върху планирането на организацията на строителната площадка. От анкетираните се 
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изискваше да дадат своята оценка под формата на становище, измерено по 5степенна скала от 

Ликертов, тип като 1 е Незначително, 2-Минимално, 3-Умерено, 4-Голямо и 5- Значително.  

Съвсем очаквано най-висока средна оценка от 4,12 получи бюджета на проекта (фиг.3.14). По 

интересното е, че наличието на растителност (дървета и храсти) в имота оказва незначително 

влияние. Това означава че или в имота предвиден за застрояване липсва растителност или се 

пренебрегва наличието ѝ. Второто предположение показва негативно отношение към околната среда, 

което е в пълно противоречие с принципите за устойчиво развитие.   

 
фиг.3.14.   Оценка на факторите влияещи върху планирането на организацията на строителната 

площадка 

 

На въпроса дали са запознати с принципите за устойчиво строителство по-голямата част 

споделиха, че са запознати (фиг.3.15). 

 
фиг.3.15. Познаване на принципите за устойчиво строителство 

 

Участниците в допитването бяха помолени да оценят, по 5-степенна скала, влиянието на 

организацията на строителната площадка върху трите аспекта на устойчивото строителство.  
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Защитата на околната среда е важен въпрос в целия свят (Tse and 

Raymond, 2001). Строителството и експлоатацията на сгради имат огромен пряк и косвен ефект върху 

околната среда (Levin, 1997). Това мнение споделят и анкетираните, които оценяват влиянието на 

строителната площадка върху екологичния аспект на устойчивото строителство с най-висока оценка 

(фиг.3.16).  

 
фиг.3.16. Влияние на организацията на строителната площадка върху аспектите на устойчивото 

строителство    

 

Следващия въпрос от проучването търсеше информация дали анкетираните прилагат 

принципите на устойчивото строителство при планиране на организацията на строителната площадка 

(фиг.3.17).  

 
фиг.3.17. Прилагане на принципите за устойчиво строителство   

  

Накрая анкетното проучване даде възможност на участниците да споделят своето мнение и да 

направят предложения като идентифицират три дейности, които ще подобрят процеса на планиране 

на организацията на строителната площадка  в урбанизираните територии в условията на устойчиво 

строителство.  

Бяха предоставени много на брой и различни препоръки относно начините за подобряване на 

процеса на планиране и прилагане на принципите на устойчиво строителство, като някои от тях се 

повтаряха и потретваха.  

Препоръките изброени най-често от анкетираните са:  

1. Ранно планиране: Процесът на планиране на организация на строителната площадка 

трябва да започне в началото на периода за проектиране. Необходимо е да се предостави достатъчно 

време за работа на екипа, който се занимава с организацията на строителната площадка.  

2. Проучвания на място: Подробният оглед на място е от съществено значение, за да се 

придобие представа за съществуващите реални условия. Проектантите не трябва да разчитат на 

изображения от Google® Земя, когато планират организацията на строителната площадка, тъй като 

реалните условия на място и топографията могат да варират значително. Районът около обекта също 

трябва да бъде проучен и документиран в случай на бъдещи спорове относно имуществени вреди.  

3. Включване на всички участници в инвестиционния процес: Всички участници 

свързани с проекта, трябва да участват при планиране на организацията на строителната площадка. 

На всяка от страните следва да бъде предоставена възможност да предоставят информация за обекта 
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и да получават обратна информация относно напредъка и промените до финализирането на проекта. 

Необходимо е всички участници внимателно да прегледат и да се запознаят с плана за организация 

на строителната площадка, и да се потвърди приложимостта му.  

4. Комуникация: В началото на проекта трябва да се създаде и поддържа ефективен 

метод за комуникация между всички участници в инвестиционния процес до завършването на 

проекта.  

5. Планиране на безопасността: Организацията на строителната площадка трябва да 

бъде така планирана, че да не застрашава живота и здравето на работниците при изпълнение на 

строителните и монтажни работи. Необходимо е организацията на строителната площадка да се 

подчини на всички правила и изисквания произтичащи от нормативните документи за безопасност и 

здраве при работа.  

6. Контрол: Планът за организация на площадката трябва да бъде контролиран 

ежедневно, според нуждите за всяка фаза на изграждане на обекта и поставените цели.  

7. Актуализиране: По време на изпълнението на строителството е необходима редовна 

актуализация на плана за организация на строителната площадка, като се взимат в предвид 

променящите се условия на обекта.  При възникване неочаквани сценарии в процеса на работа, 

модифициране на плана, за да се отстранят проблемите.  

8. Гъвкавост: Съставяне на вариантни решения с цел бързо адаптиране към текущите 

обстоятелства  

9. Нормативната уредба свързана със строителната площадка и нейното планиране да 

бъде подновена и осъвременена.  

Тези препоръки представляват ценни уроци по отношение на планиране на организацията на 

строителната площадка.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Констатациите в настоящата са направени и обобщени на базата на проучване на мнението на 

специалисти от строителния бранш на Република България. Коментарите и становищата  показват 

различни гледни точки свързани с цялостното отношение на проектиращите и ползващите 

строителните площадки, участници в инвестиционния процес.  

Общото заключение може да се синтезира в следните няколко точки:  

1. Всички участници в инвестиционния процес от инвеститора до последния 

подизпълнител е необходимо да са съпричастни и непосредствено ангажирани в разработването на 

плана за организация на строителната площадка. Включването в процеса на разработване, на плана 

за организация на площадката, на всички участници с конкретни предложения и практически 

решения допринасят за реални подобрения на работната среда при съгласувано изпълнение на 

строителните и монтажни дейности. На всяка от страните следва да бъде предоставена възможност 

да предоставят информация за логистиката на обекта и да предоставят обратна информация относно 

крайния продукт. От решаващо значение е да има комуникация между страните, за да се гарантира, 

че планът ще работи ефективно по време на строителството.  

2. Планирането на организацията на строителната площадка не присъства в нито една от 

проектните части изисквани за издаване на разрешение за строеж,   според норматива за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти. Липсват и нормативи за временното строителство.  

3. Върху процеса на планиране на строителната площадка влияние оказват разнообразни 

фактори от организационен, и технологичен характер. Необходимо е да се анализира и предвиди 

начина на влияние на всеки един от тях.   
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4. Степента на подробност на планирането на обекта е функция от вложеното време, 

използваните методи, наличната информация и предвидените етапи на изпълнение.  

5. Строителната площадка влияе основно върху екологичните показатели на устойчивото 

развитие и заобикалящата обекта среда.  

6. Принципите за устойчиво развитие при планиране на организацията на строителната 

площадка се познават частично и не се прилагат в пълния им обхват.    

 

ГЛАВА 4 ПЛАНИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА В 

УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ С ПРИЛАГАНE НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО 

СТРОИТЕЛСТВО   

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Реализацията на инвестиционните строителни проекти е свързано с изпълнението на много 

задачи, с оглед получаването на готов продукт в границите на определена времева и пространствена 

рамка. Във всеки един момент от време се изпълняват множество дейности и в много от случаите те 

се изпълняват непосредствено една след друга или паралелно, така че производителността да бъде 

максимална (Thomas et al., 2006). За оптимизиране на потока от ресурси, необходими за изпълнението 

на тези задачи, трябва да се разработят подробни планове обхващащи всички аспекти. 

Разработването на оптимални планове се състои в разработването на алтернативни решение, които 

да подпомагат плавното използване на строителни ресурси (раб. ръка, оборудване, строителни 

материали), като същевременно удовлетворяват проектните ограничени (обхват на строителната 

площадка, зони за безопасност,  качеството на изпълнени и др.). В доста проекти наличната площ за 

разполагане на временни съоръжения се променя с напредване на строителството на обекта, поради 

което е възможно да се наложи промяна на разположението на ВС. Местата за съхранение на 

материали и оборудване оказват значително въздействие върху безопасността на строителните 

обекти. Тези места трябва да бъдат внимателно подбрани, така че допълнителното преместване на 

материала и оборудването да бъде сведено до минимум (Elbeltagi et al., 2004). 

 

2. ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА 

ПЛОЩАДКА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ  

Основното предназначение на строителната площадка в най-общ вид може да се определи като 

пространствен модел на средата за извършване на определените дейности за реализацията на 

строителните проекти. Средата се определя от различни фактори на влияние включващи цялото 

многообразие на изисквания и ограничения на закони, наредби, изисквания на участниците в 

инвестиционния процес, контролни органи и др.  

Проблемът е в съгласуването на средата на изпълнение и необходимостта от извършване на 

взаимосвързани строителни и монтажни работи за предварително (зададено) време, определено с 

календарния план за реализиране на проекта.  

Строителната площадка следва да се разглежда като система, подложена на влиянието на 

различни изисквания и ограничения, които могат да се определят като фактори влияещи на средата 

на организацията при функционирането на тази система (фиг. 4.1). При планиране на организация на 

строителната площадка е необходимо спазването на тези изисквания и ограничения, които 

произтичат от нормативната уредба, различните участници в инвестиционния проект и 

заинтересовани страни, пространствени ограничени.   Комбинацията от тези фактори създава 

многоцелеви проблем, който изисква значително внимание, така че да се получи оптимално решение 

(Thomas et al., 2006). 
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фиг. 4.1. Обща схема на факторите влияещи на организацията на строителната площадка 

  

2.1. ПРОСТРАНСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ  

2.1.1. Фактори извън строителната площадка  

2.1.1.1.Достъп до строителната площадка  

В урбанизираните територии достъпът до строителната площадка е улеснен. В повечето 

случаи уличната пътна мрежа е изградена. Предизвикателство се оказват наличие на различен масов 

градски транспорт, наличната контактна мрежа, която ограничава габарита на преминаващите 

превозни средства, наличие на спирки на масовия градски транспорт, наличието на велосипедни алеи, 

пешеходни пътеки, тротоари и др.  

2.1.1.2.Преминаващи покрай строителната площадка мрежи и съоръжения от инженерната 

инфраструктура  

В урбанизираните територии инженерните мрежи са разположени в уличното платно и/или 

тротоарната настилка. Мястото и дълбочината на разполагане на инженерните оказват влияние на 

анкерирането на укрепващата конструкция на строителния изкоп.  

Въздушно преминаващите инженерни мрежи, имат съответната сервитутна зона, в рамките на 

която не се разрешава разполагане на елементи от временното строителство за изпълнение на обекта.  

2.1.1.3.Наличие на съществуващи сгради в близост до строителната площадка  

В зависимост от съществуващите сгради около строителната площадка се предприемат 

съответните проектантски решения. При сгради разположени на регулационната линия и с основи по 

– плитко разположени спрямо новопроектираната сграда е необходимо разработване на специални 

конструктивни и технологични решения, с цел ненарушаване на конструктивната устойчивост на 

съществуващите в непосредствена близост сгради.  

При използване на кулови кранове за вертикален транспорт на материалите височината на 

куката на крана се съобразява с височината на всички съседни сгради в границите на обхвата му.    

2.1.2. Фактори в границите на строителната площадка  

2.1.2.1. Наличие на съществуващи постройки в имота предвиден за застрояване   

В случай, че не пречат на изпълнението на новото строителство могат да се използват и да 

влязат в състава на временното строителство, което би намалило стойността му. В случай, че 

съществуващите постройки пречат на изпълнението на новото строителство следва терена да се 

разчисти.  
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2.1.2.2.Наличие на дървета и храсти  

В зависимост от вида на флората и проектното решение, се организира обзавеждането на 

строителната площадка. В условията на устойчиво строителство и изискванията за озеленяване, 

добро решение е запазването на съществуващите в имота дървесни видове и съобразяване с тях на 

ситуационното проектно решение. Проблемът в този случай е свързан с видимостта, работния фронт, 

и безопасността на работниците при работа. Със запазване на дърветата сe постига и опазване на 

местообитанието на местната фауна.  

2.1.2.3.Преминаващи през имота инженерни мрежи и съоръжения  

Водопровод, канализация, топлопровод, трафопост, стълбове (стоманени или бетонови) от 

електропреносната мрежа, въздушно преминаващи кабели и други съоръжения на инженерната 

инфраструктура. Всички мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура имат сервитутна зона, 

с която първо е съобразено разполагането на новопроектирания обект в имота, а след това трябва да 

се предвиди и съответната технология за изпълнение на строителните и монтажни работи, без 

навлизане в сервитутните граници.  

2.1.3. Градоустройствените показатели като фактор  

2.1.3.1.Основни теоретични и нормативни понятия  

Визата за проучване и проектиране е писмен документ в българската административна 

практика, изготвен от съответната общинска администрация въз основа на действащия подробен 

устройствен план и подписан от главния архитект на общината за конкретен урегулиран поземлен 

имот (УПИ). В нея са посочени градоустройствените показатели на предвидения за застрояване имот 

и устройствената зона, в която той попада.  

В каква устройствена зона попада даден УПИ се определя с устройствените планове, като с 

тях се определят и следните показатели:  

− конкретно предназначение, допустими стойности и допустимо застрояване;  

− максимална плътност на застрояване ( Пл );  

− максимална интензивност на застрояване ( Кинт );  

− минимална свободна дворна площ;  

− минималната задължителна озеленена дворна площ (Позел);  

− начинът и характерът на застрояване;  

− линиите на застрояване.   

 

По своето предназначение устройствените зони в урбанизираните територии могат да бъдат 

жилищни (Ж), производствени и складови (П), рекреационни (О), смесени (С), за озеленяване (Оз), 

за спорт и атракции, за обществено обслужване, за движение и транспорт, за инженерно-техническа 

инфраструктура и др.  

 

Плътността на застрояване (Пл) е отношението на застроената площ (ЗП) на застрояването 

(основно и допълващо) към площта на УПИ (FУПИ), изразено в процент. 

Пл =
ЗП

𝐹УПИ
, %         (4.1)  

Интензивност на застрояване (Кинт) е отношението на разгънатата застроена площ (РЗП) 

към площта на УПИ, изразено в абсолютно число  

Кинт =
РЗП

𝐹УПИ
         (4.2)  

Свободна дворна площ е разликата между площта на УПИ и застроената площ  

𝐹св.пл = 𝐹УПИ − ЗП        (4.3)  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Начин на застрояване е разположението на сградите в имота, като то може да бъде свободно, 

свързано и комплексно.  

Характер на застрояване – определя се в зависимост от височината на сградите, като 

застрояването може да бъде ниско (Н≤10,0m), средно (Н≤15,0m) и високо (Н>15,0m).  

Всички тези показатели се задават във Визата за проектиране (фиг.4.2), която представлява 

копие (извадка) от устройствения  план с показан конкретния имот, съседните му имоти, 

съществуващи сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване, 

допустими височини, Пл, Кинт, Позел и други изисквания ако има, като конкретните им стойности 

са определени в устройствените планове в съответствие с Наредба №7/22.12.2003г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

В наредбата са дадени допустимите стойности на показателите Пл, Кинт и Позел за 

различните видове предназначения на устройствените зони.  

Постигането на тези показатели зависи от площта на урегулирания поземлен имот, 

застроената площ и разгънатата застроена площ (фиг.4.3 и фиг.4.4.). 

 

                     

 

фиг.4.2. Виза за проектиране    фиг.4.3. Ситуация на имот 

 

 

От зададените конкретни стойности за Пл и Кинт (във Визата за проектиране) се определят 

застроената площ (ЗП) на бъдещата сграда и съответно разгъната застроена площ (РЗП), а от там и 

оставащата свободна дворна площ, която може да се използва при организиране на строителната 

площадка и разполагане на временното строителство.  

   УПИFПлЗП =         (4.4)  

С няколко преобразувания формула (4.3) придобива следния вид:  

  ( )ПлFFПлFЗПFF УПИУПИУПИУПИплощСв −=−=−= 1.   (4.5)  
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фиг.4.4. Ситуация  

Високата плътност на застрояване води до по-големи стойности на застроената площ, а от там 

до намаляване на свободната дворна площ, която може да се използва по време на строителството на 

обекта, за организиране на строителната площадка.  

УПИинт FКРЗП =          (4.6)  

Високите стойности на коефициента за интензивността на застрояване, определят голяма 

разгъната застроена площ на сградата, което предполага големи обеми на количествата на 

строителните и монтажни работи, а от там и до необходимост от повече площ за разполагане на 

необходимото временното строителство на строителната площадка.  

 

2.1.3.2.Връзка на градоустройствените показатели с площта на строителната площадка 

Строителният ситуационен план, като непосредствен изразител на ефективността на 

използване на строителната площадка би следвало да се обвърже с определени застроителни 

показатели на урегулирания поземлен имот посочени в издадената Виза за проучване и проектиране.  

За целта е определено понятието Показател на строителната площадка – KП. Той 

представлява отношението на необходимата площ на строителната площадка към площта на 

урегулирания поземлен имот:  

 
УПИ

стр.пл.

П
F

F
K = ,        (4.7)  

Където:   

KП е показател на строителната площадката;  

Fстр.пл. – площ на строителната площадка в m2;  

FУПИ – площ на урегулирания поземлен имот в m2. 

Както вече бе споменато площта на строителната площадка се определя с инвестиционния 

проект. Временното строителство необходимо за изпълнение на основното строителство се разполага 

в тези граници, на оставащата свободна от застрояване площ.  

Тук трябва да се отбележи, че не винаги оставащата свободна площ е достатъчна за 

разполагане на временното строителство.  

Възможни са следните случаи:  

Вариант 1  

Площта на имота (FУПИ) е по – голяма от площта необходима за строителна площадка 

(Fстр.пл.)  
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FУПИ > Fстр.пл.,  т.е.  KП <1 

Площта на имота е достатъчна за организиране на строителната площадка и всички елементи 

и съоръжения от временното строителство ще се разположат непосредствено на площадката.   

Вариант 2  

Площта на имота (FУПИ) е равна на площта необходима за строителна площадка (Fстр.пл.) 

FУПИ = Fстр.пл., т.е. KП =1  

Тук може да се каже, че оставащата свободна от застрояване площ, ще бъде достатъчна за 

разполагане на необходимото и предвидено временно строителство за изпълнение на обекта.  

Вариант 3 

Площта на имота (FУПИ) е по – малка от площта необходима за строителна площадка (Fстр.пл.) 

FУПИ < Fстр.пл., т.е. KП >1 

В този случай площта на имота не е достатъчна за разполагане на всички предвидени елементи 

и съоръжения от временното строителство.  

Тук решение на проблема се търси в три направления:   

➢ Първо направление – към площта на имота се добавят части от тротоари и/или улично 

платно, както и свободни частни и обществени площи при спазване на определени нормативни 

изисквания (срещу заплащане на определена наемна цена със съгласието на собственика). 

Използването на такива площи обикновено е доста скъпо и би следвало да се прави при строго 

доказване на икономическата ефективност на мероприятието и техническата необходимост 

(невъзможност за решаване на проблема или не може без него – примерно фасадно скеле, което ще 

се разположи на тротоара).  

➢ Второ направление – отпадане на определени елементи и съоръжения от временното 

строителство от непосредственото им разполагане на приобектната строителна площадка и 

преместването им на друго подходящо за целта място с удобна логистична връзка с обекта. Това 

могат да бъдат различни помощни производства (кофражни и армировъчни дворове, различни 

работилници и др.) и складови площи.  

➢ Трето направление – комбинация от първите две. Приобщаване на  части от тротоари 

и/или улично платно, както и свободни частни и обществени площи и отпадане на определени 

елементи и съоръжения от временното строителство.  

Възможно е да се потърси решение и в четвърто направление – комбинацията от първите 

две с възможност, с напредване на изпълнението на конструкцията, във вече изградената ѝ част да се 

създадат условия за разполагане на определени елементи на временното строителство – складови 

площи, помещения за трудовите ресурси на обекта и др. (Riley and Sanvido, 1997).   

Така по отношение на градоустройствените показатели строителните площадки могат да 

бъдат класифицирани в следните три категории:  

1. Строителна площадка с площ по-малка от урегулирания поземлен имот;   

2. Строителна площадка с площ равна на урегулирания поземлен имот;  

3. Строителна площадка с площ по-голяма от урегулирания поземлен имот. 

Определянето на показателя KП в ранна фаза на изготвянето на Инвестиционния проект и 

отчитането на всички фактори влияещи върху организацията и площта на строителната площадка ще 

допринесат за ефективното решаване на въпросите свързани с временното строителство и 

подобряване на условията за изпълнение на строителните и монтажни работи. 
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2.2.ИЗИСКВАНИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ  

2.2.1. Възложител  

Изискванията на Възложителя по отношение на планирането на организацията на 

строителната площадка се задават в договора за проектиране или в техническите спецификациите за 

изпълнение на обекта.  

Те обикновено включват срок за изпълнение на строителството на обекта, изисквания за 

етапно изпълнение и въвеждане в експлоатация, изисквания към състава на временното строителство 

– наличие на оборудвано работно място за офис, което да бъде на разположение на представител на 

Възложителя, за осъществяване на контролни дейности.  

Все по-често от строителите се изисква да имат внедрени интегрирани системи за управление 

по отношение на качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд.  

 

2.2.2. Строител  

След като се е запознал с проектната документация и технологията за изпълнение на 

строителството, изискванията на Строителя са свързани с вида и броя на необходимата механизация 

и оборудване, необходимата площ за разполагане на оборудването и съответно работния му фронт. 

Дейностите свързани с отнемане, натоварване и транспортиране на земни маси изискват достатъчно 

пространство за безопасна работа на механизацията.  

Друго изискване, което Строителят може да има е към размера на съоръженията осигуряващи 

санитарно-битовите условия за работниците. Тук съществува вакуум в нормативната уредба, поради 

липсата на нормативен документ, който да регламентира размера на тези съоръжения. Те зависят от 

максималния брой на работещите на строителната площадка, но след отмяната на Правилника за 

капиталното строителство през 1987г. (ПМС № 5/30.01.1987г. обн. ДВ., бр.16 / 27.02.1987г.) и по 

конкретно на Наредба №4 за временното строителство и за строителство при зимни услови (отм. ДВ., 

бр.3/12.01.1988г.), в която имаше определени нормативи за временни сгради и съоръжения, 

проектантите ги определят по експертна оценка, като в повечето случаи се стараят размерът им да 

бъде възможно най-малък.  

 

2.3.НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ  

 

Строителната площадка е вид производствено предприятие, чиято продукция остава на 

мястото, на което е произведена. Като всяка производствена дейност и тази е подчинена на 

определени правила, които се задават с правната и нормативна уредба – общодържавна (закони, 

правилници и наредби) и местна (общински наредби и заповеди).  

Ограниченията върху планирането на организацията на строителната площадка, наложени от 

нормативната уредба са свързани с минималното нарушаване на комфорта в района на строителната 

площада, осигуряване на изискванията за опазване на околната среда, осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд.  

 

Някои от основните нормативни документи, на които трябва да се подчинява планирането на 

организацията на строителната площадка на национално ниво са свързани с:  
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➢ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА и СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

➢ ОКОЛНА СРЕДА И ОТПАДЪЦИ  

➢ ЗАЩИТА ОТ ШУМ  

➢ СНАБДЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА С ЕЛ.ТОК, ВОДА, КАНАЛ ЗА 

СТРОИТЕЛНИ НУЖДИ  

➢ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  и САНИТАРНО 

ХИГИЕННИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ   

На местно (общинско) равнище, също се има разработени и приети нормативни документи, 

които е необходимо да бъдат проучени и взети впредвид при разработването на плана за организация 

на строителната площадка, като за територията на Столична община са:  

o Наредба за организация на движението на територията на Столична община  

o Наредба за поддържане и опазване на чистотата и  управление на отпадъците на 

територията на Столична община; 

o Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от столична община;  

o НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията 

на Столична община.  

 

3. МЯСТОТО НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА В СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ  

„Проектът представлява временно начинание за създаване на уникален продукт,  услуга или 

резултат” (PMBOK ® Guide четвърто издание 2011г.). В този смисъл строителната площадка може 

да се приеме като проект, в чиято среда се създава инвестиционното намерение на Възложителя. 

Управлението на проекти се осъществява чрез прилагането на знания, умения, средства и методи 

(PMBOK ® Guide четвърто издание 2011г.) с оглед постигане на изискванията на проекта, които е 

необходимо да се прилагат и по отношение на строителната площадка. Строителната площадка не 

може да бъде управлявана самостоятелно, тъй като тя е част (подпроект) от общия инвестиционен 

строителен проект.  

Управлението на проекти се осъществява, чрез прилагането на пет групи процеси – 

иницииране, планиране, изпълнение, наблюдение и контрол, и приключване. За осъществяване на 

по-ефективно управление, строителните проекти могат да бъдат структурирани за изпълнение в две 

фази – проектиране и строителство. Тези фази може да бъдат последователни, а може и да се 

препокриват. Дейностите свързани със строителната площадка  попадат между тези две фази, като се 

препокрива с тях. Процесите на Планиране и Проектиране на строителната площадка попадат във 

фазата Проектиране, а процесите Изпълнение и Приключване - във фазата Строителство. На фиг. 4.5 

е показан модифициран двуфазен подход с препокриващи се фази за Проектиране и Строителство, 

между които са вместени процеси за управление на строителната площадка.    

Иницииране на строителната площадка – дефинира се обхвата на строителната площадка, 

систематизират се изискванията и ограниченията към строителната площадка.  
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фиг.4.5. Модифициран двуфазен подход с препокриващи се фази 
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Планиране на строителната площадка – определя се състава на временното строителство, 

оразмерява се и се разполага в границите на проектното пространство, като се спазват всички 

изисквания и ограничения. Резултатът от този процес е разработения  Строителен ситуационен план.   

Изпълнение и функциониране – представлява доставка, изграждане и монтаж на временното 

строителство, т.е. обзавеждане на строителната площадка, след което започва нейното 

функциониране. Започнала е и фазата Строителство.  

Приключване – това са процесите по приключване на строителството. Временното 

строителство постепенно се демонтира и изнася, т.е. строителната площадка се самоунищожава.  

Наблюдение и контрол – първите два процеса (иницииране и планиране на строителната 

площадка) се контролират във фазата Проектиране. С оглед спазване на всички ограничения и 

изисквания се извършва оптимизирането на ССП.  Останалите процеси (Изпълнение и Приключване) 

се контролират във фаза Строителство.  Тъй като строителната площадка се променя непрекъснато 

(ежеседмично, а понякога и ежедневно) е необходимо плановете за нея да се актуализират.  

На фигурата фазата Проектиране е показана в равнината, с презумцията, че резултатите са в 

графичен и/или текстов вид. Фазата Строителство е показана триизмерно, тъй като дейностите се 

извършват в пространството и резултатът е триизмерен.  

Процесите на управление се съчетават с области на знания за управление на проекти, които 

при за управление на проекти в строителството са 13 броя (PMBOK®Guide/ Construction Extension 

Third Edition, 2007).  

Прави впечатление, че управлението на строителната площадка липсва в системата от знания 

за управление на строителните проекти.  

В последните години се забелязва популяризиране на методите и стандартите за управление 

на проекти. Все повече се използват услугите на фирми занимаващи се с управление на проекти в 

строителството. Въпреки всичко, на строителната площадка не се обръща достатъчно внимание. При 

строителство в урбанизирани територии, пространствата са все по-оскъдни, достъпът до обектите е 

затруднен поради голямата интензивност на движението,  нормативните и административни 

изисквания са все по-големи и това усложнява планирането, организирането и функционирането на 

строителната площадка. Включването ѝ в областите на знания и процесите за управление на 

строителните проекти би довело до усъвършенстване на методите за планиране и оптимизиране на 

ССП, оптимално използване на пространството за изпълнение на строителните обекти и 

безпрепятствено протичане на строителните дейности. 

 

4. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО 

СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА  

В условията на устойчиво развитие и в частност устойчиво строителство планирането на 

организацията на строителната площадка също трябва да се подчини на трите основни стълба на 

устойчивостта. С други думи казано планирането на организацията на строителната площадка би 

следвало да премине през филтър за постигане на изискванията за устойчива строителна площадка. 

След този филтър строителната площадка следва да отговаря на екологичните, социалните и 

икономическите аспекти на устойчивостта, както е показано на фиг.4.6. Всъщност организацията и 

технологията на строителството в урбанизираните територи трябва да са такива, които да гарантират 

природно равновесие.  
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фиг.4.6 Обобщена схема за планиране на организацията на строителната площадка в 

урбанизираните територии в условията на устойчиво строителство  

 

Развитието на строителната индустрия и нейното последващо въздействие върху околната 

среда подчертават значението на необходимостта от устойчиви строителни процеси и начини за 

прилагане и управление на мерките за постигане на устойчивост (Tam et al.,2006; Ding,2008).  

Влиянието на строителните процеси върху околната среда се отразява върху екосистемите, 

природните ресурси и обществото (Li et al., 2010). Поради това екологичното въздействие от 

строителството стана от голямо значение. Идентификацията и наблюдението на тези въздействия 

върху околната среда, по време на изпълнението на строителните и монтажни работи, до този момент 

са получили малко внимание. От друга страна много от въздействията могат да бъдат контролирани 

и смекчени от екипа за управление на проекта по време на планирането на организацията на 

строителната площадка и изпълнението на обекта (Kilbert, 2005), като по този начин се подобрява 

устойчивостта на строителната фаза на обектите в урбанизираните територии.  

 

4.1. ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА  

Екологичната устойчивост на строителната площадка се изразява в минимизиране на 

негативно ѝ въздействие върху околната среда.  

4.1.1. Намаляване на замърсяването на околното пространство  

За предотвратяване и намаляване на замърсяването на околното пространство е необходимо:   
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• почистване и измиване на ходовата част на напускащите строителната площадка 

транспортни средства и машини. За целта се обособява специално пригодена площадка или 

специално място в границите на строителната площадка (фиг.4.7). Тук трябва да се отбележи, че 

такава площадка е задължителна „…когато това се изисква от съответната общинска 

администрация.” съгласно Наредба 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. За гр. София има издадена 

Заповед на гл. архитект на общината за измиване на гумите на автомобилите. Използването на 

оборотна вода за тази дейност би намалил разхода на вода за строителни нужди, с което се постига 

минимизиране на използваните ресурси.  

                  
фиг.4.7. Площадка за измиване на излизащите   фиг.4.8. Сметопровод за спускане на  

от обекта транспортни средства   строителни отпадъци 

 

Все по често изпълнителите прилагат тази добра практика, като по този начин се постига и 

социална устойчивост, т.е. минимизират се локалните неприятности и смущения на живеещите и 

работещите в района на обекта.  

• при стациониране и стабилизиране на транспорти средства и механизация на уличното 

платно, извън строителната площадка, поради недостиг на място или от технологични съображения 

(бетониране от улицата), застилането на полиетиленово фолио преди извършване на строителните 

процеси, осигурява чистота на уличното платно;   

• редовно пръскане на строителна площадка с вода допринася за предотвратяването на 

запрашаване. При осигурено събиране на дъждовна вода се постигана намаляване на разхода вода за 

функциониране на строителната площадка.  

• завиване на контейнерите със строителни отпадъци, при извозването им с цел 

предотвратяване на изсипване и разпиляване.  

• спускане на строителните отпадъци по специално монтирани инвентарни улеи 

(сметопроводи) (фиг.4.8) в контейнери, намалява запрашеността.   

• събиране на строителните отпадъци в контейнери.  

Последните два инструмента за минимизиране на негативния отпечатък на строителната 

площадка върху околното пространство са задължителни с нормативен документ, но за съжаление 

все още много строители пренебрегват този факт, което означа че е необходим по стриктен контрол.  

Строителството и строителните дейности са източник на около 40%  от общото количество на 

генерираните отпадъци.  Генерирането на строителни отпадъци по време на различните строителни 

дейности на обекта може да бъде намалено чрез създаване на адекватна система за управление на 
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строителните отпадъци на обекта, която да е съобразена с йерархичния ред за третиране на 

строителните отпадъци - предотвратяване; подготовка за повторна употреба; рециклиране на СО, 

които не могат да бъдат повторно употребени; оползотворяване в обратни насипи; оползотворяване 

за получаване на енергия от СО, обезвреждане; депониране.  

Като добра практика се счита използването на ситемата „4R”– Reduce (намаляване); Reuse 

(повторна употреба); Recovery (възстановяване - чрез рециклиране или за енергия); Recycling 

(лециклиране), при която не остава нищо за депониране  (фиг. 4.9).  

   
фиг.4.9. Система за управление на строителните отпадъци 4R  

 

От 2014г. в съдържанието на всеки инвестиционен проект е предвидено съставяне на проектна 

част План за управление на строителните отпадъци. Освен действащата нормативната база свързана 

с управлението на отпадъците, Министерството на околната среда и водите е съставило и 

публикувало Ръководство за управление на строителните отпадъци на територията на Република 

България, което е добър пътеводител в тази сфера за участниците в инвестиционния процес.  

Така посочените механизми не изчерпват мерките и средствата, с които се предотвратява 

замърсяването на самата строителната площадка и пространството около нея.  

4.1.2. Намаляване на използваното количество вода   

Намаляването на водата за производствени строителни нужди и минимизиране на загубите се 

отразяват положително върху оценката за устойчивост на един строителен обект, въпреки че при 

анализа на различните рейтингови системи този показател не присъства в списъка за оценяване.  

За да се намали общото потребление на вода за строителни нужди и се избегне разхищението, 

се препоръчва използването на оборотна вода за измиване на излизащите от обекта строителни 

машини. Друг механизъм за намаляване на разхода на вода при възможност е използването на 

дъждовна вода за рутинни дейности на строителната площадка – пръскане против запрашаване, 

почистване на тоалетни и др. В тези случаи са необходими специално предвидени съдове за събиране.  

4.1.3. Намалява на използваното количество електроенергия  

Намаляването на количеството използвана енергия за строителни нужди се отразява не само 

върху екологичната устойчивост на строителната площадка, но и върху икономическата. 

Минимизирането на разхода на електрическа енергия на строителната площадка се постига чрез 

използването на машини и инструменти с по-малка но достатъчна мощност, използване на 

енергийно-ефективно временно осветление на обекта, възползването в максимална степен от 

естественото осветление.  

Друг способ за намаляване на разхода на електроенергия е доставката на предварително 

заготвени елементи и части, които директно да бъдат монтирани. Доставката на готови смеси и 

разтвори също намалява разхода на електроенергия, която изразходва машината за приготвянето му 

на място (например бъркачка за разтвори). Освен това, тези машини при работа излъчват шумови 

емисии, които добавени към естествения шум на района надвишават допустимите граници.  

4R

Reduce

Reuse

Recovey

Recycling
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4.1.4. Намаляване на шума генериран от обекта  

Изпълнението на строително-монтажните дейности е съпроводено с голям брой шумни 

операции. Емисиите от шум излъчвани от строителните площадки са сериозен проблем в 

урбанизираните територии, тъй като строителните дейности изпълнявани на обектите увеличават 

шумовото замърсяване в района на строителството.  

Източници на шум най-често са пробивните инструменти, пневматичното работно 

оборудване, двигателите с вътрешно горене на различните видове машини и т.н. Работещите и 

намиращите се на и около строителната площадка са изложени не само на шума, създаван от 

оборудването, но и на шумовото въздействие на заобикалящата ги среда, както и на шума от други 

дейности обекта.   

Мерките за контрол на шума следва да се планират и прилагат още преди започване на 

фактическата работа на строителната площадка - при проектирането на обекта, организацията и 

закупуването или наемането на машини и работно оборудване. Технологичната последователност за 

изпълнение на работите за защита от шум се определят от проектантите в инвестиционния проект.  

Управлението на шума, излъчван от строителната площадка, трябва да бъде активно и да 

стартира със започване на строителните дейности. 

Отстраняването и минимизирането на шума генериран от строителната площадка се постига 

чрез:  

• прилагането на технологии излъчващи минимални шумови емисии – използване на 

кофражни системи, с редуцирано ниво на шум (фиг.4.10);  

 

  
фиг.4.10. Монтаж на кофражна форма с редуцирано ниво на шум и монтаж без чук 

(https://www.peri.bg/products/formwork/duo-formwork.html)  

• избягване на удари и съприкосновение на метал с метал;  

• използване на машини с по-ниски емисии на шум;  

• извършване на профилактична поддръжка машини и оборудване - при износване на 

части от работното оборудване, с което нивото на шум може да се промени;  

• създаване и прилагане на график за работа на строителните машини и транспортните 

средства;  

• т.нар. екраниране - временна ограда на обекта, изпълнена от шумопоглъщащи 

материали, също би помогнало за намаляване на шумовото замърсяване и 

ненарушаване на комфорта на околните. 

 

4.2. СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА  

Един от основните акценти на съвременната социална политика е безопасността и здравето 

при работа. Осигурените здравословни и безопасни условия на труд създават необходимите 

предпоставки за ефективно използване на работната сила и успешното постигане на 

https://www.peri.bg/products/formwork/duo-formwork.html
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производствените и икономически цели. По тази причина политиката на всяко ръководство трябва 

да е ориентирана към непрекъснато подобряване на организацията за управление на дейността 

свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да е неразделна част от 

контрола за намаляване на разходите и повишаване ефективността на работата. 

Създаването на добри условия на труд, безопасност при работа и комфорт при почивка, трябва 

да са част от първостепенните грижи на управленския екип на проекта, тъй като безопасността и 

здравето са основен аспект от неговите отговорности.  

Социалната устойчивост на строителната площадка се изразява в увеличаване на нивото на 

грижите за работещите на строителната площадка и отношение към обществото, което 

Възложителите все по-настоятелно изискват изпълнителите да демонстрират по време на изпълнение 

на строителството на обекта.  

В този аспект строителната площадка е необходимо да се разглежда в две посоки – в границите 

на строителната площадка и извън границите на строителната площадка.    

4.2.1. Безопасност за работещите на строителната площадка  

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите е една от целите 

за устойчиво развитие.   

По данни на Евростат (към 2014)  в сектор Строителство  се случват най-много трудови 

злополуки. Въпреки, че се полагат усилия за  подобряване на безопасността, строителният сектор 

продължава да изостава в сравнение с останалите индустрии. Високите нива на злополуки и 

наранявания сред строителните работници могат да се обяснят с голямо разнообразие от рискови 

фактори в работата, която изпълняват.  

Прилагане на колективни (предпазни парапети по контура на изкопи и  етажни плочи 

(фиг.4.12), отвори в конструкцията и др.) и индивидуални средства за защита на работниците (каски, 

ботуши, ръкавици, колани, прахозащитни маски и др.) е спазване на минимални изисквания за 

осигуряване на безопасни условия на труд на строителната площадка.   

В комплектите на всички кофражни системи има включени елементи за колективна защита на 

работещите (обезопасителни парапети).  

         
а)парапет по контура на изкоп;   б) парапет по контура на етажни плочи 

фиг.4.12. Колективни средства за защита  
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  „Зелените” сгради са устойчиви за околната среда, но тяхното изпълнение често е свързано с 

изпълнение на  строителни и монтажни работи, при което строителните работници са изложени на 

рискове свързани с тяхната безопасност. Прилагането на нови технологии, строителни материали и 

работни процеси изискват нови умения и навици от настоящите работници и съответно създаване на 

специални инструкции за работа.  

Важни въпроси, които трябва да се имат предвид са:  

• запознаване на ръководителите и работниците на строителната площадка за 

потенциалните рискове от работата, извършвана в екологосъобразни сгради и ангажираност с 

превенцията им;  

• внедряване на строителната площадка на подход за по-широко участие на работниците 

свързани с проблемите по безопасността им;  

• провеждане на всеобхватни оценки на риска от подходящо обучен персонал;  

• надеждно обработване и докладване на информацията при възникване на случай на 

злополука и/или инцидент;  

• оценка и контрол на ефективността на мерките, взети за превенция на риска от работа 

във връзка с екологосъобразни сгради.  

Планирането на мерките за безопасно изпълнение на строителните и монтажни работи е 

необходимо да се осъществя в ранна фаза на планирането на организацията на строителната 

площадка. Това е процес на съвместно вземане  на решения от всички участници в инвестиционния 

процес. Изискванията за безопасност в това отношение трябва да се интегрират в работата на екипа 

по проекта – от ръководители, проектанти и инженери до (под) изпълнителите и техните работници.  

4.2.2. Удобства и комфорт при труд и почивка за работещите на строителната площадка  

На строителната площадка, освен безопасни и здравни условия на труд, е необходимо да се 

осигурят и адекватни места за отдих и почивка на работниците.  

Съгласно нормативните изисквания, местата за отдих и почивка на работещите включват:   

• санитарно-хигиенни помещения за осигуряване на личната хигиена 

• тоалетни – разполагат се по такъв начин на строителната площадка, че да могат да се 

свържат с канализационна мрежа, а при невъзможност се разполага химическа тоалетна.  

• съблекални - лесно достъпни, с достатъчно място, капацитет и с възможност за сядане 

(фиг.4.13).  

• помещения за почивка - лесно достъпни, достатъчно просторни, снабдени с 

обзавеждане, съобразено с характера на необходимите почивки (машина за кафе, вода и др.);  

• помещения за ръководство на обекта  

 
фиг. 4.13 Оборудван контейнер за съблекалня със шкафчета и пейки 
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• помещения за приготвяне на храна и хранене – в урбанизираните територии 

хранителния режим на работещите на строителната площадка може да се осигури чрез т.нар. 

„кетърингови“ фирми и на място да се организират само помещения за хранене. В случай, че 

условията позволяват (показателят на строителната площадка е ≤1) е възможно използването на 

мобилни или полеви кухни и столови.  

• помещение/я за оказване на първа помощ – оборудвано с необходимите средства лесно 

достъпно при нужда от използване на носилки.  

• помещения за нощуване на обекта – в случай, че технологичния процес го изисква, на 

обекта се оборудват спални помещения с легла и шкафове.  

Броя и размерът изброените елементи на временното строителство зависи от броя на 

работещите на строителната площадка, характера и условията на строителните и монтажни работи.  

На пазара има голямо разнообразие от продукти, които намират приложение за 

удовлетворяване на изискванията към тази група елементи от временното строителство. Употребата 

на тези съоръжения подобрява комфорта на работещите на строителната площадка в периода на 

почивка. На следващата фиг.4.14 се вижда разликата в прилагането на добри практики и отношението 

към работещите на строителната площадка.  

            
Не добра практика      Добра практика 

фиг.4.14 Временни помещения за работещи на строителната площадка 

 

4.2.3. Безопасност за преминаващите покрай строителната площадка  

По време на изпълнението на строителните инвестиционни проекти се създават значителни 

промени в пейзажа на заобикалящата го среда.  

Съгласно нормативната уредба строителната площадка се огражда с плътна ограда. В много 

случаи вместо ограда се поставя или монтира пластмасова или телена мрежа, което е недопустимо. 

Това създава предпоставка за различни по род инциденти и е лоша строителна практика.   

Освен с тази си функция, оградата може да играе интегрираща и комуникативна роля между 

мястото на преобразуване (строителния обект) и бъдещия вид на останалата част от 

града. Включването на иновативни и творчески елементи при проектирането на огражденията на 

строителните площадки подобрява вписването на обекта в околното пространство и намалява 

визуалното замърсяване на района.  В свое изследване Violano and Melchiorre (2016), идентифицират 

осем категории т.нар. „интелигентни“ огради, някои от които са:  

• дизайнерска ограда, която дава възможност за използване с рекламна или художествена 

цел (фиг. 4.15);   

• пропусклива /прозрачна ограда, в която има вградени специални екрани, осигуряващи 

видимост към строителната площадка, и минувачите имат възможност да видят какво се случва зад 

оградата;  
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Фиг.4.15 Динзайнерска ограда  

(Източник: Violano and Melchiorre 2016) 

• ограда, върху която се дава възможност на минувачите да споделят текст, графики, 

стикери, снимки или различни предмети върху самата ограда, т.е. те участват в дизайна на оградата 

и тя се явява като инструмент за споделяне;  

• екологична ограда, покрита е с растителност и по този начин се. постигат и други ползи, 

като намаляване на праха, шума и т.н.  

• светеща ограда е тази с вградено осветление от външната страна, чиято функция е 

едновременно да увеличава нивото на осветеност в района и естетическа. Осветлението, трябва е 

умело проектирано за да създаде подходяща атмосфера с форми и цветове;  

Вземането на решение за използване на някоя от изброените видове  „интелигентни“ огради е 

въпрос и на икономически анализ, който не може да бъде пренебрегнат.  

В зависимост от конкретните условия, вида на трафика, социално положение на пешеходците 

и изискванията на местната власт,  осигуряването на безопасността на преминаващите се постига 

чрез специално изградени предпазни козирки и тунели (фиг.4.16). По подходящ начин (чрез знаци, 

табели, насочващи стрелки и др.), пешеходците е необходимо да се насочват да използват 

съответните предпазни съоръжения.  

                   
фиг.4.16 Обезопасителен тунел    Фиг.4.17 Обезопасителна мрежа 

за пешеходци      по фасадно скеле  

Друга предпазна мярка, придобила широко приложение е използването на мрежи по 

фасадните скелета.  Те предпазват от падане на строителни материали, запрашаване и др. (фиг.4.17).   

4.2.4. Минимизиране на неприятности и смущения около строителната площадка, 

както и прекъсванията и забавянията на трафика около строителната площадка  

Минимизирането на неприятностите и смущенията около строителната площадка, както и 

прекъсванията и/или забавянията на трафика в района на строителството може да се осъществи чрез:  

• създаване и прилагане на подходяща система за доставка на нeвъзобновяеми ресурси;  

• разработване и прилагане на ефективна временна организация на движението в района 

на строителната площадка;  
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• навременно информиране на работещите и живеещите в района за предстоящи 

прекъсвания и забавяния в трафика.  

 

4.3. ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА  

4.3.1. Намаляване на разходите за временно строителство  

При планиране на организацията на строителната площадка едно от изискванията е 

минимална стойност на временно строителство, което се постига чрез оптимизиране на състава му, 

без да се пренебрегват изискванията наложени от технологична и безопасна гледна точка, и с 

използване на елементи с висока кратност на употреба.  

4.3.2. Повишаване на производителността  

Увеличаването на производителността е свързано със създаване на подходящ рационален 

режим за труд и почивка на работещите и съответните условия за почивка (т.4.2.2)  

4.3.3. Минимизиране на разходите за необходимите ресурси  

Минимизирането на разходите за необходимите възобновяеми ресурси може да се постигне 

чрез наемане на местна работна ръка, а също е чрез използване на собствени транспортни средства.  

Създаване и прилагане на подходяща система за доставка на нeвъзобновяеми ресурси, би 

намалило разходите свързани с управление на складовото стопанство на обекта. Добре управляваната 

верига на доставките се отразява положително върху минимизирането на смущенията и забавянията 

в трафика в района на обекта.   

4.3.4. Оптимизиране на площта на строителната площадка   

Оптимизирането на площта на строителната площадка се постига чрез ефективно 

разположение на съоръженията за вертикален транспорт, като целта е минимално използване на 

площи извън урегулирания поземлен имот. По този начин се намаляват разходите свързани със 

заплащането на наемни такси за използване на чужди площи (примерно тротоар, който е общинска 

собственост).  

 

Изложените начини и механизми са във връзка по между. Прилагането на един от начините 

на въздействие за постигане на определената цел за устойчивост на строителната площадка 

удовлетворява и съседна на нея цел (фиг4.19).  

 
фиг.4.19. Зависимости между целите за устойчивост на строителната площадка 

 

В таблица 4.1 са показани начини и механизми на въздействие за постигане на целите на 

устойчивото строителство при планиране на организацията на строителната площадка.  

 

СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА 
СОЦИАЛНА 

УСТОЙЧИВОСТ  

ЕКОЛОГИЧНА 
УСТОЙЧИВОСТ  

ИКОНОМИЧЕСКА  

УСТОЙЧИВОСТ  
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ЦЕЛ  НАЧИН ЗА ПОСТИГАНЕ  МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

ЕКОЛОГИЧНА 

УСТОЙЧИВОСТ НА 

СТРОИТЕЛНАТА 

ПЛОЩАДКА  

1.Предотвратяване на 

замърсяването на околната среда  

1.1.Измиване на ходовата част на излизащите от обекта транспортни 

средства и машини 

    1.2.Постилане на полиетиленово фолио транспортните средства при 

товаро-разтоварни дейности изпълняване от уличното платно 

    1.3.Редовно напръскване на строителната площадка с вода за 

предотвратяване на запрашаване  

    1.4.Завиване на машините извозващи строителни отпадъци за 

предотвратява на изсипване и разпиляване при транспортиране   

    1.5.Събиране на строителните отпадъци в контейнери  

    1.6.Спускане на строителните отпадъци в контейнери по специални 

улеи 

  2.Намаляване на използваното 

количество вода  

2.1.Използване на оборотна вода за измиване на излизащите от обекта 

машини 

    2.2.При възможност използване на дъждовна вода за определени 

дейности - напръскване на площадката с вода, измиване на 

излизащите от обекта маши 

  3.Намаляване на използваното 

количество енергия  

3.1.Използване на машини и инструменти с по-малка мощност  

    3.2.Работа през светлата част от денонощието, т.е. възползване в 

максимална степен от естественото осветление 

    3.3.Използване енергийно ефективно временно осветление на обекта 

    3.4.Доставяне на заготвени елементи и части готови за монтаж  

    3.5.Доставка на готови смеси и разтвори  

  4.Намаляване на шума генериран 

от обекта 

4.1.Използване на технологии излъчващи ниски шумови емисии 
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ЦЕЛ  НАЧИН ЗА ПОСТИГАНЕ  МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

    4.2. Извършване на профилактична поддръжка на машини и 

оборудване 

    4.3.Създаване и прилагане на график за работа на строителни машини 

    4.4.Използване на шумопоглъщащи материали за временни огради и 

обезопасяване на фасадни скелета 

СОЦИАЛНА 

УСТОЙЧИВОСТ НА 

СТРОИТЕЛНАТА 

ПЛОЩАДКА  

1.Безопасност за работещите на 

строителна площадка  

1.1.Използване на индивидуални средства за защита на работниците - 

работно облекло, каски, ботуши, ръкавици, колани и др.  

    1.2.Прилагане на общи средства на защита на работещите - предпазни 

парапети по контура на изкопи, етажни плочи, отвори в конструкцията 

и др.  

    1.3.Обезопасителни мрежи по фасадни скелета  

  2.Удобства за работещите на 

строителната площадка  

2.1.Оборудвани санитарни контейнери  

    2.2.Оборудвани контейнери за съблекални със шкафчета и пейки 

    2.3.Оборудвани офис контейнери  

  3.Безопасност за преминаващите 

покрай строителната площадка  

3.1.Плътна временна ограда предпазваща от шум, прах и удар  

    3.2.Препазни козирки и тунели за пешеходци  

    3.3.Осветеност  

  4. Минимизиране на проблемите 

с трафика около строителната 

площадка 

4.1.Създаване и използване на подходяща система за доставка на 

ресурси - строителни материали  

    4.2.Разработване и прилагане на ефективна временна организация на 

движението в района на обекта 



 

 

 

52 

 

ЦЕЛ  НАЧИН ЗА ПОСТИГАНЕ  МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

    4.3.Навременно информиране на работещите и живеещите в района за 

предстоящи прекъсвания и забавяния в трафика 

ИКОНОМИЧЕСКА 

УСТОЙЧИВОСТ НА 

СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА  

1.Намаляване на разходите за 

временно строителство  

1. Използване на инвентарни или сглобяеми помещения за съблекални 

за работници, офиси за ръководен персонал, предпазни огради, 

временни пътища и стълби за достъп  

  2.Повишаване на 

производителността 

2.1.Създаване на здравословни и безопасни условия на труд на 

работниците 

    2.2.Създаване на удобства при работа и почивка  

    2.3.Периодично и ефективно обучени на работниците с  

  3.Минимизиране на разходите за 

ресурси  

3.1.Наема на местна работна ръка  

    3.2. Използване на собствени (фирмени) превозни средства за 

транспорт  

    3.3.Използване на мести строителни материали отговарящи на 

изискванията за устойчиви строителни материали 

  4.Минимизиране на площта на 

строителната площадка  

4.1.Ефективно разположение на съоръженията за вертикален 

транспорт на материалите  

 

Таблица 4.1. Начини и механизми на въздействие за постигане на целите на устойчивото строителство при планиране на организацията на 

строителната площадка
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

При изпълнение на строителство в урбанизирани територии, пространствата за извършване на 

строителните процеси са все по-стеснени, достъпът до обектите е затруднен поради голямата 

интензивност на движението. Нормативните и административни изисквания са все по-големи, което 

усложнява планирането, организирането и функционирането на строителната площадка.  

За постигане на критериите на устойчиво строителство е необходимо:  

1. При планиране на организацията на строителната площадка в урбанизираните 

територии да се определят, анализират и предвидят всички фактори влияещи върху устойчивостта на 

строителната площадка.  

2. Включването на строителната площадка в областите на знания и процесите за 

управление на строителните проекти. Това ще доведе до усъвършенстване на методите за планиране 

и оптимизиране на ССП, оптимално използване на пространството за изпълнение на строителните 

обекти и безпрепятствено протичане на строителните дейности, съобразно графика за изпълнение на 

проекта.  

3. Прилагането начини и механизми на въздействие за минимизиране на негативното 

влияние на строителните процеси върху околното пространство и жизнената среда на 

урбанизираните територии. Необходимо е прогресивно внедряване на по-добри практики, докато не 

станат обичайни, а след това отново да се започне процес на работа с друга иновация. 

 

ГЛАВА 5. ПОДХОД/ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПЛАНИРАНЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА В УРБАНИЗИРАНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ В УСЛОВИЯТА НА УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО И ПРАКТИЧЕСКОТО 

МУ ПРИЛОЖЕНИЕ  

1. ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ  

Въз основа на направения анализ е разработен подход за последователността на операциите 

необходими за планиране на строителната площадка в урбанизираните територии в условията на 

устойчиво строителство. Подходът включва определен брой последователно и паралелно 

изпълнявани елементи, които е необходимо да се изпълнят при проектиране на плана за организация 

на строителната площадка. Последователността на изпълнение и самото планиране изисква добри 

познания по технология на строителните процеси, календарно планиране и организация на 

строителството. Основната цел на подхода е да предостави насоки за планиране на строителната 

площадка в условията на устойчиво строителство в урбанизираните територии.  

Последователността на планирането на организацията на строителната площадка е следната:  

1. Събиране и анализиране на информация свързана с имота, околното 

пространство и сградата  

➢ Информация за имота  

- наклон на терена;  

- наличие на флора;  

- наличие на съществуващи постройки;  

- наличие на преминаващи през имота инженерни мрежи и съоръжения към тях;  

- наличие на предполагаема археология; 

➢ Информация за околното пространство  

- достъп до имота – изграден/неизграден;  

- вид настилка на достъпа;  

- инфраструктурни мрежи и съоръжения – подземни или въздушно преминаващи;  
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- транспортен поток – обществен и личен транспорт:   

• градски транспорт – автобусен, тролейбусен, релсов (наличие на контактна мрежа);  

• пешеходно движение;  

• велосипедно движение;   

- съществуващи сгради – разположени на регулационната линия, дълбочина на фундиране 

спрямо новопроектираната; височина на съществуващите сгради спрямо 

новопроектираната;  

➢ Информация за сградата  

- вид и характеристика на сграда, предназначение, брой етажи;  

- вид конструктивната система и начин на изпълнение – монолитна/сглобяема; 

стоманобетонова/стоманена; фундиране.   

2. Събиране на информация свързана с изискванията на възложителя и 

възможностите на строителя  

Информацията от възложителя, която може допринесе за ефективността на организацията на 

строителната площадка, включва:  

- допълнителна документация свързана с информация за имота;  

- изисквания по отношение на времетраенето и евентуална етапност  на изпълнение;  

- допълнителни изисквания за безопасност при работа;  

- допълнителни изисквания за опазване на околната среда и др.  

Строителят може да представи информация свързана с:  

- технически възможности по отношение на строителна механизация, оборудване и 

инструменти;  

- изисквания по отношение на разположението на механизацията за работа;  

- изисквания по отношение на разположението на елементите на временно строителство;  

- прогнозен брой работници на строителната площадка.  

Планирането на организацията на строителната площадка трябва да е екипна дейност. 

Провеждането на срещи и разговори с ръководителя на проекта, възложителя (или негов 

представител), проектанти, строители и консултанти, дава възможност за увеличаване на 

ефективността на разработката и вземане на решения удовлетворяващи всички участници в 

инвестиционния процес. Въпросите, които се решават на тези работни срещи, обикновено са 

свързани с обхвата на информация която да се покаже, в каква степен на подробност и  евентуално 

начина на представяне. Нивото на подробност зависи от изискванията за оперативен контрол. От 

особена важност е планът за организация на строителната площадка да е гъвкав, за да може бързо и 

лесно да се преодоляват трудности, свързани с процеса на реализирането му.  

3. Идентифициране на необходимите временни съоръжения за изпълнение на обекта  

- изисквани по нормативна уредба;  

- изисквани за функциониране на обекта;  

- удовлетворяващи удобствата работещите на строителната площадка;  

- свързани с технологията на изпълнение строителните процеси.  

4. Оразмеряване на идентифицираните ВС  

- основно оборудване – средство(а) за вертикален транспорт;  

- складови площи – според изискванията на производителите на строителни материали за 

начина на съхранение – открити/закрити; с възможност за движение между фигурите;   

- временни пътища в границите на строителната площадка;  

- оразмеряване на необходимата мощност в kVA за изпълнение на строителството;  
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- оразмеряване на необходимото количество вода в m3/s;  

- помещения за работници – за почивка, за преобличане;  

- санитарни помещения – тоалетни и бани;  

- помещения за управленски персонал – офис за технически ръководител, проектов 

ръководител, контролни органи; зала за работни срещи на обекта.  

Оразмеряването на временните съоръжения се извършва по добре познати и описани в 

литературата методи и способи. Само последните три от изброените (поради липсващи нормативни 

документи) се определят от опита и по преценка на проектанта.  

5. Местоположение на ВС в границите на строителната площадка  

- очертаване на мястото и съществуващото околно пространство;   

- разполагане на петното на новопроектираната сграда;  

- разполагане на механизацията за вертикален транспорт;   

- основни складове;  

- вътрешни пътища;  

- санитарно битови помещения за работници, офиси за представители на участниците в 

инвестиционния процес;  

- оборудване свързано със шумо и прахозащита и др.;  

- допълнителни съоръжения – фасадно скеле, временни стълби за достъп и т.н.;  

- инфраструктурни мрежи.  

6. Проверка на ССП отговаря ли на изискванията на:  

- нормативите;  

- графика за изпълнение на строителството;  

- критериите за устойчиво строителство;  

- възложител, строител, контролни органи.  

Стъпка 6 представлява филтър, след който планираната организация на строителната 

площадка в урбанизираните територии е необходимо отговаря на изискванията за устойчиво 

строителство, в противния случай се преминава към оптимизиране на строителния ситуационен план.  

7. Оптимизиране до удовлетворяване на изискванията  

Оптимизирането на строителния ситуационен план се извършва докато се удовлетворят 

всички предварително заложени изисквания и получаване на „окончателна“ организация на 

строителната площадка.   

8. Запознаване на всички участници в инвестиционния процес и заинтересовани лица   

Запознаване на всички с „окончателната“ организация на строителната площадка е 

необходима стъпка, от гледна точка на прилагане и спазване на изискванията заложени до момента.  

Ефективни методи за информиране на всички участници и работници, са: показване в едър 

мащаб на плана на обекта или разпространение на електронен екземпляр от плана на обекта или 

комбинация от двата.  

9. Въвеждане на промени в случай на необходимост  

Както беше споменато строителството е динамичен процес и строителната площадка се 

изменя непрекъснато, особено в условията на устойчиво строителство. Измененията най-често са 

свързани със съобразяване за изпълнение на критериите за устойчиво строителство и по-точно с 

изискванията за нивата на шум, прах и др.  Почти винаги съществува необходимост от въвеждане на 

промени и актуализиране на плана за организация на строителната площадка. Актуализирането 

обикновено е свързано и с поетапно демонтиране и изнасяне на елементи от временното строителство 

от територията на строителната площадка, до нейното пълно самоунищожаване.  
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Илюстрация на подхода и последователността на процеса на планиране на организацията на 

строителната площадка в урбанизираните територии в условията на устойчиво строителство е дадена 

на фиг.5.1.  

 

2. ПРОВЕРКА НА ПОДХОДА  

Проверката на подхода се извърши при планиране на организацията на строителната 

площадка на обект: „Многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин, подземни гаражи и 

помещение за трафопост“ в УПИ I – 10,26, кв. 536, м. „Зона Г-12“, район „Оборище“, град София.  

Възложител: ТЕРА ТУР СЕРВИЗ ЕООД  

Проектов ръководител: Джи Пи Груп АД  

Проектант: Проектантски екип по ръководството на Проектантско бюро ВАМОС ООД 

Консултант: ММВ Инженеринг ЕООД  

Строител: Комфорт ЕООД  

Статус: В строеж  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА  

Обектът представлява обществена сграда, разположена на емблематично място в гр. София – 

площад „Васил Левски“ (фиг.5.2). Архитектите умело вписват сградата в пространство, което е вече 

визуално зададено от съществуващите съседни сгради. 

Проектът предвижда изграждане на петзвезден хотел със 190 стаи, два ресторанта, два бара и 

СПА център с вътрешен басейн, голяма бална зала и 5 по-малки зали в обособен конферентен център.  

Във височина сградата се състои от девет надземни и три подземни нива. 

Носещата конструкция на сградата е стоманобетонова, монолитна. 

 

фиг.5.2. 3D визуализация на обекта  (източник: Вамос ООД) 

Техническите показатели на сградата са:  

− Площ на имота – 3 608,64m2;  

− Застроена площ – 2 640.21 m2;  

− Разгъната застроена площ надземна – 17 410.21 m2;  

− Разгъната застроена площ общо – 27 887.37 m2;  

− Плътност – 73%;  

− Озеленяване – 30%;  

− Кинт – 4,82.  
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фиг.5.1.Подход за планиране на организацията на строителната площадка в урбанизираните 

територии в условията на устойчиво строителство  
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Проектирането на обект на такова централно място е предизвикателство за проектантите на 

всички проектни части. Тук от особено значение е съгласуването в проектирането на различните 

проектни части, с оглед последващото изпълнение на обекта. Това се постига с провеждане на   

редовни работни срещи с участието на всички участници в инвестиционния процес  проектанти, 

консултант, ръководител проект, строител и др. заинтересовани лица.    

Планирането на организацията на строителната площадка на обекта бе повлияно от 

изисквания и ограничения от различен характер, които произтичаха от специфичните условия на 

мястото, а именно:  

➢ статут на имота, който попада в границите на II защитена зона на археологически 

резерват  "Антична Сердика и Средновековен Средец";  

➢ статута на обекта, който е част от недвижима културна ценност;  

➢ специфични инженерно – геоложки условия;  

➢ наличие на не малък брой сгради, строени в различни периоди,  голям брой намеси по 

конструкцията им и непълна строително-техническа документация за тях;  

➢ близост на съществуващите сгради в имота да съседни имоти и сгради, и културни 

ценности;  

➢ наличието на интензивно движение в района – пешеходно и автомобилно,  като към 

второто се включват и линии на масовия градски транспорт.  

На базата на тези специфични условия инвестиционното проектиране и изграждане на обекта, 

бе разделено на три последователни  етапа, както следва:  

 

  ПЪРВИ ЕТАП    ВТОРИ ЕТАП   ТРЕТИ ЕТАП  

 

фиг.5.3. Етапи на инвестиционно проектиране и изграждане на обекта 

 

Първи етап: Разчистване на строителната площадка и премахване на съществуващите сгради  

Втори етап: Пълно спасително археологическо проучване с укрепване на строителния изкоп, 

последвано от изпълнение на изкопните работи  

Трети етап: Проектиране и строителството на сградата на хотела  

РАЗЧИСТВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНАТА 
ПЛОЩАДКА

• ПЛАН ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ И 
ЗДРАВЕ (ПБЗ)

• ПЛАН ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ 
ОТПАДЪЦИ(ПУС
О)

• ВРЕМЕННА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ДВИЖЕНИЕТО 
(ВОД) 

ПЪЛНО 
СПАСИТЕЛНО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКО 
ПРОУЧВАНЕ С 
УКРЕПВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНИЯ 
ИЗКОП, 
ПОСЛЕДВАНО ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ИЗКОПНИТЕ 
РАБОТИ

•АРХУТЕКТУРА 

•КОНСТРУКЦИИ 

•ЕЛ

•ГЕОДЕЗИЯ 

•ПБЗ

•ПУСО 

•ВОД 

ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО 
НА СГРАДАТА НА 
ХОТЕЛА 

• АРХИТЕКТУРА  

• КОНСТРУКЦИИ

• ГЕОДЕЗИЯ И ВП

• ИНСТАЛАЦИИ -
ЕЛ, ВиК, ОВК, ЕЕ, 
АКУСТИКА И 
ОЗВУЧАВАНЕ

• ФАСАДНИ 
СИСТЕМИ 

• ПЪТНА 

• ПБЗ 

• ПУСО 

• др. общо 20 проекти 
части
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Планирането на организацията на строителната площадка за разчистване на терена се 

съобразява от наличието на действащ трафопост в предвидената за събаряне сграда. Според 

изискванията на собственика на трафпоста, той се премества временно на определено място в 

границите на строителната площадка. Друг проблем, който се преодолява, е премахване на 

окачването, към съществуващата сграда предвидена за събаряне, на контактната мрежа на масовия 

градски транспорт. По специално изготвен проект, съгласно изискванията на „Столичен 

електротранспорт“ ЕАД, поделение „Трансенерго и релсов път“ се изгражда временен стълб, на 

който се премества  окачването на контактната мрежа на преминаващите през пл. Васил Левски 

тролейбусни и трамвайни линии (фиг.5.4).  

    

фиг.5.4. Временен стълб за      фиг.5.5. Оросяване с вода 

окачване на контактна мрежа 

 

При първия етап основното предизвикателството е обезопасяването на района и близките 

сгради. При спазване на строги мерки за безопасност, опазване на околната среда и изисквания за 

минимално ограничение на трафика в района, теренът бе разчистен от съществуващите сгради.  

Безопасността на автомобилния трафик и минувачите се осигурява чрез двуредова ограда, 

като първия ред бе с височина 4,0m и обезопасителна мрежа (фиг.5.4 и 5.5). Района се сигнализира с 

временни пътни знаци, съгласно изготвената и съгласувана с общинската администрация проектна 

част „Временна организация и безопасност на движението“.   Предотвратяването на запрашаването 

в района, предизвикано от разрушителните дейности, се постига чрез непрекъснато оросяване с вода 

(фиг.5.5) на самата конструкция и на образуваните строителни отпадъци. Механизацията извозваща 

строителните отпадъци се почиства в границите на обекта на специално изградена площадка, за 

предотвратяване на замърсяване на уличните и тротоарни настилки.  

След разчистване на терена се пристъпва към втория етап, при който се изпълняват шлицови 

стени за укрепване на изкопа. Отчитайки местоположението на имота (в границите на II защитена 

зона на археологически резерват  "Антична Сердика и Средновековен Средец") се очаква разкриване 

на археологически находки.  Поради тази причина изкопните работи се изпълняват много внимателно 

под ръководството на водещ археолог, който организира проучването на пластове, до установяване 

на стерилен пласт (фиг.5.6). Всички открити културни ценности са подробно документирани и 

приети за съхранение от компетентните инстанции.  
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фиг.5.6. Етап 2 на проекта -  археологическо проучване  

 

След приключване на археологическото проучване се преминава към поетапното изпълнение 

на изкопните работи и укрепване на шлицовите стени (фиг.5.7 и 5.8)  

 

             
 

фиг.5.7.Изпълнение на укрепването на шлицовите стени със стоманени кръгли разпонки 

фиг.5.8. Изпълнение на укрепването на шлицовите стени чрез анкериране  

 

С цел следене на евентуални премествания на съседните сгради, в следствие на изпълнението 

на изкопа и укрепването му, върху тях са поставени  маркери на три места (два основите и един на 

върха на всяка от съседните сгради). По този начин се показва загриженост за спокойствието на 

собствениците на съседните имоти и се постига социална устойчивост на строителната площадка.     
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фиг.5.9. Строителен ситуационен план с временна организация на движението при 

бетонови работи от бул. Янко Сакъзов 

 

Третият етап обхваща изпълнението на сградата на хотела. Той е разделен на три под етапа – 

изпълнение на конструкцията до кота ±0,00 (нулев цикъл), изпълнение на конструкцията до покрив 

(груб строеж) и изпълнение на довършителни работи.  

За всеки от под етапите е представен строителен ситуационен план (ССП), на които е отразена 

планираната организация на строителната площадка, съответно Строителен ситуационен план за 
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изпълнение на нулев цикъл, Строителен ситуационен план за изпълнение на груб строеж (фиг.5.9) и 

Строителен ситуационен план за изпълнение на довършителни работи.  

За извършване на вертикален транспорт на материалите, на обекта се монтират два кулови 

крана. Голямата площ на сградата, начина ѝ на разполагане в имота и околното пространство, налагат 

крановете да се монтират вътре в сградата на фундаментната плоча. Единият се монтира в една от 

асансьорните шахти, а за другия се оставят отвори в плочите на конструкцията до кота ±0,00. По този 

начин работната зона на крановете обхваща цялата площ на обекта (фиг.5.9).  

Ограниченията в пространството, поради недостиг на място в границите на строителната 

площадка, определят предвиждане на складови площи в зони върху изградената конструкция, както 

и така наречените претоварни площадки (фиг.5.10). 

 

фиг.5.10. Складови площи, претоварни площадки и санитарни съоръжения върху изградена част 

от конструкцията 

Височината на куката на крановете е съобразена с височината на новостроящата се сграда, на 

съседните прилежащи сгради и не на последно място с височината на кулов кран разположен на 

строителна площадка в съседен имот (фиг.5.11).  

Съобразно ограниченията наложени от факторите влияещи на организацията на строителната 

площадка и за осигуряване на екологичната ѝ устойчивост е предвидено:  

• площадка за измиване на излизащите от обекта строителни машини;  

• плътна ограда с височина 4,0m откъм съседните сгради изпълнена от шумопоглъщащи 

материали (фиг.5.12);  

• осветяване на строителната площадка с енерго-ефективно (LED) осветление;  

• събиране на евентуални строителните отпадъци в контейнери и периодичното им 

извозване за оползотворяване и/или обезвреждане;  
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фиг.5.11. Положение на крановете във височина – по проект и на терен 

  

фиг.5.12. Временна ограда към съседни сгради 
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По отношение на социалната устойчивост :  

• доставка на строителни материали по график с минимално възпрепятстване на трафика в 

района;  

• временна организация на движението за изпълнение на бетонови и товаро – разтоварни 

работи от уличните платна;  

• обезопасяване на пешеходното движение чрез специално изграден тунел за пешеходци. С 

оглед минимизиране на дискомфорта на минувачите, тунела е оформен с неплътна преграда 

към уличните платна (фиг.5.13);   

 

фиг.5.13. Предпазен тунел за пешеходци  фиг.5.14. Съоръжение за безопасен преход към 

конструкцията 

• монтирани парапети, временни стълби и проходи със парапети за достъп до различни 

работни места и др. за осигуряване на безопасността на работещите на площадка (фиг.5.14);  

• контейнери за работници и ръководство, които поради недостатъчна площ на площадката 

са монтирани на две нива;  

 

Фиг.5.15. Знаци и табели свързани с прилагането на предписанията и мерките за безопасна 

работа на строителната площадка съгласно нормативната уредба 

• знаци и табели свързани с прилагането на предписанията и мерките за безопасна работа на 

строителната площадка (фиг.5.15);  

• фиг.5.16 показва една добра практика на добросъседско отношение към живущите в 

съседните сгради и минувачи.   
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Фиг.5.16. Добра практика на добросъседски отношения 

Икономическа устойчивост на строителната площадка:  

• с цел минимизиране на разходите за временно строителство, организацията на строителната 

площадка за всеки следващ етап се подчинява и съобразява с предходния етап. Оформени 

вход/изход на обекта, площадка за измиване на строителни машини, монтирана ограда, 

охрана на обекта и др. се  използват и в трите основни етапа на изпълнение на проекта;  

• минимизиране на разходите се постига и чрез минимално приобщаване на общински площи 

към строителната площадка.   

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

С прилагането на подхода, за планиране на организацията на строителната площадка в 

урбанизираните територии, в условията на устойчиво строителство,  на конкретния ключов обект се 

отчете влиянието на всички фактори на средата на организацията произтичащи от нормативната 

уредба, пространствените ограничения и изискванията на участниците в инвестиционния проект. 

Създадена бе конкретна за обекта, ефективна организация на строителната площадка за 

осъществяване на планираните дейности съобразно предвидените етапи за изпълнение на 

инвестиционния проект. Приложени са добри строителни практики, включващи мерки за 

осигуряване на безопасен и адекватен достъп до строителната площадка, съобразяване със съседите 

и уважение към тях, съобразяване с околната среда и мерки за защита от вредни въздействия 

произтичащи от строителния процес, мерки за осигуряване на безопасна, здравословна и удобна 

среда за работа на строителните работници и инженерно – техническия персонал.  

Възползването максимално от възможностите за прилагане на иновации и по-добри практики 

при планиране на организацията на строителната площадка, доведе до положителни резултати по 

отношение на постигането на изискванията за устойчиво строителство, а именно:  

• минимизиране на замърсяването на околното пространство на строителната площадка 

(екологичен);  

• минимизиране на шумовите емисии излъчвани в процеса на изпълнение на 

строителните дейности (социален и екологичен);  

• минимизиране на разхода на енергия и вода (екологичен и икономически)  

• минимизиране на разходите за временно строителство (икономически);  

• осигуряване на жизнения комфорт на работещите на строителната площадка и 

живеещите в района (социален)  

• и др.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Фазата на строителство е продължение на това, което е предвидено, замислено и проектирано 

в предходните етапи от жизнения цикъл на дадена бъдеща устойчива сграда. Строителството като 

дейност обикновено е свързано със създаване на различни неудобства около обекта. В 

урбанизираните територии въпреки това не се отделя достатъчно внимание на неудобствата, 

причинявани от изпълнението на строителните обекти, които оказват значителни въздействия и 

смущения за квартала и района. Някои от тези неудобства и смущения са шум, прах, замърсяване (на 

почва, вода и въздух), нарушения в трафика и т.н. Тези негативни въздействия, причинени от 

строителната площадка, засягат обществото на местно ниво, включително работещи и живеещи в 

района. Преодоляването на негативното въздействие от изпълнението на строителните процеси се 

постига чрез прилагане на принципите за устойчиво строителство при планиране на организацията 

на строителната площадка.  

За да говорим за устойчива строителна площадка е необходимо всички страни (възложители, 

строители, мениджъри и др.), свързани с проекта, да участват по време на разработването на плана 

за организация на строителната площадка. Този подход е особено важен, когато се стремим към по-

устойчиви решения.  Ранното включване на строителите в даден проект подпомага мотивите, които 

стоят зад направените проектни решения и води до по-малко проблеми, като закъснения, прекомерни 

разходи и увеличава ефективността на организацията на строителната площадка.  На всяка от 

страните, участващи в инвестиционния процес, следва да бъде предоставена възможност да 

предоставят информация за логистиката на обекта и да предоставят обратна информация относно 

крайния продукт. От решаващо значение е наличието на комуникация между страните, която да 

гарантира, че предвиденият план ще работи ефективно по време на строителството.  

Включване на строителната площадка в процесите по управление на проекта, също увеличава 

ефективността от планираната  организация на строителството.   

Отсъствието на нормативни документи и правила за оразмеряване на временното 

строителство, осигуряващо санитарно-хигиенните и битови условия на работещите се отразява 

негативно върху процеса на планиране на площадката, което е свързано с една от основните цели - 

постигането на социална устойчивост на строителната площадка.  

Върху процеса на планиране на строителната площадка влияние оказват различни по характер 

и значимост фактори. Определянето и анализирането на начина им на влияние води до ефективна и 

рационална организация на строителната площадка.  

При планирането на организацията на строителните площадки е необходимо прилагането на 

различни начини и механизми на въздействие, за минимизиране на негативното влияние на 

строителните процеси върху околното пространство и жизнената среда в урбанизираните територии. 

Необходимо е прогресивно, последователно и настойчиво внедряване на по-добри строителни  

практики, докато не станат обичайна практика. Възползването максимално от възможностите за 

прилагане на иновации и по-добри практики при планиране на организацията на строителната 

площадка, води до положителни резултати по отношение на постигането на изискванията за 

устойчиво строителство в урбанизираните територии.      
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ПРЕТЕНЦИИ ЗА ПРИНОСИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

  

1. На базата на проучени, проектирани и наблюдавани строителни площадки на реализирани 

строителни инвестиционни проекти са синтезирани, анализирани и обобщени основните 

фактори, които влияят върху планирането и функционирането на строителните площадки 

в урбанизираните територии.  

2. Въз основа на проведеното анкетно проучване е установена:  

a. липсата на нормативни документи и правила за оразмеряване на временното 

строителство осигуряващо санитарно-хигиенните и битови условия на работещите 

на строителната площадка;  

b. Степента на влияние на критериите за устойчиво строителство върху планирането 

на организацията на строителната площадка в урбанизираните територии.   

3. Представен е начин за класификация на строителните площадки в урбанизираните 

територии по градоустройствени показатели, като е въведен коефициент на строителната 

площадка.  

4. Представен е модифициран двуфазен подход, за управление на инвестиционни строителни 

проекти, с препокриващи се фази за Проектиране и Строителство. Във времето на 

препокриване на фазите  са вместени процесите на проучване, планиране, изпълнение, 

наблюдение и контрол, и самоунищожаване на строителната площадка (фиг.4.5)  

5. Представена е обобщена схема на модел за планиране на организацията на строителната 

площадка в урбанизираните територии в условията на устойчиво строителство (фиг.4.6).  

6. Предложени са начини и механизми за постигане на целите на устойчиво строителство при 

планиране на организацията на строителната площадка в урбанизираните територии 

(табл.4.1).  

7. Предложен е подход за планиране на организацията на строителната площадка в условията 

на устойчиво строителство (фиг.5.1). Подхода е приложен на практика при изпълнението 

на инвестиционен строителен проект „Многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин, 

подземни гаражи и помещение за трафопост“ в УПИ I – 10,26, кв. 536, м. „Зона Г-12“, район 

„Оборище“, град София  
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