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Abstract: 

The execution of the construction works is distinguished by a high degree of risk, which requires 

the use of collective equipments for protection, such as temporary edge protection systems, 

safety nets, protection fans for scaffolding, etc. The general requirements for safety in 

construction in Bulgaria are normatively regulated in Ordinance No. 2 on the minimum 

requirements for health and safety when performing construction and assembly works. On the 

other hand, specific and detailed requirements for collective equipments for protection are given 

in the current national standards. In this paper are systematized some requirements of the 

regulatory framework and current standards, regarding collective equipments. As well as 

examples of good practices in their application are discussed.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Изпълнението на строителните и монтажните работи (СМР) е свързано с високо 

ниво на риск, което налага прилагането на конкретни технически, технологични и 

организационни решения. Осигуряването безопасността в сектор строителство изисква 

внедряването на системи за управление на безопасността [1], спазването на изискванията 

на действащата нормативна уредба, в т.ч. и детайлна оценка на риска [2], прилагането на 

конкретни решения и добри практики, съобразени със спецификата на строителната 

площадка [3] и използваните временни съоръжения [4] и др. Примери за някои често 

срещани пропуски, по отношение спазването на изискванията за безопасност се 

дускутират в [5], като от извършения анализ е видно, че се констатират редица пропуски 

свързани с обезопасяването при работа на височина. 

Съществен момент за осигуряването на изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд (ЗБУТ) при работа на височина е използването на конкретни средства за 
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колективна защита. Съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при 

извършване СМР, работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане 

на хора или предмети чрез подходящо оборудване и средства за колективна защита, като 

например ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи и др. [6]. В 

наредбата не са посочени конкретни технически изисквания, на които съответните 

средства следва да отговарят. 

От друга страна, конкретни изисквания към различните средства за колективна 

защита са дадени в приложимите стандарти. Така например, стандартизирани изисквания 

към временните системи за странична защита са дадени в БДС EN 13374 [7], изисквания 

към обезопасителните мрежи – в БДС EN 1263 [9], към строителните скелета и 

предпазните сводове за тях – съответно в БДС EN 12810-1 [11] и БДС EN 12811-4 [12] и 

др. 

Целта на настоящия доклад е да се систематизират някои изисквания на  

нормативна уредба и на действащите стандарти, регламентиращи изисквания към 

средствата за колективна защита в строителството, като се анализират конкретни 

технически решения и примери от строителната практика. 

Следва да се има предвид, че представените в доклада фирмени технически 

решения на конкретни производители са дадени само с цел визулализация на някои 

системи, като в практиката намират приложение и редица разработки и на други 

производители. 

 

2. ВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА СТРАНИЧНА ЗАЩИТА 

2.1. Изисквания на действащата нормативна уредба и Българските стандарти 

Съгласно Наредба №2 от 22 март 2004 г., паданията от височина се предотвратяват 

чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са 

изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно 

перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение [5]. 

Съгласно БДС EN 13374  Временни системи за странична защита. Изисквания за 

продукти. Методи за изпитване , такава система за защита трябва да се състои от следните 

елементи [7, 8]: 

- горна релса (парапет, перило) на височина от 1,0 m до 1,2 m над работната 

платформа или участъка на движение; 

- странична защита, която може да се състои от среден парапет (перило) на 

височина от 0,4 m до 0,5 m над работната платформа;  

- предпазна лента (предпазен борд) за краката на поне 0,15 m височина за 

предотвратяване на падане на материали и подхлъзване на работници, 

- вертикални стойки, към които са захванати парапетите и които позволяват 

свързване на страничната защита с носещата конструкция. 

В БДС EN 13374 са определени 3 класа системи за странична защита [8]: 

1) системи за странична защита Клас А - предназначена да осигури устойчивост на 

статични натоварвания. Създадена е опора на човек, който се обляга на нея, за ходене 

покрай нея, докато се държи перилото или при залитане към нея след спъване, докато се 

върви покрай парапета. Всеки отвор в междинната система трябва да е достатъчно малък, 

за да предотврати преминаването през него на топка с диаметър 0,47 m. Системи от клас A 

се прилагат, когато наклонът на работната платформа или на работната повърхност е по-

малък от 10°. Общ вид на системи за странична защита клас А е представен на фигура 1. 

2) системи за странична защита Клас В -  този клас система трябва да е в състояние 

да издържа на статични натоварвания  (посочени в Клас А), но трябва също да може да 
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издържа леки динамични натоварвания. Този тип система трябва да е в състояние да 

издържи човек, който се препъва в нея, докато върви по нея, но и човек, който се хлъзга 

по наклонена повърхност към странична защита. Системи от клас B да се използват, 

когато наклонът на работната платформа е по-малък от 30° и няма ограничение за 

височината на падане. Ако потенциалната височина на падане е не повече от 2 метра, този 

клас защитна система може да се използва също за работни платформи с наклон до 60°. 

 

  

Фигура 1. Временни системи за странична 

защита клас А [8] 

Фигура 2. Временни системи за странична 

защита клас B [8] 

 

3) системата за странична защита Клас С трябва да е в състояние да издържа 

големи динамични натоварвания и да се конструира по такъв начин, че да задържи човек 

или предмет по силно наклонена повърхност. Всеки отвор в системата за защита трябва да 

е достатъчно малък, за да предотврати преминаването през него на топка с диаметър от 

0,1m.  Прилагат се, когато наклонът на работната платформа е в диапазона 30 и 45° и няма 

ограничения за височината на падане. Ако потенциалната височина на падане е до 5 

метра, този клас на система за защита може също да се прилага на работни платформи с 

наклон до 60°. 

Класът на системата за защита се избира на базата на наклона на работната 

повърхност и потенциалната височина на падане.  Изборът на клас се прави съгласно 

диаграмата представена на фигура 3. 

 

 
Фигура 3. Диаграма за определяне на класа спрямо наклона и потенциалната височина на 

падане [8] 
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2.2. Вариантни технически решения и примери от практиката 

При изпълнението на СМР е налице необходимост от обезопасяване при работа на 

височина, например при изпълнение на кофраж за хоризонтални и вертикални 

стоманобетони елементи, при обезопасяване на изпълнени стоманобетонни плочи и 

отвори в тях, при изпълнение на покриви и др. В практиката се прилагат различни 

варианти на технически решения, в зависимост от предназначението на системата за 

странична защита.  

2.2.1. Системи за странична защита, състояща се от вертикални стойки за парапет и 

дървени перила 

Едно от възможните решения е свързано с използването на система за защита 

състояща се от стойки за парапет със закрепване от челюстен тип и дъски. За онагледяване 

е използвано конкретно фирмено решение - Peri „Универсална стойка за парапет“ [13], 

която се комбинира с дървени перила. Представеното по-долу решение (вж. фиг. 4) 

отговаря на изискванията на Клас В съгласно БДС EN 13374. Този тип системи са 

приложими за обезопасяване на хоризонтален кофраж, обезопасяване на контура на 

изпълнени стоманобетонни плочи, отвори в плочите и др. 

Налични са и решения, при които парапетните стойки се закрепват към изпълнени 

вече стоманобетонни плочи със съответните скрепителни средства (напр. анкери) или 

скоби (вж. фиг. 5 – парапетна предпазна стойка – част от системата Dokaflex 1-2-4). 

Закрепването може да се извърши както към горната повърхност на плочата, така и към 

нейното чело.  

Варианти на конкретни фирмени технически решения са представени на фиг. 4 и 

фиг. 5. 

 

 

 

 
Фигура 4. Стойка за парапет със закрепване 

от челюстен тип [13] 

Фигура 5. Стойка за парапет закрепена с 

механични скрепителни средства [14] 

 

Съществен момент, с цел осигуряване на ефективността на системата е 

разстоянието между вертикалните стойки. Примерно решение за оразмеряване на дъските, 

респективно разстоянията между стойките е представено в таблица 1 [8]. Посочените 

стойности се отнасят за системи за странична защита Клас А и дървен материал, от който 

са изработени дъските - клас С 24. 
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Таблица 1. Разстояния между вертикалните стойки в зависимост от размерите на дъските 

оформящи перилата [8] 

 
 

Друг вариант за изпълнение на системата е свързан с използването на стойки за 

парапет, които се закрепват с механични скрепителни средства към елементите на 

кофража. Пример за такова решение е Peri „Стойка за парапет AW“ и дървени перила [13], 

отговаряща на изискванията за Клас B съгласно БДС EN 13374 Временни системи за 

странична защита. Изисквания за продукти. Методи за изпитване. Този тип стойки са 

парапет са приложими основно при кофриране на хорозонтални стоманобетонни елементи 

(плочи).  

 

          
Фигура 6. Peri „Стойка за парапет AW“ [13] 

 

2.2.2. Конзоли за бетониране с временни системи за странична защита 

Посредством тях се оформят както работните платформи за осигуряване на 

технологичните операции (например полагане и уплътняване на бетонната смес), така и 

страничната защита срещу падане от височина на работещите. Конкретното техническо 

фирмени решение (Peri „ТРИО конзола за бетониране TRG 80“ [15]) e представено на 

фигура 7. Системата за странична защита, част от цялостното решение за конзолите за 

бетониране, отговаря на изискванията за Клас В  съгласно БДС EN 13374. Представените 

конзоли са приложими за обезопасяване при изпълненото на рамкови вертикални 

кофражи, като те се закрепват към ребрата на кофражните платна.  
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Фигура 7. Peri „ТРИО конзола за бетониране TRG 80“ [15] 

 

2.2.3. Системи за странична защита с обезопасителни метални решетки 

Друго решение е свързано с използването на обезопасителни метални решетки, 

заместващи изцяло горното перило, междинното перило и предпазния борд. Комплектът 

на системата включва самите решетки, вертикални стойки за решетка (сходни като 

конструкция с представените на фигури 4 и 5), подови пети и анкерни болтове.  

Конкретно фирмено решение и елементи на система Peri „Prokit“ [16] са дадени на 

фигура 7. Представената система отговаря на изискванията за Клас С съгласно БДС EN 

13374 и е приложима за обезопасяване при изпълнение на кофраж за хоризонтални 

стоманобетони елементи, при обезопасяване на изпълнени стоманобетонни плочи, отвори 

в тях и др. 

 

                     

Фигура 8. Елементи на система Peri „Prokit“ – обезопасителна метална решетка (ляво) и 

вертикална стойка (дясно) [15] 

 

 На фигурите по-долу са дадени примери за обезопасяване на контура на 

стоманобетонни плочи в етапите на изпълнение. На фиг. 9 е представено решение с 

монтирана система, състояща се от горно и междинни перило и предпазен борд, а на 

фигура 10  - система с обезопасителна решетка. 
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Фигура 9. Система за странична защита  

с перила и предпазен борд [8] 

Фигура 10. Система за странична защита  

с обезопасителни метални решетки  

(фотография Л. Хрисчев) 

 

3. ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ МРЕЖИ 

3.1. Изисквания на действащата нормативна уредба и Българските стандарти 

Обезопасителните мрежи са елемент от средствата за колективна защита, чиято 

основна цел е да предпазва предмети и/или хора от падане от по-високо ниво, където 

съществува риск от падане. Прилагат се основно за обезопасяване в зоната около 

строителната площадка. Необходимостта от тяхното използване при работа на височина е 

нормативно регламентирана в чл. 60 и чл. 62 на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за 

минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР [6].  

Стандартизирани изисквания към обезопасителните мрежи са дадени в БДС EN 

1263. Стандарта БДС EN 1263-2 Временни съоръжения за строителството. 

Обезопасителни мрежи. Част 2: Изисквания за безопасност за гранични условия на 

разполагане [9] регламентира, че такава система за защита трябва да отговаря на 

конкретни изисквания по отношение на широчина на задържане и височина на падане. 

Обезопасителните мрежи трябва да бъдат монтирани възможно най-близо под 

работната площадка. Всяка от височините , ,i e rH H H , не трябва да превишава 6m (вж. 

фигура 11). Широчината на задържане b е хоризонталното разстояние между края на 

работната площадка и външния край на обезопасителната мрежа. В зависимост от 

височината на падане, широчината на задържане b на обезопасителната мрежа не трябва 

да бъде по-малка от стойностите дадени в табл. 2 [9]. 

 

Таблица 2. Допустими височини на падане и  необходими широчини на задържане [9] 

Височина на падане 

e
H  ≤ 1,0 m ≤ 3,0 m ≤ 6,0 m 

Широчина на 

задържане b  
≥ 2,0 m ≥ 2,5 m ≥ 3,0 m 
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Фигура 11. Височини на падане и необходими широчини за  

задържане при работна площадка с наклон между 0° и 20° [9] 

 

3.2. Вариантни технически решения и примери от практиката 

Цялостната система за обезопасяване включва както самите обезопасителни 

мрежи, така и допълнителни компоненти като въже за издърпване, тръби, опорни рамки 

на мрежата, съединители, удължители за опорната рамка на мрежата и др. Закрепването 

на цялостната конструкция се извършва към изпълнените стоманобетонни елементи на 

конструкцията посредством механични скрепителни средства. 

На фигура 12 и фигура 13 са представени основни компоненти и начина на 

полагане на обезопасителни мрежи „Vivatec“ [17]. Същите отговарят на изискванията на 

БДС EN 1263-2:2014 Временни съоръжения за строителството. Обезопасителни мрежи. 

Част 2: Изисквания за безопасност за гранични условия на разполагане [9]. 

 
Фигура 12. Основни компоненти на обезопасителни мрежи „Vivatec“ [17] 

1-Мрежа за падащи предмети, 2-Въже за издърпване, 3-Хоризонтална алуминиева тръба, 

4-Опорна рамка на мрежата, 5-Диагонална алуминиева тръба, 6-Съединител тръба-тръба, 

7-Съединител тръба-квадратен профил, 8-Удължител за опорната рамка на мрежата, 

9-Крепежен елемент за плоча и стена 
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Фигура 13. Начин на застъпване и полагане на обезопасителните мрежи [17] 

 

Примери за използването на обезопасителни мрежи на строежи, в етапите на 

изпълнение, са визуализирани на фигура 14.  

 

  
Фигура 14. Монтирани обезопасителни мрежа при изпълнение на грубия строеж  

 

4. СТРОИТЕЛНИ СКЕЛЕТА 

4.1. Изисквания на действащата нормативна уредба и Българските стандарти 

Скелето е временно съоръжение за строителство, предназначено за многократна 

употреба в строителни обекти от високо и ниско строителство и осигуряване безопасен 

достъп за работа до всяко едно ниво. Изпълнено като „предпазно“, конструкцията му 

представлява колективно средство за защита [10].  

Основните изисквания към строителните скелета, в т.ч. и по отношение на 

изискванията за осигуряване на ЗБУТ, са нормативно регламентирани в Наредба № РД-02-

20-3 за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и 

експлоатация на скелета, Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при 

извършване СМР и Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

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

Стандартите, регламентиращи изискванията към строителните скелета са част от 

пакета Временни съоръжения за строителството. Стандартът БДС EN 12811-1 Временни 

съоръжения за строителство. Част 1: Скелета [11] определя изискванията към страничната 

защита, която следва да се състои от основен парапет (перило), междинна странична 

защита и предпазен борд. 

Основният парапет (перило) трябва да се монтира така, че неговата горна 

повърхност навсякъде да е на 1 m или повече над прилежащото ниво на работната 

площадка (абсолютна минимална височина 950 mm). Междинната странична защита се 
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монтира между основния парапет и предпазния борд, като може да се състои от: един или 

повече междинни парапети (перила) или рамка, горният край на която е основният 

парапет, или ограждаща конструкция. Отворите в страничната защита трябва да са така 

оразмерени, че през тях да не може да премине сфера с диаметър 470 mm. Хоризонталното 

разстояние между външната страна на предпазния борд и вътрешната страна на основния 

парапет, както и между всички компоненти на междинната странична защита не трябва да 

превишава 80 mm. Предпазният борд се монтира така, че горният му край навсякъде да е 

най-малко на 150 mm над прилежащото ниво на работната площадка [11]. Принципна 

схема на разположението на елементите на странична защита с един междинен парапет е 

представена на фиг. 15. 

Следва да се има предвид, че всички посочени по-горе изисквания към елементите 

на страничната защита, трябва да се съблюдават както при използване на системи за скеле, 

така и при изпълнение на несистемни скелета (например скелета изпълнени от тръби и 

съединители). 

 

 
 

Фигура 15. Размери на вертикална странична защита с един междинен парапет [11] 

 

По отношение на защитата от падащи предмети, като част от конструкцията на 

работните и фасадните скелета следва да се използва система за предпазен свод, 

отговаряща на изискванията на БДС EN 12811-4 Временни съоръжения в строителството. 

Част 4: Предпазни сводове за работни скелета. Експлоатационни изисквания и 

проектиране на продуктите [12]. Този стандарт определя  схемата на разположение на 

елементите и компонентите на предпазния свод – с хоризонтален или наклонен предпазен 

свод (вж. фигура 16) и дава класификация и класовете на предпазните сводове. 
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Фигура 16. Варианти на схеми на разположение на елементите и компонентите на 

предпазния свод [12] 

1-Връзки, 2-Предпазен свод (ляво – хоризонтален; дясно – наклонен) , 3-Връзка на свод,  

4-Скеле, 5-Неподвижна конструкция 

 

Предпазните сводове се класифицират в различни класове, в зависимост от 

следните критерии: натоварване от сняг, форма и широчина.  Същите са представени в 

таблици от 2 до 5.   

 

Таблица 2. Класификация на предпазни сводове [12] 

Критерии за класифициране Класове 

Натоварване от сняг SL0 или SL1 съгласно таблица 3 

Форма V0 или V1 съгласно таблица 4 

Широчина B1 или B7 съгласно таблица 5 

 
Таблица 3. Класове предпазни сводове по натоварване от сняг [12] 

Класификация Натоварване от сняг 

Клас SL0 Без натоварване от сняг 

Клас SL1 С натоварване от сняг 

 

Таблица 4. Класове по форма [12] 

Класификация на предпазни сводове Характеристика на формата 

Клас V0 С хоризонтална (или частично хоризонтална) 

повърхност или с наклон ≤ 30° - виж фигура 1(а) 

Клас V1 С (еднопосочно) наклонена повърхност (>30°) - 

виж 7.2.2 и фигура 1(b) 

 
Таблица 5 - Класове по широчина [12] 

Класификация по широчина B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

Минимална широчина 

m 

0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 ≥ 2,4 
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4.2. Вариантни технически решения и примери от практиката 

 Както беше отбелязано в т.4.1, междинната странична защита може да се състои от 

един или повече междинни парапети (перила) или рамка, горният край на която е 

основният парапет. На фигура 17 е представено решение за система за скеле Tobler „Mato 

1“[18], при която страничната защита е решена като рамка, а на фигура 18 – решението на 

системата за страничен парапет.  Самото скеле е оценено като работно и предпазно скеле 

от клас на натоварване 3 съгласно БДС EN 12810-1, като страничната защита отговаря на 

изискванията за Клас В съгласно БДС EN 13374:2013. 

 Общ вид на система за фасадно скеле „Layher SpeedyScaf” е дадено на фигура 19. 

Страничната защита на скелето е решена с използването на основен парапет (перило), 

междинен парапет (перило) и предпазен борд, изпълнен от дървена бордова дъска [19]. 

 

  
Фигура 17. Странична защита, състояща  

се от рамка и предпазен борд [18] 

Фигура 18. Страничен парапет  

с предпазен борд [18] 

 

 

 
Фигура 19. Общ вид на фасадно скеле със страничната защита от основен парапет, 

междинен парапет и предпазен борд [19] 

 

Решения на изпълнени предпазни сводове за работни скелета са представени на 

фигура 20. На скелето представено на фигура 20 (ляво), допълнителна защита на падащи 

предмети от самите нива на скелето е осигурена с покриване на скелето предпазна мрежа.  
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Фигура 20. Изпълнени предпазни сводове за скелета  

(фотография Л. Хрисчев) 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осигуряването на ЗБУТ при работа на височина е свързано с използването на 

подходящо оборудване и средства за колективна за защита, в т.ч. временни системи за 

странична защита, обезопасителни мрежи, съответните елементи и компоненети на 

фасадни скелета, предпазни сводове за работни скелета и др.  

Общите изисквания към средства за колективна защита са нормативно 

регламентирани в действащата нормативна уредба и в частност в Наредба №2 за 

минималните изисквания за ЗБУТ при извършване СМР, Наредба № РД-02-20-3 за 

техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на 

скелета, Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места и при използване на работното оборудване и др. Конкретни 

изисквания са дадени в приложимите стандарти, където са регламентирани и съответните 

технически изисквания към към различните средства за колективна защита. 

Систематизираните в настоящия доклад изисквания биха могли да се използват като 

отправна точка, при  избор и прилагане на конкретни решения, приложими за съответния 

строеж. 
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