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Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията, публикуван в Портала за обществени консултации на 3.10.2016 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,
Присъединяваме се към инициативата за промени в Закона за устройство
на територията. Убедени сме, че с тях ще се постигне облекчаване на
административните процедури и намаляване на административната тежест в
процесите на инвестиционното проектиране и строителството.
Приветстваме също и виждането за въвеждане на ред и условия за
одобряване на Плана за безопасност и здраве /ПБЗ/.
В предложения проект на ЗИД на ЗУТ и по-конкретно в чл. 156 б, ал.1 се
предвижда Възложителят да внесе за одобряване от Кмета на общината или от
оправомощено от него длъжностно лице Планът за безопасност и здраве
/ПБЗ/. В тази връзка считаме, че ПБЗ следва да бъде, както до настоящия момент,
неразделена част от инвестиционния проект, въз основа на който да се издава
разрешението за строеж по реда на чл.148, ал.4 от ЗУТ. Мотивите за това се
съдържат в следните обстоятелства:
 Планът за безопасност и здраве /ПБЗ/ е съществена, нормативно
регламентирана част на инвестиционния проект и инвестиционното
проектиране. ПБЗ определя организацията, технологията, изпълнението,
ресурсното обезпечаване и управлението на строителството. ПБЗ е в
основата на техническото предложение, на базата на което се











разработват офертите за изпълнение на строителството чрез
обществените поръчки, или на базата на FIDIC, или в резултат на пряко
договаряне в строителството;
Считаме, че разработването на ПБЗ и неговото представяне на етап
„откриване на строителната площадка” ще обезличи в още по-голяма
степен предназначението на тази част от инвестиционния проект, която
към днешна дата вече е обезличена с преименуването й в ПБЗ и
премахването на нейната същност, а именно Проекта за организация и
изпълнение на строителството /ПОИС/;
Считаме, също така, че разработването на ПБЗ и неговото представяне на
етап „откриване на строителната площадка” не само няма да облекчи
процедурата по издаването на разрешението за строеж, но и ще я забави
и усложни, като създаде условия на затруднена комуникация и
координация с останалите членове на проектантския екип;
Считаме че, предвид на това, че Планът за безопасност и здраве се
предвижда да се внасе за одобрение в Общината след влязло в сила
разрешение за строеж, то ще се получи разминаване в сроковете за
разработване на Плана за безопасност и здраве /ПБЗ/ спрямо
останалите части на инвестиционния проект. Това би довело до
затруднения на Възложителя по отношение възлагането и
разработването на частите на инвестиционния проект, и като цяло би
затруднило инвестиционните му намерения;
Друг съществен момент е фактът, че нормативно регламентиран
елемент на Плана за безопасност и здраве /ПБЗ/ е Комплексния планграфик за последователността на изпълнение на СМР, който дава
обективна информация за номенклатурата на изпълняваните работи,
необходимите за това материални и човешки ресурси, и планираната
обща и диференцирана по видове работи продължителност на
строителството. Именно ресурсното осигуряване и срокът за изпълнение
е един от основните елементи на договорирането в строителноинвестиционния процес. Това също има съществено значение за
строежите, изпълнявани по реда на Закона за обществените поръчки и
при изпълнение на строителството по FIDIC;
Отделно от това, така формулирана в § 31 разпоредба предполага
възможност за започване на строителството по смисъла на чл. 157, ал. 1 от
ЗУТ без наличието на одобрен План за безопасност и здраве /ПБЗ/.
Имайки предвид обхвата и съдържанието на ПБЗ и важността му за
изпълнението на строителството, считаме, че това би било недопустимо.
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УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,
Смеем да се надяваме, че така представените аргументирани причини за
съхраняването на Плана за безопасност и здраве /ПБЗ/ като значима част от
инвистиционният проект за изпълнение на инвестциионни намерения в
областта на строителството не само ще запази своето масто и функции, като
проектна част за издаването на разрешение за строителство, но и ще възстанови
своята роля, като се възвърне акцента на тази проектна част върху
организацията, технологията, изпълнението, ресурсното обезпечаване и
управлението на строителството, каквато е установената европейска и световна
практика.

С Уважение: .............. ................
/проф. д-р инж. Фантина Рангелова – ръководител катедра „Организация и
икономика на строителството”, Строителен факултет, УАСГ/

София, 17.10.2016 г.

3

