Приложение №...
СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № ........../....................год.
за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна
безопасност и опазване на околната среда
при
доставка на услуги, стоки, оборудване и опасни химични вещества
към ........................................
На ………………… 20... година,
се
сключи
настоящето
споразумение между:
Веолия ..............................................., вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с
ЕИК ........................., със седалище и адрес на управление : гр. .............., ПК ......, бул.
„...........................................“ № ....., представлявано от
................................... в качеството
на........................, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
.……………………………., [вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК
……………………./или код по Регистър БУЛСТАТ /регистрационен номер или друг
идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или
трета страна)- да се попълни приложимото според случая], със седалище и адрес на управление :
гр. ..............., ПК....., ул./бул.…………………………………….., представляванo от ………………………. в
качеството на....................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящото споразумение е в изпълнение на чл. 16, ал.1, т.8 и чл.18 от Закона за здравословни
и безопасни условия на труд и е неразделна част от договора. Мероприятията в него са неразделна
част към договора подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те имат за цел да
регламентират взаимоотношенията, правата и задълженията на страните свързани с осигуряването на
безопасност и здраве при работа (БЗР), пожарна и аварийна безопасност и опазване на околната среда
(ОС) на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при съвместното изпълнение на договорените доставки и
услуги.
1.2.
Всички дейности в сферите на доставките и услугите, изпълнявани към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
трябва да бъдат съобразени с изискванията на българското законодателство в т. ч.:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Наредба № 7/ 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № 3/ 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на
специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани
със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;

Правилника за вътрешния трудов ред на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Наредба №РД-07-2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;

Наредба № 3/ 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето
на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения;

Правилника за безопасност на труда при работа в електрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по електрически мрежи;

Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;

Закона за обществените поръчки;

Правила за осигуряване на пожарна безопасност на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Закона за управление на отпадъците;

Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

Закона за опазване на околната среда;

Закона за водите.
При извършване на всички видове работи и дейности по договора нормативните документи по
безопасност и здраве при работа са еднакво задължителни за страните по него.
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2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2.1.

За отговорно(и) лице(а) за безопасното изпълнение на договорената дейност от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се определя(т) :

(име, презиме, фамилия)

(длъжност)

(телефон)

(име, презиме, фамилия)

(длъжност)

(телефон)

2.2.

За отговорно лице за безопасното изпълнение на договорената дейност от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определя:

(име, презиме, фамилия)

(длъжност)

(телефон)

2.3.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя списък на лицата, които ще участват в изпълнението на
поръчката, на базата на който на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осигурява достъп до работната
площадка и се провежда начален инструктаж и при необходимост инструктаж на работното място от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Списъкът да съдържа:
 номер и предмет на договора;
 трите имена на лицата;
 притежавана квалификационна група по безопасност на труда;
 № на притежаваното удостоверение;
 по кой правилник е придобита (“Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически
съоръжения”, или “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на
електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”);
 допълнително притежавана правоспособност (например кранист, заварчик), изисквана съобразно
работата, която ще се извършва и номер на удостоверението;
2.4.
С подписването на това споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (включително и за подизпълнителите
си) декларира писмено пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че:
 Има разработена оценка на риска за дейността и работниците са запознати с нея;


Притежава и ще представи необходимите документи, когато се изисква лиценз или разрешително
за дейността;



Има налични всички инструкции за безопасна работа, съобразени с дейностите, изпълнявани на
обекта;



Разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който може при поискване незабавно да
удостовери трите си имена, правоспособността, квалификацията и работодателя си;
 Всички работници на обекта са назначени на трудов договор;
 Всички работници за дейността са застраховани за риска „Трудова Злополука";
 Разполага с необходимите лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО)
за съответните дейности.
2.5.
Отговорност за спазване на правилата за безопасност при работа носи персоналът и
отговорните лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.6.
По време на работа персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи по всяко време
притежаваното удостоверение за квалификационна група за безопасност при работа и да го показва
при поискване на упълномощените длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на контролните органи.
3. РИСКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
3.1.
При първоначалният инструктаж ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички
налични рискове на работната му площадка:
 рискове, свързани с движението на моторни превозни средства;
 рискове, свързани с пожар и други аварийни ситуации;
 рискове, свързани с експлоатацията на съоръжения с повишена опасност;
 рискове, свързани с дейности на външни изпълнители при извършване на транспортни и
строителни и монтажни работи;
 рискове, свързани с употребата на опасни химични вещества.
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3.2.
На територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ опасните дейности и места са обезопасени и/или
обозначени със знаци за безопасност. Работещите са длъжни да спазват правилата, определени с тези
знаци.
4.
МЕРКИ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ
4.1.
На работната площадка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се допускат само лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които
са преминали начален инструктаж и при необходимост инструктаж на работното място от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на обекта,
за основните изисквания за опазване на околната среда и пожарна безопасност.
4.2.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда начален инструктаж на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
първото посещение във ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не по-рядко от веднъж за календарна година.
4.3.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва правилата и условия, свързани с БЗР и опазване на
околната среда, за които е уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по БЗР на
територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.5.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не допуска или отстранява от обекта работещи на
Изпълнителя, които нарушават правилата за безопасност и здраве при работа
4.6.
Абсолютно е забранено допускането на територията на централата на лица, употребили
алкохол или други упойващи вещества. Лица, за които е установено, че са употребили алкохол, не се
допускат на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.7.
Движението на външни лица на територията на дружеството се извършва само по определените маршрути до работните места, на които осъществяват трудовата си дейност.
4.8.
Задължително е използването на лични предпазни средства от всяко лице, намиращо се на
работната площадка.
4.9.
Задължително е спазването на знаците и сигналите за безопасност при работа, разположени
на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията за пожарна безопасност, от всички работещи на
обекта;
4.10. Във всички случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва работа на обекта само след като са спазени
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след разрешение от лицето по чл.2.1.
4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ координират действията си при инциденти, злополуки,
и/или аварии, в това число - първа долекарска помощ на пострадали и опазване на живота и здравето
на хората на обекта, съоръженията и оборудването.
4.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си сътрудничат при разследване, анализ и корекция на
отклонения, застрашаващи безопасността на хората, инциденти и злополуки.
4.13. Всички доставчици трябва да притежават оборудвана аптечка за оказване на първа долекарска
помощ.

В случай, че при изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допусне замърсяване
на околната среда, веднага организира предприемането на мерки за локализиране и ликвидиране на
последствията и уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойки и/или да прекрати договорa с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
нарушаване на правилата за безопасност при работа, на основание предвидени в договора клаузи.
5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ:
5.1. ДОСТАВКА НА УСЛУГИ
5.1.1. Ако при доставката на услугата се очаква да се генерират отпадъци, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предоставя следната информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Списък на отпадъците, които се очаква да бъдат образувани при изпълнение на услугата на
територията на централата, който да съдържа:

Вид на отпадъка;

Код на отпадъка;


Очаквани количества;


Дейностите по отпадъците, които се очаква да бъдат извършени от Изпълнителя (събиране /
транспортиране / обезвреждане);

Площадките за временно съхранение на отпадъци в централата.
5.1.2. Генерираните при изпълнение на дейността по договора отпадъци се управляват (разделно
събиране, приемане и транспортиране) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За целта при подписване на договора
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните разрешителни и документи, изисквани от Закон за управление на отпадъците за извършване на съответната дейност.
5.1.3. За предаване/ приемане на неопасни отпадъци се изготвя приемо-предавателен протокол
между Координатор по безопасност и околна среда от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който се вписва наименованието и кода на отпадъците, тегло и/или обем на
отпадъците, фирмата, приела отпадъците за транспортиране, временно съхранение и обезвреждане/
оползотворяване. Към протокола се прилага документ, удостоверяващ количеството на отпадъка. За
отпадъците от черни и цветни метали се прилага и сертификат за произход (по образец №2 към чл. 39,
ал. 4 от Закона за управление на отпадъците).
5.1.4. За предаване/ приемане на опасни отпадъци между Координатор по безопасност и околна
среда от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се попълва приемопредавателен протокол, с приложение документ, удостоверяващ количеството на отпадъка,
идентификационен документ (по образец съгласно приложение № 8 от Наредба № 1/ 04.06.2014 г. за
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри (шест екземпляра)); писмени инструкции за действие при авария при
превоз на опасни отпадъци.

ДОСТАВКА НА СТОКИ И ОБОРУДВАНЕ
5.2.1 Осигуряване и оповестяване на актуални информационни листа за безопасност за
използваните от него опасни вещества, в съответствие с актуалните изисквания на Регламент (ЕО) №
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
5.2.2 Преди доставката на работно оборудване и съоръжения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на български език на електронен и хартиен носител сертификат за съответствие,
информационни листа, инструкции, схеми, ръководства за монтаж, експлоатация и поддръжка.
5.2.3 Проектираните и/или доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти, стоки и работно оборудване
отговарят на нормите и изискванията за безопасност и здравето и в приложимите за тях изисквания за
техническо съответствие.
5.2.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число реда и
чистота на работните места, на които осъществява дейността си.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установяват с Протокол състоянието на доставката по
отношение на осигуряване на изискванията за безопасност при работа, пожарна безопасност и
опазване на околната среда;

5.1.5.

ДОСТАВКА НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
При работа с химични вещества на работната площадка се спазват приложимите изисквания
за безопасна работа и опазване на околната среда.


Използваните опасни химични вещества и смеси се съхраняват в подходящи за целта съдове,
с етикети с име на веществото и съответните знаци за опасност, съгласно класификацията на
опасностите на Регламент CLP ((ЕО) № 1272/2008).

На работните обекти се поддържат налични технически средства за овладяване на разливи –
сорбенти, чували, съдове и инструменти за събиране и почистване и др.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

спазването на правилата за безопасност при работа и изискванията на вътрешните документи
по БЗР от всеки от работещите си

за причинени от дейността му разливи на течности, масла, опасни химични вещества и смеси.
При възникване на такива е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Отстраняването на
разливите и почистването на замърсените територии е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Всеки ИЗПЪЛНИТЕЛ, който се явява доставчик за централата на вещество/а или препарат/и,
класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), е необходимо да представя с първата си
доставка актуален „информационен лист”, изготвен съгласно чл. 7б ЗЗВВХВС.

/……………………………................/

/........................................................./

..........................................................

.............................................................

Възложител

Изпълнител
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