Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 18 от ЗЗБУТ и Договор № ............../.........., се сключи настоящoто споразумение
за съвместни мероприятия за осигуряване на ЗБУТ и ООС между “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани
България” АД, наричано за кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и ........................................................... наричано
ИЗПЪЛНИТЕЛ за извършване на
............................................................................................................................................................
на територията на ..........................................................., гр.............................................................

ІІ. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Във връзка с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
осигури:
2.1. План по безопасност и здраве, в случаите когато това се изисква от българското законодателство.
2.2. Политиките по Здравословни и безопасни условия на труд и околна среда.
2.3. Копие от процедури/инструкции /правила/, касаещи извършваните дейности и обучава по тях
отговорника по здраве и безопастност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допуска на своя територия представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и негови
подизпълнители само след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извърши начален инструктаж по безопасни
условия на труд и го документира съгласно установените правила. Като част от инструктажа
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
а) опасностите, налични на площадката,
б) знаците, които се използват за обозначаването на опасностите,
в) евакуациония план на площадката,
г) разположението на най-близкото противопожарно оборудване.
2.5. При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава разрешителни за извършване на работи на
територията си, съгласно изискванията на законодателството и вътрешните процедури
(разрешително за обща дейност, за работа в ограничени пространства, работа на височина,
изкопни работи, наряди и др.).
2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до информационните листове за
безопасност на опасните химични вещества и смеси в случай, че има такива, които касаят
дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІII. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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Във връзка с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е работодател на своите работници и служители и носи отговорност за
изплащането на трудовите им възнаграждения, социални и здравни осигурителни вноски и всички
други плащания, дължими от работодателя, в съответствие с действащото законодателство
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на своите
работници или служители. Като се има предвид обаче, че услугите ще се извършват на
територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на прилаганите от Дружеството – Възложител
документи, относно здравословни и безопасни условия на труд, работна дисциплина, контрол на
качеството и други, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за законосъобразността на своите вътрешни
актове, за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на работните
места и при използване на работното оборудване, за организационните правила за безопасност в
предприятието, състоянието на съоръженията, рампи, стелажи и други
3.3. Да има всички застраховки съгласно законодателството и обхвата на извършваните дейности, вкл.
застраховка “Трудова злополука” за всички свои работници и за работниците на
подизпълнителите и застраховка “Гражданска отговорност” за автомобилите, които влизат на
територията на „ККХБКБ”.
3.4. Да носи отговорност за безопасността на собствения си персонал, за поведението на своите
служители и подизпълнители, за адекватното предпазване от случайни опасности, които биха
възникнали от работата на страните.
3.5. Да предпазва „ККХБКБ” от задължения, произтичащи от неправилни или неправомерни негови
действия.
3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и неговите подизпълнители, са длъжни да осигуряват регулярно работно
облекло и лични предпазни средства на всички работници под техен контрол до приключване на
дейностите им на площадката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно посочените изисквания и честота в
българското и европейското законодателство. Всички ЛПС трябва да отговарят на стандартите, да
са проверени и да са изпълнени всички изисквания на българското и европейското
законодателство в тази област.
3.7. Да извърши обучение на персонала, който ще обслужва машините и съоръженията и организира
провеждане на пероидичния, извънредния и ежедневния инструктаж на собствения си персонал,
както и на персонала на подизпълнителисъгласно изискванията на бъргарското законодателство
за интруктажите на работниците.
3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се увери, че всички работници под негов контрол, независимо дали са
наети с временен или постоянен договор или са негов подизпълнител, са запознати с правилата за
безопасна работа на площадката, като отговорника по безопасност и здраве на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
съгласно т.1. е отговорен за провеждане на съответните обучения.
3.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и неговите подизпълнители, са длъжни да не допускат до работа
работници под техен контрол, независимо дали са наети с временен или постоянен договор, на
които:
а) не са осигурени ЛПС и работно облекло, съгласно изискванията на българското и
европейското законодателство,
б) нямат необходимата квалификация, не са обучени за конкретната работа и не притежават
необходимия документ за правоспособност,
в) не е проведен начален инструктаж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
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г) не е издадено разрешително за работата съгласно изискванията на българското
законодателство и процедурите на ККХБК от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – където издаването на
разрешително е необходимо.
3.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за организацията на противопожарната охрана в помещенията, които
ползва и района, в които извършва работи.
ИНСТРУМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ
3.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за въвеждането в експлоатация, поддръжката, надзора,
периодичните проверки и измерванията, доказващи безопасното състояние на работното си
оборудване, както и на работното оборудване на негови подизпълнители или на наетото от него
работно оборудване, което той или негови подизпълнители ползват на площадкта по време на
изпълнението на договорените работи.
3.12. Да използва само собственото си работно оборудване и интрументи, както и работното
оборудване и инстументи на негови подизпълнители или наето от трета страна.
ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
3.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя списък с лицата, притежаващи квалификационни групи по
електробезопасност, групата, № на удостоверението, дата на издаване и организация, която го е
издала.
3.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя местата за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и допустимите им товари.

присъединяване

на

електропотребителите

на

3.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва включване към изводите на разпределителните си ел. табла на
електропотребителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, само ако същите отговарят на изискванията на
законодателството в тази област.
3.16. Забраняват се превключвания от едно място на захранване към друго или включване на
допълнителни потребители от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към електрическите уредби на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без
разрешението на ВЪЗЛЖИТЕЛЯ.
3.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да използва само изправни и ненаранени ел. удължители и захранващи кабели
на ел. уредби и да ги разполага с използваните по начин, изключващ увреждането на
изолацията им или водещ до спъване на хора.
3.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за изправността и проверките на ръчните електрически
инструменти, които се използват от всички работници под негов контрол, независимо дали са
наети с временен или постоянен договор или са негов подизпълнител.
ДОКЛАДВАНЕ
3.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изработените от него и
подизпълнителите му брой работни часове за предходния месец до 5 число на месеца или при
завършване на работите, когато те са продължили по-кратко от един месец.
3.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на извънредна
ситуация, инцидент или злополука, станали със свои служители, както и с членове на
обществеността случили се при изпълнение на задълженията по настоящия договор с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при което да не използува форми /бланки/, които са част от системата за
управление на документи или такива, носещи логото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.21. Да осигури изготвянето от негов оторизиран представител заедно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ План за
безопасно изпълнение на дейността, когато такъв не се изисква от българското законодателсто и
съответно не е представен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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3.22. Преди започване на дейността, най - късно при провеждането на началния инструктаж и
доколкото това е приложимо спрямо дейността му в кокретния случай, ИЗПЪЛНИТЕРЯТ следва
да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
а) надлежно оформен списък на работниците, съдържащ следните данни: трите имена на работника;
номер и дата на трудовия (граждански) договор на работника; длъжността, която ще изпълнява,
б) номер и дата на издаване на документа за правоспособност и квалификация по безопасност, ако се
изискват такива от нормативните актове и правилниците по безопасност на труда,
в) Валидна застрахователна полица за риска “Трудова злополука”,
г) Копия от одобрени от работодателя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ инструкции за безопасна
работа на обекта и използваното при работите оборудване,
д) Списък на личните предпазни средства (ЛПС), раздадени на работниците му, както и на работниците
на подизпълнителите им. Списъкът да съдържа доказателства за получаването на ЛПС от
работниците (подписи),
е) извършената от негови специалисти Оценка на риска за здравето и безопасността за конкретните
договорени работи, съгласно договора и Програма с мерките за управлението му преди започване на
работите по договора,
ж) При наличие и на подизпълнители на същата работна площадка – Копия от съвместно изготвени и
двустранно подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ писмени споразумения за
осигуряване на ЗБУТ и изготвена обща оценка на риска за здравето и безопасността при работа.

ТРАНСПОРТ
3.23. Не се допуска без разрешение движение на МПС собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Скоростта на движение на площадката да не превишава 20 км/ч.
3.24. Не се допуска паркирането на МПС собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.25. Не се допуска пребиваването на работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън района на работната
площадка.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТНОСНО ОКОЛНА СРЕДА
3.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява разделното събиране на отпадъците.
3.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ненужното се задрасква) осигурява необходимите съдове за
събиране и временно съхранение на отпадъците.
3.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ненужното се задрасква) предава отпадъците и заплаща за това
на фирми оторизирани за тези дейности, притежаващи регистрационен документ и/или
разрешително по ЗУО или комплексно разрешително по чл. 117 от ЗООС.
3.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да напусне площадката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако е установено че има
налични отпадъци от неговата дейност на площадката.
3.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за отпадъците на всички свои подизпълнители.
3.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя копия от регистрационен документ и/или разрешително по ЗУО, или
комплексно разрешително по ЗООС на фирмите с които е сключил договор за предаване на
отпадъците, както и копие от договора (без финансовата част) при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.

3.37.

3.38.
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа площадката на която работи чиста.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява подходящ контрол за предпазване на дъждовните, производствени,
охлаждащи, битово-фекални води от замърсяване на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен да докладва незабавно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки разлив на химични
вещества и смеси или течни отпадъци.
Не се допуска доставка на азбест на площадката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и неговите подизпълнители, са длъжни да спазват изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, касаещи енергийната ефективност и екологосъобразното използване на вода,
енергия, суровини и материали.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и неговите подизпълнители, са длъжни незабавно да докладват всеки
случай на неспазване изискванията, касаещи енергийната ефективност и екологосъобразното
използване на вода, енергия, суровини и материали, на лицето по точка 1.2. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен да предостави Информационен лист за безопасност на всички
опасни вещества и смеси на български език, които използва в процеса на работа или на
материали, които влага при извършването на работата си. Не се допуска използването и
складирането на химични вещества и смеси, които не са етикетирани и за които няма налични
информационни листове за безопасност на площадката.

IV. Други задължения на страните.
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (ненужното се задрасква) предоставя на работниците си и на
работниците на подизпълнителите си помещение за почивка, преобличане и съхранение на
личните и работни облекла, което се намира.
..................................................................................................................................................
4.2.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (ненужното се задрасква) предоставя за ползване на
работниците си и на работниците на подизпълителите си:
Умивалня/баня, която се намира...........................................................................................,
Тоалетни, които са намират....................................................................................................

4.3.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (ненужното се задрасква)
предоставя помещение за
съхранение на инструменти и материали, което се намира
........................................................................................................................................................

4.4.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (ненужното се задрасква) предоставя работниците си и на
работниците на подизпълнителите си помещение за хранене при изпълнение на българското
законодателство в тази област и което се намира.
......................................................................................................................................................

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (ненужното се задрасква) осигурява ограда/преграждане около
мястото на което извършва зейността си, когато това е приложимо.

4.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да прекрати договорните си отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
неспазване на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от настоящото Споразумение.
4.7.Всички виновно причинени щети от дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка. Стойността на
всички евентуално наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкции от страна на контролните органи, за
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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия на труд от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, негови
служители или подизпълнители, се заплащат от последния на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.8. В допълнение към обезщетението по т. 4.7., в случай на неизпълнение на някое от задълженията
по настоящото споразумение, Изпълнителят дължи на Възложителя следните неустойки:
а) В случай на неизпълнение на задължението за спазване на процедурите на компанията ККХБК по
Здраве и Безопасност и по специално изискванията на това споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 5% от стойността на последната издадена фактура, но не по-малко от 100 лв.
б) при установяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неизпълнение на изискванията по Здраве и
безопасност от страна на работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включително и на работници на
подизпълнителите му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 50 лв. за всеки случай и човек.
4.9. В случай на прекратяване на договорните си отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основание т. 4.6.,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да преустанови плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да си удържи дължимите
от последния неустойки по т. 4.8.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име:

Име:

Длъжност

Длъжност
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