ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ,
ИЗВЪРШВАЩИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД
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Добре дошли в Монди Стамболийски ЕАД

Описаното по - долу в този документ включва правила, касаещи безопасността и
здравето при работа и хигиената на работното място, както и изисквания и правила,
свързани с противопожарната безопасност и опазването на околната среда. Всички ваши
служители са длъжни да спазват тези правила, както и всички изисквания на българското
законодателство.
За нас е изключително удоволствие да работим с вас и се надяваме, че вие ще приемете
нашите изисквания.

Ръководството на Монди Стамболийски ЕАД
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Правила за Изпълнителите,
извършващи услуги за Монди Стамболийски ЕАД
Правилата за Изпълнителите, извършващи услуги за Монди Стамболийски ЕАД („Правилата”) се
отнасят и трябва да се съблюдават от всички Изпълнители, наети да извършват услуги на
територията на Монди Стамболийски ЕАД (Монди Стамболийски), независимо от характера,
продължителността и обема на тяхната работа.
Изпълнителите са длъжни внимателно да се запознаят със съдържанието на този документ, да го
разяснят на своя персонал и да наложат спазването на Правилата.
ЗАБЕЛЕЖКА.
1. Изпълнителят се задължава да не разпространява информацията, придобита по време на
изпълнение на дейността на територията на Монди Стамболийски.
2. Представител на Монди Стамболийски отговаря за мониторинга на определени дейности.
Името на представителя изрично се упоменава в основния договор или анекс към него,
които трябва да бъдат подписани от Изпълнителя.
3. Изпълнителят трябва да представи цялата необходима документация (Виж: Необходими
документи преди изготвянето на списъка със задачи) преди да бъде направен подбора.
Компетентният Представител на Монди Стамболийски (упълномощен от ИД), който отговаря за
мониторинга на дейността на Изпълнителя е наричан в този документ за краткост Отговорник за
Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски.

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.
Договор за извършване на определени услуги ще бъде подписан с Изпълнителя само при
условие, че Изпълнителят се ангажира да съблюдава стриктно Плана за БЗР (Безопасност и
здраве при работа), който и двете страни в договора са одобрили предварително.
1.1.
Общи правила.
Всички дейности се извършват по начин , който не представлява опасност за хората и не нанася
щети на имуществото на Монди Стамболийски.
Служителите на Изпълнителя са длъжни да уведомят своите преки началници и Отговорника за
Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски за всяко нарушение на правилата за
безопасност, или съответно възникнали заплахи за живота и здравето на хората, или околната
среда, както и инциденти , довели до наранявания на работното място, вкл. и в случаите, когато
такива инциденти са били предотвратени.
При извършването на всякакви дейности на територията на Монди Стамболийски следните
правила ще се считат за кардинални:
 Безопасност при работа на височина;
 Безопасност при извършване на подемни работи;
 Забрана за пушене или приемане на алкохол и наркотични вещества;
 Правила за обезопасяване на машини и съоръжения.
Нулева толерантност ще бъде прилагана от страна на Монди Стамболийски към случаи на
нарушаване на споменатите кардинални правила.
Всяко неспазване на кардиналните правила за безопасност
води до уведомяване
на
Изпълнителя да прекрати дейността, да напусне територията на Монди Стамболийски. Наред с
това, Изпълнителят следва да заплати на Монди Стамболийски неустойка в размер на 0.1% от
цената на договора при първо нарушение, 0.2% от цената на договора при второ нарушение и
0.5% от цената на договора при трето нарушение. Като крайна мярка всичко това може да
доведе до прекратяване на договора.
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Лицата, които са нарушили правилата, се уведомяват незабавно да напуснат територията на
Монди Стамболийски и губят правото да работят на тази територия.
В Анексите за безопасност при работа към договорите с Изпълнителите изрично се включват
клаузи в горния смисъл.
1.2.
Разрешително за работа.
Работната дейност не може да започне преди да са предприети съответните стъпки за
представяне на разрешителното за работа.
Процедурата за разрешително за работа се съгласува с Отговорника за Изпълнителя от страна
на Монди Стамболийски, чието име изрично е посочено в договора (например, разрешителното е
придружено от формуляр за описание на задачата, документ, на базата на който обектът е поет
от Изпълнителя).
Изпълнителят е длъжен да гарантира нормално протичане на трудовата дейност в района на
извършване на работите, за които е нает.
По време на изпълнение на дейността си, Изпълнителят е длъжен да вземе под внимание
дейността на други Изпълнители.
В случаите, когато оторизиран служител на Монди Стамболийски уведоми Изпълнителя, че
трябва да прекрати работа, то този Изпълнител може да възобнови работния процес само след
изричното разрешение на Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски.
1.3.

Правила за наемане на подизпълнители от Изпълнителя.

Изпълнителят може да наема подизпълнители единствено при условие, че :
 подобни действия са съгласувани и Изпълнителят има изричното съгласие на
Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски;
 договорът между Изпълнителя и подизпълнителите включва изрично условие, което
задължава подизпълнителите да спазват правилата за безопасност и здраве при
работа на територията на Монди Стамболийски, изисквания и необходима
документация (Виж: Необходима документация преди изготвянето на списъка със
задачи);
 договорът урежда отговорностите на Изпълнителя, който носи имуществена
отговорност и за евентуални щети, нанесени от подизпълнителите.
Подизпълнителите и техният персонал могат да извършват дейности, свързани с основния
договор между Монди Стамболийски и Изпълнителя, единствено след като са преминали
инструктаж и обучение за БЗР на територията на Монди Стамболийски.
В основния договор или анекса към него между Монди Стамболийски и Изпълнителя следва да
бъдат ясно определени дейностите на подизпълнителите, като част от БЗР плана на
Изпълнителя.
1.4.

Поддържане на работното място.

Изпълнителят се задължава да поддържа работното място чисто и подредено, докато работи или
се придвижва на територията на Монди Стамболийски.
Отпадъците трябва да се съхраняват временно на определените за целта места и всички
инструменти трябва да бъдат прибирани всеки ден след приключване на работната дейност,
както и във всеки един момент, в който се прецени,че представляват опасност.
Недопустимо е инструменти, оборудване, контейнери, бутилки за сгъстен въздух, превозни
средства, стълби и скелета да представляват опасност за останалите служители на Монди
стамболийски или персонала на други Изпълнители, и за целта трябва да се съхраняват на
предварително установените места.
Ако по време на извършване на услугата се появят течове или проблеми от подобно естество,
незабавно трябва да бъдат отстранени/почистени и съответно Отговорникът за Изпълнителя от
страна на Монди Стамболийски трябва да бъде уведомен.
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2. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.1.

Регистрация на служителите на Изпълнителя.

Преди да извърши определена дейност на територията на Монди Стамоблийски, Изпълнителят
трябва да изготви списък на служителите си и тези на подизпълнителите по договора. Списъкът
трябва да включва името и фамилията на съответния служител, заеманата длъжност,
необходимите умения и квалификации за извършване на съответната дейност.
След като бъде одобрен от Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски, този
списък се ползва при издаването на пропуски.
СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Име на компанията:
(посочва се дали е изпълнител или подизпълнител по съответния договор)
Работа/задача за изпълнение:
Дата на изпълнение на задачата:
Отговорно лице от страна на Изпълнителя за извършване на дейността:
Служители, които ще извършват дейността:
No.

Име и фамилия

Длъжност

Умения и квалификация

Списъкът трябва редовно да се обновява и допълва с текуща информация. Отговорникът за
Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски, трябва да бъде уведомяван за направените
промени в списъка.
Служители на Изпълнителя, влизащи/напускащи територията на Монди
Стамболийски.
Всеки служител на Изпълнителя трябва да притежава пропуск или лична карта. Охраната на
предприятието е упълномощена да изисква от служителите на Изпълнителя да показват и
личната си карта при проверка на пропуските.
2.2.

Всеки служител на подизпълнителя трябва да притежава пропуск или лична карта. Охраната на
предприятието е упълномощена да изисква от служителите на подизпълнителя да показват и
личната си карта при проверка на пропуските.
2.3.
Обучение.
Преди започване на работа, Изпълнителят е длъжен да представи на Отговорника за
Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски доказателства, удостоверяващи факта, че е
проведено обучение на служителите на Изпълнителя и на подизпълнителите.
Подобен документ трябва да:
 Посочва ясно мащабите на обучението, което трябва да включва и инструктаж относно
безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда по време на работа;
 Потвърждение от определени служители, че всички работници на Изпълнителя и
подизпълнителите са преминали обучението.
Позволено е да се представи като доказателство декларация, предадена от Мениджъра на
Изпълнителя, която съдържа информация за мащабите на проведеното обучение и списък с
имената на служителите, вкл. тези на подизпълнителите, преминали обучението. Отговорникът за
Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски има право да изиска представянето на
определени документи за потвърждение, удостоверяващи провеждането на обучението.
Освен това, обучението трябва да включва запознаване с всички опасности, свързани с
изпълнението на задачата, както и съществуващите на територията на Монди Стамболийски
рискове. Отговорникът за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски е длъжен да
предостави списък с тези рискове на Изпълнителя, а Изпълнителят е длъжен да запознае с тях
служителите си е служителите на своите подизпълнители.
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ЗАБЕЛЕЖКА
Преди започване на работа, Изпълнителят е длъжен да идентифицира опасностите и рисковете,
свързани с възложената задача и да запознае с тях служителите си и служителите на
подизпълнителите си.
Преди започване на работа Изпълнителят трябва да определи необходимите задачи/дейности, да
идентифицира опасностите, да направи оценка на рисковете, свързани със задачите/дейностите,
които трябва да бъдат извършени, като използва Методологията за оценка на риска на Монди
Стамболийски, да приложи извършената оценка на риска към Плана по безопасност и здраве при
работа (БЗР) на
Изпълнителя и да запознае своите служители и служителите на
подизпълнителите си с рисковете.
2.4.
Контрол по спазване на изискванията
Освен от посочените в договора лица, контрол върху изпълнение на изискванията може да бъде
извършван от:
 Мениджъри от ръководството на Изпълнителя;
 Супервайзори на Монди Стамболийски;
 Представители на отделите по Безопасност и здраве при работа и отдела по Екология;
 Представители на Главна Инспекция по труда;
 Представители на екологични организации;
 Представители на Пожарна Безопасност и Защита на населението;
 Представители на Отделите за Качествен Контрол;
В рамките на този контрол гореспоменатите лица са упълномощени да изискват от
Изпълнителя предоставянето на съответните документи, доказващи:
 квалификация, правоспособност (когато е необходимо);
 периодично обучение;
 здравословното състояние на работниците, като медицински свидетелства, протоколи от
задължителни профилактични прегледи, медицински оценки за годност за и извършване
на определена работа, вкл. годност за работа на нощни смени, годност за работа на
височина, и др. (когато е необходимо)
 плана по безопасност и здраве при работа (БЗР) с оценки на риска
Ако бъдат открити сериозни нарушения, гореспоменатите лица могат да изискат от
Изпълнителя и подизпълнителите му да прекратят работа и да напуснат територията на
Монди Стамболийски.
Работно облекло и обувки, защитна екипировка. Маркировка/обозначения и цвят
на работното облекло.
Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури на служителите си работно облекло и работни
обувки с противоударно бомбе, както и съответните лични предпазни средства, които
изпълнението на поставената задача изисква.
Изпълнителят е длъжен да осигури на служителите си качествена и одобрена защитна
екипировка.
Работното облекло трябва да носи логото на Изпълнителя.
Същите изисквания се отнасят и до подизпълнителите.
2.5.

2.6.
Предварителен план за управление на БЗР
Монди Стамболийски ще предостави информация на
всички Изпълнители
относно
специфичните рискове свързани с предприятието му, както и вътрешните правила на
предприятието (БЗР и други) и процедури при извънредни ситуации.
Всеки Изпълнител трябва да изготви План по безопасност и здраве при работа (БЗР), включващ:
 Описание на задачите и дейностите
 Свидетелство за правоспособност на лицата за които се изисква, подходящо обучение на
изпълнителите, за да се извършва безопасно зададената работа
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Оценки на риска
Контролни мерки
Внимателно трябва да се разгледа „Йерархията на контрола” (отстраняване, заместване,
технически проверки, организационни мерки, а не само осигуряване ЛПС (лични предпазни
средства)
Планът също така трябва да включва
- Доказателство за пълното спазване на законовите изисквания
- Доказателство, че цялото оборудване е безопасно и годно за работа(има протоколи от
проверки)
- Планът ще задължава Изпълнителите да прилагат разрешително за работа и
обязопасяване на енергията и машините, определени от Монди Стамболийски
- Планът ще задължава Изпълнителите и техните подизпълнители да работят безопасно
на височина и да използват обезопасено стандартно оборудване при работа на височини
(т.е. раменно- бедрени колани, стълби, скелета, обезопасителни линии) и други изисквания
определени от Монди Груп и Монди Стамболийски
- Планът ще задължава Изпълнителите и техните подизпълнители
да
извършват
безопасно повдигателните и ръчно извършваните такива дейности и техника включително
кранове, въжета, слингове, сапани, вериги, текелажи и т.н. (номерирани, регистрирани и
проверени, че са годни за употреба) според изискванията, определени от Монди
Стамболийски
- Планът ще задължава Изпълнителите и техните подизпълнители да прилагат управление
на промяната и да осигурят процес по обезопасяване на съоръженията и контрол на
опасностите и извършване на съответния анализ преди пускане на оборудването (котли,
помпи, двигатели и т.н.)
- Планът ще задължава Изпълнителите и техните подизпълнители да осигурят свои
собствени Отговорници по безопасността (Safety Marshals) в съотношение 1 отговорник на
не повече от 50 души работници;
- Планът ще задължава Изпълнителите и техните подизпълнители да осигурят поне 1 човек
на работна смяна, който е обучен да дава първа помощ при инциденти, свързани с
наранявания и други трудови злополуки;
- Планът също така трябва да удостоверява че:
 Изпълнителите и мениджърите на Монди Стамболийски извършват одити по безопасност
на поведението и спират и коригират небезопасната работа.
 Всички злополуки и инциденти се докладват незабавно на Отговорника за Изпълнителя от
страна на Монди Стамболийски и се разследват и анализират.
3. ОБОРУДВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ПОДИЗЪЛНИТЕЛИТЕ,
ТЕРИТОРИЯТА НА МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ

ВНЕСЕНО

НА

3.1.
Приходящи камиони, кари и други превозни средства.
Само годни –технически изправни превозни средства, снабдени с предпазни колани ще бъдат
допускани вътре в завода.
За всеки камион, електрокар, мотокар, автомобил или друго превозно средство, което пребивава
на територията на предприятието трябва да бъде издаден пропуск. Пропускът трябва да се
върне, когато превозното средство напусне територията на завода .
3.2.
Внасяне на оборудване и инструменти.
Само технически изправни и безопасни съоръжения ще влизат /ще бъдат допускани вътре в
завода. За тази цел Изпълнителите и техните подизпълнители следва да представят
доказателства (протоколи или регистри) за извършени периодични проверки за техническа
изправност и съответствие с техническите изисквания, комплектност, и безопасност на
използваните машини, инструменти, съоръжения и друго оборудване.
Изпълнителят и подизпълнителите му са длъжни да уведомяват и да представят списък относно
точния брой и типа оборудване и инструменти, които внасят в предприятието на охраната на
портала в Монди Стамболийски при всяко влизане.
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3.3.
Внасяне на химически агенти/вещества.
Само опасни химикали с листове за безопасност и необходимата документация ще бъдат
допускани вътре в завода.
Изпълнителят е длъжен да съгласува всеки път с Отговорника за Изпълнителя от страна на
Монди Стамболийски, какво количество и до колко опасни химически вещества ще се внасят на
територията на предприятието.
4. ТРАНСПОРТ НА ХОРА И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МОНДИ
СТАМБОЛИЙСКИ.
Правила за движение на територията на Монди Стамболийски. Работна
площадка.
Персоналът на Изпълнителя и подизпълнителите му е длъжен да:
 използва само определените за пешеходци зони/алеи,
 шофира/движи се пеша само в района, в който извършва дейността,
 използва само сградите/помещенията, където са разположени стаите за почивка;
 спазва правилата и изискванията за транспортна техника на Монди груп и Монди
Стамболийски.
4.1.

Строго забранено е на служителите на Изпълнителя и подизпълнителите му да навлизат в
места, на които не работят.
4.2.
Правила за движение на превозните средства.
Правилата за движение по пътищата, както и пътните знаци са абсолютно задължителни.
Следните правила трябва да се спазват на територията на Монди Стамболийски :
 ограничението на скоростта за всички транспортни средства, кари, камиони и др. е 20 км/ч;
 ограничението на скоростта за превозни средства вътре в сградите е 5 км/ч;
 ограничението на скоростта за релсови превозни средства е 15 км/ч;
 превозните средства се движат със запалени светлини 24 часа в денонощието;
 задължително е шофирането с предпазни колани;
 забранено е използването на мобилни телефони по време на шофиране, без устройство
„свободни ръце”;
Превозните средства трябва да бъдат паркирани само на места с укрепена/твърда повърхност.
Забранено е паркирането на превозни средства на места, където те могат да пречат на
нормалния производствен процес в предприятието или на евентуални действия по време на
авария, бедствие или извънредна ситуация.
Изпълнителят и подизпълнителите му трябва да гарантират за техническото състояние на
влизащите на територията на предприятието превозни средства. В случаите, когато повреди в
превозните средства представляват опасност за околната среда (например, теч на масло от
двигателя или хидравличната система, теч на спирачна течност, теч на гориво, прекомерно
отделяне на вредни газове и др.), Изпълнителят и подизпълнителите му са отговорни за
предприемане на съответните мерки за отстраняване на авариите и течовете.
Поправката, почистването и измиването на превозните средства на територията на Монди
Стамболийски е абсолютно забранено.
Превозните средства или подвижното оборудване, които са в лошо техническо състояние и
представляват
опасност за останалите участници в движението на територията на
предприятието и за околната среда, трябва да бъдат отстранени от територията на Монди
Стамболийски, като разходите бъдат поети от Изпълнителя/подизпълнителя.
Монди Стамболийски си запазва правото да откаже на подобни превозни средства повторен
достъп до територията на завода .
5. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САНИТАРНИТЕ ВЪЗЛИ.
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Изпълнителят/подизпълнителят и неговият персонал може да ползва санитарните помещения на
Монди Стамболийски, ако предварително е постигнато споразумение с Отговорника за
Изпълнителя, от страна на Монди Стамболийски.
6. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.
6.1.
Алкохол, наркотични вещества.
Лица, които са под въздействието на алкохол, упойващи вещества или наркотици, не се допускат
на територията на Монди Стамболийски.
За целта Монди Стамболийски има правото да извършва с технически средства проби за
алкохол, упойващи вещества или наркотици на лицата, влизащи на територията на завода.
Употребата на гореспоменатите вещества и опиати е строго забранена на територията на Монди
Стамболийски.
Лица, които са под въздействието на гореспоменатите вещества се уведомяват, че трябва
незабавно да напуснат територията на предприятието.
Монди Стамболийски си запазва правото да откаже на такова лице повторен достъп до
територията на предприятието.
6.2.
Пушене.
Пушенето е забранено на територията на Монди Стамболийски, с изключение на местата на
входа на предприятието и определени за тази цел с надпис: „Място за пушене”.
6.3.
Правене на снимки и записи.
Снимки на територията на завода могат да бъдат правени само с разрешение на ръководството
на Монди Стамболийски.
Записи (например на срещи) могат да бъдат правени, както и документи да бъдат копирани само
след разрешение на Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски.
6.4.
Посетители на Изпълнителя/подизпълнителите.
Всяко посещение от лица, свързани с Изпълнителя/подизпълнителите трябва да бъде
съгласувано с Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски.
6.5.
Щети, нанесени от Изпълнителя/подизпълнителите. Щети на имуществото.
Изпълнителят носи съдебна отговорност за щети, нанесени върху собствеността на Монди
Стамболийски или на други Изпълнители, които работят на територията на Монди Стамболийски
и предизвикани от действията на конкретни служители на Изпълнителя (включително
подизпълнители). В случай, че бъдат установени такива щети, Монди Стамболийски си запазва
правото за съответните действия съобразно договора и Българското законодателство.
6.6.
Кражба.
Забранено е да се изнасят материали, собственост на Монди Стамболийски или други от
Изпълнители/подизпълнители от територията на предприятието.
Материали или стоки могат да бъдат изнасяни от територията на Монди Стамболийски само след
издаване на съответните разрешително и пропуск от оторизирано от предприятието лице, които
да бъдат показвани на входа/изхода на предприятието.
В случай, че не са спазени гореспоменатите условия, Монди Стамболийски си запазва правото да
предприеме съответните действия, съобразно договора и българското законодателство.
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА Монди Стамболийски.
7.1.
Електричество.
Монди Стамболийски е длъжен да осигури включване в електрическата мрежа на предприятието,
след предварителни договорености с Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди
Стамболийски.
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От своя страна, Изпълнителят/подизпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка подходящи
кабели и оборудване, отговарящи на стандартите на Монди Стамболийски, с които е запознат от
Отговорника за Изпълнителя от страна ана Монди Стамболийски.
7.2.
Вода и въздух под налягане.
Монди Стамболийски е длъжен да осигури на Изпълнителя/подизпълнителя достъп до водната
система на предприятието и, ако е възможно, свързване със системата за сгъстен въздух количеството и типа свързване се определят след съгласуване с Отговорника за Изпълнителя от
страна на Монди Стамболийски.
7.3.
Телефони.
До каква степен може да се използва телефонната система на Монди Стамболийски се определя
от Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски.
7.4.
Инструменти, оборудване и машини на Монди Стамболийски.
Изпълнителят/подизпълнителят може да използва инструменти, оборудване и машини,
собственост на Монди Стамболийски само след одобрение от страна на Отговорника за
Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски .
Изпълнителят/подизпълнителят е отговорен за използваните инструменти, оборудване и машини.
8. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИЯ ПРОЦЕС.
8.1.
Опасности и рискове в производствените цехове.
В случаите, когато работната дейност се извършва в производствени цехове,
Изпълнителят/подизпълнителят трябва да бъде уведомен за съществуващите опасности и
рискове от Отговорник, представител на съответния цех (началник цех или посочено от него
лице).
8.2.
Извършване на особено опасни дейности.
Отговорникът за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски трябва да информира
Изпълнителя и неговите подизпълнители за видовете процедури/инструкции за безопасно
извършване на особено опасна работа на територията на Монди Стамболийски.
Опасните задачи трябва да се извършват само след получаване на писменно разрешително
за работа.
Опасните задачи включват
 Шунтиране/отстраняване на предпазните устройства на машините без обезопасяване
на енергията и машините.
 Вкарване на части от тялото в опасните зони на машините или съоръженията при
работа или на бавен ход, което може да доведе до нараняване.
 Шунтиране на предпазните механизми: премахване / шунтиране на предпазните
устройства, предазни ключове, светлинни сигнализации. Забележка: шунтирането на
аварийни ключове и защитни вериги и сигнали не се разрешава при каквито и да
било обстоятелства, следователно не включва определението за шунтиране на
предпазните механизми.
 Затворени пространства включително канали и изкопи.
 Затворено или частично затворено пространство, намиращо се под атмосферно
налягане повреме на работа и не е предназначено или предварително проектирано
като работно място и има ограничение за влизане и излизане, в което по всяко време
може да има наличие на:
- въздух с потенциални вредни нива на замърсяване
- Недостиг или излишък на кислород
- Причинява потъване
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Всяка работа, извършвана на открито в специално обозначени райони, която
възпроизвежда пламъци, искри, отделяне на енергия или други форми на
възпламеняване напр. заваряване, шлайфане, рязане или разтопяване
 Работа при особено опасни условия с машини и системи произвеждащи електричество
т.е. включително работа с високо напрежение: всяка електрическа и ремонтна работа с
машини с електро захранване > 600 V
 Изкопни работи -Всички изкопни работи над 50 см дълбочина
 Прекъсване на тръбопроводи
 Всички повреди в тръбопроводната система
 Работа на височина над 1.5 м, задължително носене на ЛПС- раменно бедрени колани
за предпазване от падане и стандартно и проверено оборудване-скелета, стълби,
платформи и др.
 Строителни, разрушителни, ремонтни и монтажни работи при работещи или частично
спрени производствени звена
 Извършване на работа свързана с опасни вещества и материали
 Дейности изискващи използването на повдигателна техника
 Работа по оборудване под налягане-пара, вода , въздух и др.
 Работа в затворени пространства
 Формулярите за разрешителните за работа се осигуряват от Монди Стамболийски и
издават от Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски, които се
приемат от Изпълнителя извършващ работата, като приключването на работата се
приема от съответния ръководител на обекта от страна на Монди Стамболийски.
Максималният срок на разрешителното за работа е 24 часа.
Отговорникът за Изпълнителя от страна на
Монди Стамболийски е длъжен да информира
Изпълнителя/подизпълнителя за вида и процедурите при извършване на особено опасни
дейности на територията на Монди Стамболийски.
Особено опасни дейности могат да се извършват само след предварително писмено разрешение.
Особено опасни дейности са:
 работа в тесни, затворени пространства, включително канали и шахти;
 работа при особено опасни условия в близост до електрически генератори и електро
разпределителни системи;
 работа на височина над 1.5 м, задължително е носенето на лични предпазни средства, които
да обезопасяват човека от падане;
 дейности, включващи риск от пожар;
 строеж, разрушаване, поддръжка или изграждане на все още действащи или частично
спрени производствени цехове;
 работа, включваща боравене с опасни вещества и материали.
8.3.
Опасни химични вещества.
При използването на опасни химически вещества на територията на Монди Стамболийски
Изпълнителят/подизпълнителят е длъжен да представи съответните документи с информация
относно безопасността на продукта пред Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди
Стамболийски.
Тези документи трябва да бъдат изготвени на български език.
Изпълнителят/подизпълнителят е длъжен да информира своите служители относно
информацията на етикетите на веществата, предпазните мерки и оказването на първа помощ в
случай на злополука.
Изпълнителят/подизпълнителят е длъжен да осигури подходящо лично защитно облекло и да
изисква носенето му от своите служители.
Изпълнителят /подизпълнителите длъжен да разполага с подходяща информация от Листовете
за безопасност на вещества и да предприеме указаните мерки в случай на злополука - ако
служител е бил в пряк контакт с даден химичен агент или съответните абсорбиращи вещества,
които да бъдат използвани при изтичане на химически вещества.
8.4.

Маркиране на работното място и обозначаване на опасностите.
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Работната площадка, където Изпълнителят/подизпълнителят извършва съответната услуга,
трябва да бъде подходящо маркирана (с табела, предоставяща информация за извършваната
дейност и такава, обозначаваща опасностите) и оградена (с предупредителна лента и предпазни
заграждения).
8.5.
Газови бутилки.
Газови бутилки, електрожени и други съоръжения за заваряване, металорежещи машини и уреди
трябва да бъдат използвани и складирани по начин, определен в съответните клаузи на договора
(във вертикално положение (пълни, празни), защитени удар, прах, пряка слънчева светлина или
нагряване с температура повече от 40°С и т.н.)
Мястото за складиране на гореспоменатото оборудване, трябва предварително да се уточни с
Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски.
8.5.1. Бутилките с газ да се транспортират вертикално, в специално пригодени превозни
средства, надеждно укрепени, изключващи възможност от падане, разместване и удряне
на бутилките една в друга. Вентилите на бутилките да са защитени с предпазни капачки.
8.5.2. При съхраняване, превозване или използване бутилките се запазват от излагане на
слънчеви лъчи и други източници на топлина за недопускане на нагряване над 400 С.
8.5.3. Бутилките с кислород и други газове се поставят вертикално, добре укрепени на разтояние
не по – малко 1 m от отоплителни съоръжения и на 5 m от мястото на огневи работи и
източници на огън.
8.5.4. Забранява се поставянето и оставянето на бутилки със сгъстени, втечнени газове между
машините, на проходите и пътищата за евакуация, на пряки пътеки или на пътища за
вътрешноцеховия и заводски транспорт, както и под кранови пътища.
8.6.
Експлозиви и радиоактивни материали.
Внасянето на експлозиви и радиоактивни материали в предприятието трябва да бъде
предварително съгласувано с Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски с
представяне на необходимите документи и разрешителни.
9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
9.1.
Отпадъци.
Изпълнителят/подизпълнителят се задължава да осигури свои контейнери за разделно събиране
на направения отпадък
Изпълнителите и техните подизпълнители събират разделно и съхраняват отпадъка, образуван
по време на работа в района на Монди Стамболийски в по-гореупоменатите контейнери, след
което трябва да изнесат отпадъка извън завода, като по този начин осигурят подходящото му
третиране, съгласно действащото законодателство.
Задължение на Изпълнителя/подизпълнителя е да обезврежда или оползотворява всеки вид
отпадък, генериран в резултат на дейността, която е предмет на договора, с изключение на
битовите отпадъци, които да изхвърля в поставените на територията на предприятието
контейнери.
За целта в договора трябва да се упомене в отделна клауза:
- вид на отпадъка, който се очаква да се генерира;
- гаранция за правилното управление на отпадъка, съгласно изискванията на българското
екологично законодателство;
Отпадъците да се събират и съхраняват временно разделно, в контейнери или на предварително
определени с Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски места.
Гореспоменатото задължение не се отнася за отпадъци, които според предварителна
договореност (например специална клауза в договора), трябва да останат собственост на Монди
Стамболийски.
9.2.

Отпадни води.
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По какъв начин отпадните води ще се отичат в канализационната система на Монди
Стамболийски трябва да бъде съгласувано предварително с Отговорника за Изпълнителя от
страна на Монди Стамболийски. Изключения не се допускат.
Абсолютно забранено е да се изхвърлят течни отпадъци като боя, разтворители, използвани
масла и др. в канализацията на предприятието.
Не се допуска измиването на автоколи и цистерни в канализационната система на
предприятието.
9.3.
Опасности.
В
случай
на
разлив
или
теч
на
химически
агенти,
масла
или
горива,
Изпълнителят/подизпълнителят е длъжен незабавно да използва неутрализиращи агенти
(абсорбиращи вещества), както е посочено в информационния лист за безопасност на продукта,
както и да събере остатъчните отпадъци в подходящо обозначен контейнер.
Изпълнителят/подизпълнителят е длъжен да осигури контейнери и съответните неутрализиращи
агенти за своя сметка.
Изпълнителят/подизпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Отговорника за Изпълнителя от
страна на Монди Стамболийски за възникналия инцидент.
Не се допуска разлив или теч на масла и горива върху почвен слой. В случай на възникнал
подобен инцидент, почистването на нарушения почвен слой е за сметка на
Изпълнителя/подизпълнителя.
9.4.
Въздух.
Не се допуска замърсяването на въздуха, особено при ветровити атмосферни условия, с
неорганизирани емисии, напр. прахови частици, стъклена вата и др.
10. ВЪПРОСИ, КАСAЕЩИ ПРОТИВОПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ.
Освен ако не е издадено специално разрешително за работа, свързана с пожароопасна дейност
на територията на завода, както и в съседство е абсолютно забранено да се предприемат
действия, които могат да доведат до избухване на пожар, разпростиране на огъня, или да
попречат на спасителни действия или евакуация.
Според действащи клаузи е забранено ограничаването на достъп до :
 пожарогасители и съоръжения за гасена на пожар,
 източници на вода за гасена на пожар ,
 бутони на оборудване за гасене на пожар и контролни системи на такова оборудване, както и
до други помещения, които са свързани с противопожарната безопасност на завода,
 изходите за евакуация при пожар, авария и бедствие,
 електрически ключове и табла.
10.1. Оборудване за противопожарна безопасност.
В случай на пожар следва да се използва наличното оборудване за потушаване на пожар
(например, пожарогасители, маркучи, водни помпи, вътрешни кранове и др.).
10.2.
Пожар.
В случай на пожар всички са длъжни да предприемат съответните мерки за потушаването му и
да уведомят, използвайки всички налични средства за комуникация отдел Пожарна безопасност и
защита на населението на тел. вътр. За Монди Стамболийски 222 или 112, хората в
непосредствена и опасна близост до пожара и ръководителя на засегнатия отдел/цех
Предприемането на незабавни мерки и ефективната комуникация гарантират
безопасността на хората и минимални щети от пожара.
11. НАРАНЯВАНИЯ И ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
11.1.

Наранявания.
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Отговорникът за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски трябва да бъде уведомяван
незабавно за всяко нараняване или контузия на служители на Изпълнителя/подизпълнителя на
работното място.
Това уведомяване не освобождава Отговорникът за Изпълнителя от страна на Монди
Стамболийски от отговорността да проведе пълно разследване на инцидента, както е посочено в
методологията на Монди Груп и съгласно българското законодателство.
Процедурата за действие в подобни случаи, възникнали на територията на Монди Стамболийски
трябва да бъде съгласувана с отдела по безопасност. Служител на Монди Стамболийски,
определен за целта от Ръководството на предприятието, задължително участва в разследването
на инцидента, довел до нараняване.
Избегнати/предотвратени инциденти.(случай близък до злополука) т.е. инциденти
без нараняване на хора.
След предотвратяването на инцидент, който е можел да доведе до нараняване, ( за щастие не се
е стигнало до контузии), свидетел/или лицето, замесено в инцидента, трябва незабавно да
уведоми Отговорника за Изпълнителя от страна на
Монди Стамболийски и отдела по
безопасност и здраве.
11.2.

11.3. Процедури, които трябва да се спазват в случаи на наранявания.
Изпълнителят/подизпълнителят е длъжен да:
 осигури незабавно оказването на помощ на пострадалия,
 отцепи мястото на инцидента,
 уведоми незабавно Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски, или
друг компетентен служител на Монди Стамболийски за възникналия инцидент.
11.4. Оказване на първа помощ.
Незабавно се оказва първа помощ на всеки служител, пострадал на територията на Монди
Стамболийски:
 няма ограничения за използването на консумативите от аптечката за оказване на първа
помощ; Отговорникът за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски трябва да бъде
уведомен, когато са използвани консумативите за първа помощ и се отбележи в тефтерчето
кога, кой и защо е ползвал медикаментите.
 охраната на входа на предприятието трябва да бъде незабавно уведомена за случая и
местонахождението, за да улесни оказването на медицинска помощ и достъпа на линейката
до мястото на инцидента.
Изпълнителят/подизпълнителят е длъжен да осигури подходящо обозначена и надписана
аптечка за първа помощ, както и инструкции как да се извика линейка в района, където ще се
извършват дейности, при които нивото на риска от инциденти и наранявания е високо.
Всички случаи, свързани с даване на първа помощ трябва да се докладват незабавно на
Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски и отдела по безопасност и
здраве.
12. ИНФОРМАЦИЯ, ОРИЕНТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ.
Монди Стамболийски осигурява начален инструктаж на всички Изпълнители и техните
подизпълнители. В тази връзка Монди Стамболийски осигурява и предоставя на Изпълнителите и
техните подизпълнители нагледни материали, свързани с обучението по безопасност при работа.
Изпълнителят трябва да осигури


подходящо обучение/ инструктаж и въвеждане в работата на своите служители



подходящо обучение и въвеждане в работата на служителите на фирмата под
изпълнител.
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съхраняване на документацията от обученията.

Монди Стамболийски ще организира координационни срещи с Изпълнителите и техните
подизпълнители, както и съвместни инспекции на работните площадки преди започването на
работата.
13. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ /ОДИТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
 Извършване и документиране на одити по безопасно поведение
 Честотата зависи от рисковете свързани с изпълнението на задачите
 Всички инциденти трябва да бъдат разследвани и докладвани
14. ПОСЛЕДНИ ИЗИСКВАНИЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ___________________

Проект: ____________________

Получен на:

Изисквеащ се документ преди стартиране на работата
1)

Компетенция на изпълнителя
Копие от документ за членство в съответна търговска или професионална
организация

Квалификации, обучения и умения на служителите на контрактора
вече отнасящи се конкретно за типа работа)

(най-

Списък
с
фирмите
подизпълнителки
(ако
е
приложимо)
(ако се ползват подизпълнители: задължение на контрактора е – за всеки един
подизпълнител – всички документи посочени в този фомуляр и да ги изпрати на
МОнди.)
Копие от процедурата за избор, използвана при избор на фирми подизпълнителки
Основният контрактор е подписал документа “Специфични правила по
безопасност
на
предприятието”.
При започване на работа всеки работник свързан с изпълнението на работата
трябва да подпише този документ.
Копие от обучение по БЗР на служителите, които ще извършват работата
(последните 2 години)
2)

Управление по безопасност
Копие от гражданска отговорност, отговорност на производителя на стоката и
отговорност на работодателя за претърпени телесни повреди от работник по
време на изпълнение на работните задължения
Копие от Регистъра на трудови злополуки (последните 3 години)
Огранизационна структура (включително и на БЗР.)
Копие от Удостоверение по управление на БЗР (SCC, ISO 45001 etc.)

3)

Документация по договор
Списък с имената на всички работници свързани с работата (=> с документ
относно тяхното правомерно назначаване, плащане на осигурителни вноски)
Спъсък на цялата използвана транспортна техника (камиони, коли и т.н.) и – ако
е приложимо – тяхна табелка за лицензиране за транспорт
Самоудостоверяване, че всички работници включени в списъка упоменат по-горе
са добре обучени и технически квалифицирани за работата, която ще се
извършва.
Име на отговорното лице, което ще присъства на работната площадка, за да
координира изпълнението на задачите.
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Списък с всички машини, инструменти и съоръжения, които ще бъдат ползвани
повреме на работата, със сертификат за съответствие с действащото
законодателство и с добра поддържка (ако оборудването е проверявано редовно,
осигурете копие от последната проверка)
Описание на съответната работа, методът по който Изпълнителят иска да
извърши работата, списък с всички опасности и рискове свързани с работата +
описание на определените мерки за минимизиране на риска до приемливо ниво.
Нивото
на
риска
бтрява
да
бъде
изчислено.
(=> Risk Assessment)
.............................................
(Дата)

...........................................................................................
Име, фамилия (Печат и подпис)

Изпълнителят е длъжен да разполага с и да предостави на Отговорника за Изпълнителя от
страна на Монди Стамболийски, инструкции и процедури за БЗР, гарантиращи безпроблемното и
безопасно протичане на работната дейност.
Отговорника за Изпълнителя от страна на Монди Стамболийски, е длъжен да посочи
изискванията на Монди Стамболийски, например: инструкции, техническа документация, и да
предостави копия от тези документи на Изпълнителя.
Предоставените документи трябва да бъдат описани в посочена таблица:
Символ

No.

Заглавие

1.
2.
3.
4.
5.
6.
15. ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА.
За телефонни обаждания извън завода:
Спешни случаи – пожар, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия/
национален телефон - 112
Долу посочените вътрешни телефони се избират извън завода с 032 909…:
За телефонни обаждания в завода
Организатор производство
- 326, 288
Пожарна и аварийна безопасност
- 222, 230
Заводски лекар
- 261
Отдел Безопасност и здраве при работа
- 273, 332
Централен портал
- 229
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ УСЛУГИ В
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД

Аз, долуподписаният, потвърждавам , че приемам да спазвам Правилата за изпълнители,
извършващи услуги за Монди Стамболийски, предоставени ми от Отговорника за Изпълнителя
от страна на Монди Стамболийски.
Разгледах внимателно и анализирах горепосочените правила и разбирам всички глави, които
документите съдържат, както и останалата документация, отнасящата се до същите. Заявявам,
че ще спазвам всички препоръки, посочени в документите, които ми бяха любезно предоставени,
както и че ще запозная с тях и ще обуча служителите, които ще наема за извършване на услугата
на територията на Монди Стамболийски.
Осъзнавам факта, че този документ, както и неговите правила и условия, не ме освобождават от
съдебна отговорност по време на извършване на съответната дейност.
Изпълнител (Име на компанията) …………………………………………………………………..
Фамилия и име............................................

Длъжност .................................Дата................

Подпис ................................

От името на Монди Стамболийски ЕАД
Фамилия и име............................................

Длъжност .................................Дата................

Подпис...............................
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