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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

КЪМ 
 

Договор за възлагане на поръчка („Договора”) 
 

 
Днес, …... год. в град Стамболийски, на основание чл.18 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд /ДВ бр. 124/ 97 год. / се сключи настоящото споразумение, между: 

 
“МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ" ЕАД, със седалище и адрес на управление СТАМБОЛИЙСКИ 4210,     
ул. "Заводска" №1, Единен идентификационен номер по ЗДДС: BG 130839571, представлявано от 
Александър Криклер - Изпълнителен Директор и Галина Въргова – Финансов Директор / Никола 
Тенов – Прокурист, наричано за краткост в Договора и тук по-долу Възложител 
И от друга страна 
„…………………….” …………… със седалище и адрес на управление : гр. 
………………………………., Единен идентификационен номер по ЗДДС …………………., 
представлявано от  …………………………..,  наричано за краткост в Договора и тук по-долу 

Изпълнител, 
 

ПРИ КОЕТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

 
РАЗДЕЛ І – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
1. Изпълнителят да не започва, а Възложителят да не допуска започването на работа на обекта 
без да са проведени задължителните инструктажи, а именно: 

 
- начален инструктаж – извършва се от Р-л “Безопасност и здраве при работа”/ Експерт 

БЗР и дл. лице “Пожарна Безопасност” или от Началника/Ръководителя на цеха/отдела или 
ръководител/инженер от  техническа поддръжка  в “Монди Стамболийски “ ЕАД с 
Отговорното лице за изпълнение на задачата  и техническия ръководител на Изпълнителя, 
след  представяне от изпълнителя на списък /заповед/ с имената и длъжностите на 
персонала, заверен от ръководството на Изпълнителя. 

Всички Изпълнители преминават  инструктаж за противопожарна безопасност по НАРЕДБА № 

8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите. 

  
Служебната бележка удостоверяваща проведения начален инструктаж се представя  за 
издаване на пропуск и за допускане на инструктаж на обекта. 

 
- извънреден инструктаж  – извършва се от началника на цеха/отдела или ръководител 

техническа поддръжка или отг. инженери в “Монди Стамболийски “ ЕАД  и техническия 
ръководител на Изпълнителя, като двете страни взаимно се информират за рисковете за 
здравето и безопасността при работа на обекта, както и за мерките, които ще се 
предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове и се 
документира с подписи  в журнал за инструктаж. 

 
2. Всички работещи на площадката на Възложителя да се явяват с работни дрехи,  работни обувки с 
метални/противоударни бомбета, сигнални елечета и лични предпазни средства (каски с 
подбрадници, маски, очила, щитове, ръкавици, гумени ботуши, предпазна екипировка с раменно 
бедрени колани при работа на височина, предпазна екипировка за химическа защита и др.) 
съобразени с изпълняваната работа и  изискванията на професията и специфичните условия на 
труд на площадката /цеха/ в “Монди Стамболийски “ ЕАД. Носенето им през време на работа е 
задължително.  
 
3. В случай че за дейността, която ще се извършва, се изискват специални разрешения, оторизация, 
правоспособност, сертификати и др., Изпълнителят се задължава да ги представи предварително 
на Възложителя. 
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4. За периода на съвместната дейност, в зависимост от продължителността и степента на риска на 
дейността Изпълнителят и Възложителят се споразумяват да координират дейностите по 
осигуряване на БЗУТ, Опазване на Околната среда  и да контролират спазването на изискванията 
заложени в клаузите на това Споразумение.  
 
5.  Страните приемат и потвърждават, че при извършването на всякакви дейности на територията 
на завода на Възложителя, следните правила ще се считат за кардинални:  

 Безопасност при работа на височина; 

 Безопасност при извършване на подемни работи; 

 Забрана за пушене и/или  внасяне и употреба на алкохол и наркотични вещества  и 
допускане на лица под въздействие  на алкохол и наркотични вещества;   

 Правила за обезопасяване на машини и съоръжения. 
Нулева толерантност ще бъде прилагана от страна на Въложителя към случаи на нарушаване на 
споменатите кардинални правила. 
Всяко неспазване на кардиналните правила за безопасност  води до уведомяване на Изпълнителя 
да прекрати  дейността и да напусне територията на завода на Възложителя.  

  
6. Изпълнителят има правото да извършва с технически средства проби за алкохол, упойващи 
вещества или наркотици на лицата, влизащи на територията на завода. Лица, които са под 
въздействието на гореспоменатите вещества се уведомяват, че трябва незабавно да напуснат 
територията на завода, като Възложителят си запазва правото да откаже на такова лице повторен 
достъп до територията на завода.  

 
7. Наред с това, Изпълнителят следва да заплати на Възложителя 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 нарушението на кардиналните правила може да доведе до прекратяване на 
договора. Лицата, които са нарушили правилата, се уведомяват незабавно да напуснат територията 
на „Монди Стамболийски” ЕАД и губят правото да работят на тази територия.  
 

 
 

РАЗДЕЛ ІІ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН: 
 

8. Да подпише декларация за приемане на Правилата за Изпълнителите, извършващи услуги на 
територията на „Монди Стамболийски” ЕАД, които са приложение към Договора и да представи 
план за безопасност за извършваната работа с оценка на риска за дейността, в съотвествие с 
изискванията на тези Правила. 

 
9. Да осигури за персонала си работни дрехи, работни обувки с метални/противоударни бомбета, 
сигнални елечета и лични предпазни средства (предпазна екипировка с раменнобедрени колани за 
работа на височина), съобразени с изискванията на професията и специфичните условия на труд на 
работната площадка (цеха) във “Монди  Стамболийски “ ЕАД. 

 
10. Да  спазва правилата на „Монди Стамболийски” ЕАД за безопасност относно: (1) Писмени 
Разрешения/ Наряди и ограничения за достъп, (2)Превозни средства и оборудване, (3) Влизане в 
затворени пространства, (4) Работа на височина, (5) Обезопасяване на енергията и машините, (6) 
Въртящи и движещи се машини и съоръжения,(7) Повдигане и манипулиране с материали, (8) 
Работа с опасни химикали и субстанции, (9) Дейности в горите и Обща безопасност, и съответните 
специфични изисквания и правила за извършваната дейност. 

 
11. Да  спазва всички изисквания посочени в нормативните актове – закони, правилници, наредби и 
др., отнасящи се за безопасност и здраве при работа и да  представя копия от необходимите 
документи - заверени разрешителни, придобита правоспособност на персонала, използваните 
инструкции съгласно Приложенията на правилниците, оценка на риска и план с конкретни мерки, 
осигуряващи безопасност на обекта в „Монди Стамболийски” ЕАД. 

 
12. Да изпълнява  всички дейности, извършвани във връзка с монтаж, ремонт и демонтаж при 
спазване установените организационни и технически мероприятия и правила за осигуряване 
безопасност и здраве при работа, указани в съответните нормативни документи. Зоната, в която се 
работи, да бъде оградена и обозначена с табелки и сигнални ленти. 

 
13. Да използва  само помощни средства – площадки, скелета, платформи, стълби и др. които 
отговарят на установените нормативни изисквания, които са стандартни и технически изправни и 
проверени преди употреба, за да осигурят безопасност при работа. 
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14. Да осъществява  временното ел.захранване на всички съоръжения, инструменти и др. само след 
изричното разрешение на Възложителя, съгласувано със съответния електро специалист, при 
спазване изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа по 
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, Правилника за безопасност и здраве при работа в 
електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 
Наредбата за техническата експлоатация на електрообзавеждането, и другите относими 
нормативни актове. 

 
15.  Да поддържа необходимия ред и чистота на работната площадка, като отпадъчните материали 
или вредни вещества своевременно се изнасят на определените в предприятието на Възложителя 
места. 
 
16. Да представи доказателства (протоколи и/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. 
 
17. Да осигури свои собствени Отговорници по безопасността (Safety Marshals) в съотношение 1 
отговорник на не повече от 50 души работници. 
 
18. Да осигури поне 1 човек на работна смяна, който е обучен да дава първа помощ при инциденти, 
свързани с наранявания и други трудови злополуки.   
 
19. Да участва с подизпълнителите си в организираните от Възложителя координационни срещи, 
както и в съвместните инспекции на работните площадки преди започването на работата. 
 
20. Да представи доказателства за здравословното състояние на работниците, като медицински 
свидетелства, протоколи от задължителни профилактични прегледи, медицински оценки за годност 
и за извършване на определена работа, вкл. годност за работа на нощни смени, годност за работа 
на височина, и др. (когато е необходимо). 
 
 
21. Да осигури изпълнението от страна на подизпълнителите си на задълженията, произтичащи от 
това допълнително Споразумение.  
 
 
22..ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

 
22.1.Отпадъци. 
Изпълнителят се задължава да осигури свои контейнери за разделно събиране на направените  
отпадъци. 
Изпълнителят се задължава да събира разделно и съхранява отпадъка, образуван по време на 
работа в района на „Монди Стамболийски” ЕАД в по-гореупоменатите контейнери, след което 
трябва да изнесе отпадъка извън завода, като по този начин осигури подходящото му третиране, 
съгласно  действащото законодателство. 
Задължение на Изпълнителя 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 Възложителя контейнери. 
За целта Изпълнителят следва да:  

- идентифицира вида на отпадъка, който се очаква да се генерира; 
- представи гаранция за  правилното управление на отпадъка, съгласно изискванията на 

българското екологично законодателство; 
Гореспоменатото задължение не се отнася за отпадъци, които според предварителна 
договореност (например специална клауза в Договора), трябва да останат собственост на „Монди 
Стамболийски” ЕАД 
 
22.2. Отпадни води.  
По какъв начин отпадните води ще се отичат в канализационната система на Възложителя  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 Възложителя  . 
Не се допуска измиването на автоколи и цистерни в канализационната система на Възложителя  . 

22.3.Опасности. 
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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 е отговорен за предприемане 
на съответните мерки за отстраняване на авариите и течовете.  
При разлив или теч на химически агенти, масла или горива, Изпълнителят 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 е длъжен да осигури контейнери и съответните неутрализиращи агенти за своя 
сметка.  
Изпълнителят 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. 
22..4. Въздух. 
Не се допуска замърсяването на въздуха, особено при ветровити атмосферни условия, с 

неорганизирани емисии, напр. прахови частици, стъклена вата и др. 
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
23. Възложителят съвместно с Изпълнителя и със специалисти по БЗР разследва всички инциденти 
и трудовите злополуки, възникнали по време на работа, като за тази цел Изпълнителят трябва 
незабавно да информира Възложителя.  
 
24. При извънредни обстоятелства (тежки аварии, екологични инциденти, пожари и природни 
бедствия), страните се споразумяват да осъществяват координирани взаимни действия за 
ограничаване на щетите и бързо ликвидиране на последствията.  
 
 
РАЗДЕЛ ІV – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ   
 
25. Да се отбележат допълнителни мерки за безопасност произтичащи от експресната оценка на 
риска преди започване на работа на обекта, от опасностите на площадката на Възложителя и 
дейността на Изпълнителя: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
26. Страните се споразумяват, че в случай на кражба от страна на работник или служител на 
Изпълнителя същият поема пълната отговорност за случая, включително материална. 
 
27. Страните се споразумяват, че в случай на явяване на работа на работник на Изпълнителя в 
нетрезво състояние Възложителя има право да отстрани същия, като уведоми за това Изпълнителя. 
 

28. Цялата отговорност при нарушаване на нормативните изисквания по Безопасност и здраве при 
работа и трудовото законодателство по отношение на работниците и служителите на Изпълнителя 
е за негова сметка и е негова отговорност, при което Възложителят няма да носи никаква 
отговорност. 
 
29. Цялата отговорност при възникване на инцидент или трудова злополука с работник на 
Изпълнителя е за негова сметка и е негова отговорност, при което Възложителят няма да носи 
никаква отговорност.   

 
30. Възложителят поема ангажимент да разследва съвместно с Изпълнителя всяка трудова 
злополука или инцидент без нараняване на хора на Изпълнителя, възникнал по време на работа на 
територията на Възложителя, за което трябва незабавно да бъде уведомен от Изпълнителя. 
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РАЗДЕЛ V    КОНТРОЛ 
 

31. Възложителят има право на ежедневен текущ контрол по спазване на изискванията за ЗБУТ, 
Опазване на Околна Среда и точното изпълнение на договорените ангажименти, заложени в това 
Споразумение. 
 
32. Констатираните пропуски и нарушения се свеждат (устно или писмено) до обектовия 
ръководител на Изпълнителя, за предприемане на действия за отстраняването им. 
 
33. В случай че се констатират действия опасни за здравето и живота на работещите (на 
Изпълнителя или Възложителя) дейността може да бъде спряна или нарушителят да се отстрани от 
работа, като за това се уведоми обектовият ръководител. Дейността се възстановява по писмено 
разпореждане на Изпълнителя, след като се отстрани причината, довела до спирането. 

 
 

Настоящото Споразумение е неразделна част от Договора и се състави в два еднообразни 
екземпляра – по един за Изпълнителя и Възложителя. 
 

 
 
 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                          ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

 
 
1……………………………                             1……………………………………….. 
Управител                            /                        Александер Криклер, Изп. Директор 
 
 
2…………………………….                            2……………………………………….                       
Отговорник “БЗР”                                         Галина Въргова, Фин. Директор 
         Никола Тенов, Прокурист 
 
 
         3…………....................................…  
         Р-л ОБЗР – Тодор Клисуров 
 
 
                     
 
                                                        

Специализирани звена за осигуряване на БЗР и Опазване на околната среда  в “Монди 
Стамболийски “ ЕАД 

 

 Отдел  Безопасност и здраве при работа: тел. 032 909 273/332 

 Отдел  Екология: тел. 032 909 321 

 Пожарна безопасност и защита на населението: тел. 032 230, 032 430 (при пожар 032 909 222) 
112 

 Медицинска помощ: тел. 032 909 261/112 

 При необходимост от спешна медицинска помощ или извънредни ситуации да се иска 
съдействие от Инженер Производство на тел. 032 909288, 032 909326 или външен тел. 112 за 
Спешни случаи.                                  


