
Приложение № 18 

С П О Р А З У М Е Н И Е № 1 

За осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд 

към Договор № 527 от 12.10.2016 г. 

 

             

Днес, 12.10.2016 година, в гр. Сандански, между: 

 

Николинка Крумова Бузова, ЕГН /чл.2 от ЗЗЛД/ – Административен 

ръководител на Районен съд – гр. Сандански, със седалище и  адрес на управление: гр. 

Сандански, ул. “Македония” № 57, ЕИК 000025128, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

 

 

„БЕТОН” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сандански, ПК 2800,  

община Сандански, ул. „Младост“ № 12, ЕИК 811183258, представлявано от Андрей 

Насков Христов – управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи 

това Споразумение  за следното: 

 

І.ОБЩИ  УСЛОВИЯ 

1.Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд.  
2.Със споразумението се определят изискванията и  задълженията, които страните приемат 

да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, 

назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се 

намират в  района на извършваната от тях дейност. 

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е  външна организация, 

а нейният ръководител е работодател за съответния  външен по отношение на 

предприятието персонал. 

4.Длъжностните лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които 

ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят  за  осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд в ръководените от тях  работи и дейности. Те са длъжни 

незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности. 

ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

5.Да  определи  длъжностно  лице / или  лица /, което  да  контролира и подпомага 

организацията и координацията на работата, извършвана от  отговорните ръководители, 

определени от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на  безопасни и здравословни условия на 

труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от 

страна на ръководители и изпълнители, включително  спиране  на  работата. 

6.Да  определи  длъжностно  лице /или  лица/, което да  приема, да  изисква и  извърша 

проверка  на  всички  предвидени в нормативната уредба документи, включително и 

удостоверенията за притежавана  квалификационна група  по безопасност на труда от 

изпълнителя. 

7.Да  осигури  инструктиране  на    персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  според  изискванията  

на  Наредба № РД-07-2 от 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 /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 

г., попр., бр.4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г./ и  в  съответствие  с  мястото  и  

конкретните  условия  на  работата, която  групата  или  част  от  нея  ще  извършва. 

8.Да  осигурява  издаването  на  наряди  за  работа  в  съответствие  с  конкретните  условия  

и  съобразно установения ред. 

9.Да  осигурява  обезопасяване  на  работните  места. 

10.Да  осигурява  спазване  на  определената процедура  за  допускане  на  групата  до  

работа. 

 



ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

11.Да извърши  правилен  подбор  при  съставяне  списъка  на  ръководния  и  

изпълнителски  персонал, който  ще  изпълнява  работата  по  сключения  договор,  по  

отношение  на  професионалната  квалификация  и  тази  по  безопасността  на  труда.          

12.Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа 

компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по безопасността на групата, 

работеща на съответния обект.                    

13.Да представи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ръководителя  на  групата,  документи, които  

се  изискват.  

14.Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и 

бригади. 

15.Определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица приемат всяко работно 

място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за 

обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговарят за цялостното и правилното 

изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност. 

16.Отговорните ръководители и/или изпълнители упражняват контрол за спазване 

изискванията по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за  

отстраняване  на  нарушенията. 

17.Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки и подадени от него 

предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по 

безопасността на труда. 

18.Да осигурява изпълняване разпорежданията на упълномощените  длъжностни  лица  от  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При  констатирани  нарушения  на  технологичната  дисциплина  и  

правилата  по  безопасност  на  работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до 

отстраняване на нарушенията. 

19.В случай на трудова злополука с лица от  персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да 

уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда” и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие  на 

компетентните  органи  за  изясняване  обстоятелствата  и  причините  за  злополуката. 

Декларация  за  трудова  злополука  се  съставя  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ  МЕРКИ  И  САНКЦИИ.   

20.Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на  

нарушения  на  правилата  по  безопасността  на  труда  от  страна  на  персонала  на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  са  задължени: 

 да  дават  веднага  предписания  за отстраняване  на  нарушенията; 

 да  отстраняват  отделни  членове  или  група /бригада/ като спират работата, ако  

извършените  нарушения  налагат  това, както и да  дават  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  писмени  

предложения-искания за  налагане  санкции  на  лица, извършили  нарушения. 

21.Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните  

работи, поради  отстраняване  на  отделни  лица  или  спиране  работата  на  групи 

/бригади/, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по 

безопасността  на  труда, са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

      

Настоящото  споразумение  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра  по  един  за  всяка  

от  страните и е неразделна част от сключения между страните догово 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    /чл.2 от ЗЗЛД/                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: /чл.2 от ЗЗЛД/ 
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