
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 

„Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

    
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 

„Проучване и добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

    
ИИИИннннввввеееессссттттиииирррраааа    ввввъъъъвввв    вввваааашшшшееееттттоооо    ббббъъъъддддеееещщщщееее!!!!      Стр. 1 / 10 

Приложение №2 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К О  З А Д А Н И Е 
за 
 

СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА 

(СУЗБР) В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ BS ОНSАS 18001:2007, 

изпълнявана в рамките на проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на 

труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, финансиран по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 
 
 

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на дейности по 

сертифициране на Системата за управление на здравето и безопасността при работа, 

включващи първоначален сертификационен одит и придобиване на сертификат за 

съответствие на Система за управление на здравето и безопасността при работа с 

изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007 по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 

Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, изпълняван по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз”. В съответствие с подписания с Агенцията по заетостта 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2303-01-01008 от 25 юни 2013 г. 

ръководството на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД ще организира изпълнението на 

проектната дейност. 

Настоящото техническо задание отразява минималните изисквания, базиращи се на 

изготвения от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД проект и в рамките на утвърдените от 

Агенцията по заетостта „Насоки за кандидатстване по схема за представяне на безвъзмездна 

финансова помощ чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен 

срок на кандидатстване BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“. 

Дейностите по сертификацията трябва да бъдат извършени в пълно съответствие с ISO/IEC 

17021 или еквивалент и да включват следното: 

1. Подготовка за сертификация на система на здравето и безопасността при работа 

(СЗБР) съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007; 

2. Извършване на одит и сертификация на СЗБР, включващ следните етапи: 

2.1. Провеждане на сертификационен одит етап 1 и предаване на доклад;  

2.2. Провеждане на сертификационен одит етап 2 и предаване на доклад; 

2.3. Проверка на изпълнението на коригиращи действия (ако е приложимо); 

3. Решение за издаване на сертификация. Издаване на сертификат за съответствие на 

СУЗБР с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 със срок на валидност 3 години от 

датата на вземане на решение за сертификация на български и английски език. 

 

Документите на Система за управление на здравето и безопасността при работа в 

„ПДНГ” АД, трябва да покриват напълно изискванията на стандарта BS ОНSАS 18001:2007. 
 

В техническото задание са описани цел на дейността, описание на целевата група и 

мястото на изпълнение на дейността, основни дейности, изискванията към изпълнението на 

дейността и документацията, изискванията за  качеството при изготвянето на офертата на 

участниците, съответно впоследствие при изпълнението на предмета на поръчката, както и 
очакваните резултати. 
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II. ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА  

 

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ от сертифициране на Системата за управление на здравословните и 

безопасни условия на труд (СУЗБР) са: 

� Подобряване условията на труд в ПДНГ АД и оптимизиране на организацията на 

трудовата дейност при спазване на нормите и изискванията на международно признати 

стандарти и на законодателството по безопасност и здраве при работа и повишаване на 

производителността на работещите в дружеството; 

� Адаптиране на управленските процеси в ПДНГ АД към нов подход при 

регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система за 

мониторинг и контрол на рисковете за ЗБР. 

 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ при изпълнението на проектната дейност са: 

� Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, подобряване на трудовата 

култура на работещите в ПДНГ АД и създаване на предпоставки за повишаване 

производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните 

заболявания; 

� Управление на риска за ЗБР в съответствие с политиката и целите на ръководството и 

осигуряване на постоянен мониторинг и превенция; 

� Компетентен персонал за ефикасно и ефективно изпълнение на трудовата дейност и 

процесите, свързани със здравето и безопасността при работа. 

 

III. ОПИСАНИЕ  НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА 
 

“Проучване и добив на нефт и газ” АД е регистрирано през 1991 г. в Плевенски 

окръжен съд с решение от 30.10.1991 г. по фирмено дело 4616/1991г.  

Дружеството е водещо в България, осъществяващо пълния комплекс от дейности по 

търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, добив на 

нефт, нефтен кондензат и природен газ. Основните етапи, през които преминава целият 

производствен процес в дружеството, най-общо могат да се сведат до следното: 

          - извършване на геологопроучвателни дейности на територията на предоставените за 

проучване територии; 

          - разчитане на получените резултати от геологопроучвателната дейност; 

          - при доказани промишлени залежи кандидатстване за предоставяне на концесия за 

добив на съответната суровина; 

          - инженеринг и изграждане на съответните добивни съоръжения; 

          - експлоатация на находището и реализация на добитите природни суровини.  

Компанията експлоатира действащи на територията на страната нефтени и/или газови 

находища и осигурява над 600 работни места за висококвалифицирани инженери, геолози, 

геофизици, икономисти, специалисти и производствени кадри в нефтената индустрия. 

Дружеството е концесионер по дванадесет концесионни договора за добив на суров нефт 

и/или природен газ и титуляр на три разрешения за търсене и проучване на нефт и газ, 

получени съгласно Закона за концесиите и Закона за подземните богатства.  

• Концесия за добив на суров нефт и природен газ от находище "Маринов геран", 

община Кнежа, област Плевен; 

• Концесия за добив на природен газ от находище "Дуранкулак", община Шабла, област 

Добрич; 

• Концесия за добив на суров нефт от находище "Тюленово", община Шабла, област 

Добрич; 

• Концесия за добив на суров нефт и природен газ от находище "Долни Дъбник", 

община Долни Дъбник, област Плевен; 

• Концесия за добив на суров нефт и природен газ от находище "Селановци", община 

Оряхово, област Враца; 
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• Концесия за добив на суров нефт от находище "Бърдарски геран", община Кнежа, 

област Плевен;  

• Концесия за добив на природен газ от находище "Българево", община Каварна, област 

Добрич; 

• Концесия за добив на суров нефт от находище "Староселци", община Искър, област 

Плевен;  

• Концесия за добив на суров нефт от находище "Горни Дъбник", община Долни 

Дъбник, област Плевен;  

• Концесия за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит - Запад", община 

Искър, област Плевен; 

• Концесия за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит", община Искър, 

област Плевен;  

• Концесия за добив на суров нефт и природен газ от находище "Бутан – юг", община 

Козлодуй и община Мизия, област Враца. 

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД разполага със собствено оборудване и 

висококвалифициран персонал за:  

� Проектиране и провеждане на 2D и 3D полеви сеизмични изследвания;  
� Обработка и интерпретация на геоложка и геофизична информация и данни от 

търсенето, проучването и добива;  

� Проектиране и прокарване на дълбоки търсещи, проучвателни (оценяващи) и 
експлоатационни сондажи за нефт и газ;  

� Проектиране и прокарване на проучвателни и експлоатационни сондажи за 
подземни води за питейни, битови и промишлени цели, минерални води и геотермална 

енергия; 

� Хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвания; 
� Сондажно-геофизични изследвания; 
� Сервизна геоложко-геофизична дейност при търсене и проучване на нефт и 

природен газ и твърди полезни изкопаеми; 

� Провеждане на операции по добив на суров нефт (в т.ч. кондензат) и природен 
газ; 

 Проучване и добив на нефт и газ АД е голямо предприятие съгласно Закона за 

малките и средните предприятия.  

 През 2012 г. в дружеството успешно е въведена и сертифицирана Система за 

управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008. 

Предметът на дейността на Възложителя и обхватът на Системата за 
управление на качеството на Възложителя е: Търсене, проучване, разработка и 
експлоатация на нефтени и/или газови находища; добив и първична обработка на 
суров нефт, кондензат и природен газ, включително проектиране и изпълнение на 
полеви геофизични и сеизмични изследвания, сондажно геофизични изследвания и 
перфорация, обработка и интерпретация на геофизични и геоложки данни, 
инженерно- геоложки и хидрогеоложки проучвания; проектиране и прокарване на 
търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и/или природен газ, 
подземни води и геотермална енергия и ремонтни дейности в същите. 
 Целевата група по проекта, включва всички заетите лица в дружеството (около 600 

лица), и ще се реализира в цялото дружество, което е разделено на пет главни дирекции: 

1. Дирекция „Проучване” - подготовката и изпълнението на инвестиционните проекти и 
програми на дружеството в областта на търсенето и проучването на нефт и природен газ, 

събиране и анализ на геоложката информация, планиране на търсещо- проучвателните 

работи, подготовката и изпълнението на цялостни и годишни проекти за търсене и/или 

проучване на нефт и газ на дружеството; организира отчитането на геолого- проучвателната 

дейност в дружеството; 

2. Дирекция „Геофизични изследвания” - изпълнява сервизна функция в процесите 
на търсене и проучване на нефтени и газови находища.  Основните дейности  на дирекцията 

в състава на „Проучване и добив на нефт и газ” АД са следните : 
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- Полеви сеизмични изследвания – Използвайки  метода  на разпространение на 
изкуствено създадени сеизмични вълни в земната кора и с помощта на специализирана 

полева сеизмична апаратура се извършват изследвания на земната кора в дълбочина по 

определена профилна мрежа.  

- Сондажно-геофизични изследвания  - Това са геофизични  изследвания провеждани в 

стволове на търсещи и  проучвателни сондажи с цел установяване на определени качества 

на съставните скали, формиращи вертикалния разрез. Специализирана регистрираща 

апаратура записва данните от използваните съпротивителни методи и методите 

йонизиращото лъчение и илюстрира качествата на залягащите пластове. 

- Обработка на данни – С помощта на специализиран софтуер и високо производителни 
компютърни системи, данните от геофизичните /сеизмични/ полеви изследвания /от горните 

две дейности/ се обработват за получаване на крайни сумарни времеви разрези, карти и др. 

необходими за геоложката интерпретация на данните. 

3. Дирекция  „Сондиране и ремонти” – основната дейност е прокарване на сондажи за 
търсене, проучване и добив на подземни води, геотермална енергия и др. и прокарване на 

сондажи- търсещи, проучвателни и експлоатационни за нефт и газ; извършване на ремонти 

на сондажи за търсене, проучване и добив на подземни води, геотермална енергия и др. и 

сондажи: търсещи, проучвателни и експлоатационни за нефт и газ;  

4. Дирекция „Добив на нефт и газ” - изпълнява цялата организация във връзка с 
добивните дейности, свързани с производството, техническото, технологичното и 

организационното развитие; разработват се и се изготвят анализи, прогнози, концепции и 

програми за добив; отговаря за състоянието на основните производствени мощности, 

техническите съоръжения и оборудването; внедряване на комплексна механизация и 

автоматизация при експлоатации на нефтени и газови находища; извършва дейността по 

опазване на природната среда (почви, води, въздух) при експлоатация на нефтените и 

газови находища и мероприятията, свързани с рекултивацията на замърсени пощи; 

разработва нови технологии за съпътстващи производства в нефто и газодобива; 

5. Дирекция „Икономическа” - организира текущите разчети за производствената и 
финансово- икономическата дейност на дружеството; следене на икономическите 

показатели на дружеството при различни структурни и пазарни условия; съгласува 

икономическите условия и показатели при сключване на договори за доставка на суровини и 

материали и за реализацията на продукцията; изработване оперативни, тримесечни и 

годишни отчети за изпълнение на икономическите показатели на дружеството; разработват 

вътрешни документи по планирането и отчитането на икономическите показатели  на 

дружеството и организация на работа. 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Предвидените в настоящото Техническо задание дейности ще се изпълняват на територията 

на Република България: 

 

№ Обособени дейности, 
производства, звена 

Производствени 
площадки 

Предмет/ осъществявана дейност 
на площадката 

1. 

Административно. 

Управление (Администрация, 

Дирекция „Проучване”, 

Дирекция „Геофизични 

изследвания”, Логистика и 

снабдяване, Правен отдел)  

Сектор АПРЕКД) 

гр. София 

бул.” Ситняково” 

№ 23 

постоянна 

площадка 

Административно управление на 

дружеството, логистика и снабдяване, 

организация на дейностите за 

проучване и търсене на природни 

богатства, геофизични изследвания, 

правно обслужване; 

проектиране на разработването и 

експлоатацията 

2. 
Административно. 

Управление (Администрация, 

„Икономическа” дирекция, 

гр. Долни Дъбник,  

ул. „Д. Дебелянов” 

№12 постоянна 

Административно управление на 

дружеството, търговска дейност, 

счетоводство, човешки ресурси, 
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№ Обособени дейности, 
производства, звена 

Производствени 
площадки 

Предмет/ осъществявана дейност 
на площадката 

Дирекция „Добив”) площадка информационни системи, ЗБУТ, ПБЗН 

и ГСС, складово стопанство, вътрешно 

ведомствен контрол, организация на 

дейностите за добив на нефт и газ, 

изследване, поддържане и ремонт на 

сондажи, сондажно и добивно 

електро, механо, КИП и А оборудване, 

метрологично осигуряване, физико-

химичен контрол на добива, контрол и 

отчет на добива, вътрешно ведомствен 

контрол, автотранспорт 

3. 
Дирекция, „Сондиране и 

ремонти” , Дирекция 

„Геофизични изследвания” 

гр. Монтана 

ул. „3-ти март” № 

218 постоянна 

площадка 

Организация на дейностите за 

проектиране и прокарване на 

сондажи, поддържане и ремонт на 

сондажи и сондажно електро, механо, 

КИП и А оборудване, метрологично 

осигуряване, физико-химичен контрол 

на промивни течности и 

циментационни разтвори, 

автотранспорт, складово стопанство, 

вътрешно ведомствен контрол, 

Сервизна дейност за геофизични 

изследвания. 

4. 
Дирекция „Геофизични 

изследвания” 

гр. Пордим  

Индустриална 

зона 

Сервизна дейност за геофизични 

изследвания, складово стопанство. 

5. 

Участък: ”Бърдарски Геран” 

Концесия: 

� Бърдарски Геран  

 

� Селановци 

 

� Бутан – юг 

 

 

� Маринов геран 

Временни 

площадки 

община Кнежа, 

област Враца 

община Оряхово, 

област Враца 

община Козлодуй 

и община Мизия, 

област Враца  

община Кнежа,  

област Плевен 

 

 

Добив на суров нефт 

 

Добив на суров нефт и природен газ 

 

Добив на суров нефт и природен газ 

 

 

Добив на суров нефт и природен газ 

 

6. 

Участък „Долни Луковит” 

Концесия: 

� Долни Луковит  

� Долни Луковит запад 

� Староселци 

Временни 

площадки 

община Искър, 

област Плевен 

Добив на суров нефт и природен газ 

 

7. 

Участък Долни Дъбник 

Концесия: 

 

� Долни Дъбник 

 

� Горни Дъбник 

 

Временни 

площадки 

 

община Долни 

Дъбник, област 

Плевен 

община Долни 

Дъбник, област 

Плевен 

 

 

Добив на суров нефт и природен газ 

Добив на суров нефт  
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№ Обособени дейности, 
производства, звена 

Производствени 
площадки 

Предмет/ осъществявана дейност 
на площадката 

8. 

Участък Шабла 

Концесия: 

� Тюленово 

 

� Българево 

 

� Дуранкулак 

Временни 

площадки и 

административна  

сграда на ПДНГ АД 

 

община Шабла, 

област Добрич 

община Каварна, 

област Добрич 

община Шабла, 

област Добрич 

 

 

Добив на суров нефт  

 

Добив на природен газ 

 

Добив на природен газ 

 

9. Блок „1-12 Кнежа” - съгл. 

РМС №177/ 30.03.2010г. 

Област Плевен, 

Ловеч, Враца, В. 

Търново 

Търсене и проучване на нефт и 

природен газ 

10. 
Блок „1-17 Овча могила” -  

съгл. РМС №591/ 06.08.2010 

г. 

Област Плевен 
Търсене и проучване на нефт и 

природен газ 

11. Блок „1-4 Каварна”- съгл. 
РМС №633/ 07.10.2008г. 

Област Добрич 
Търсене и проучване на нефт и 

природен газ 

 

V. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  
 

1. Първоначалният сертификационен одит включва следващите дейности: 

 

1.1. Подготовка за сертификация на Система на здравето и безопасността при работа 

(СЗБР) съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 – вкл. запознаване на персонала на 

Възложителя със същността, изискванията и начина на провеждане на сертификациония 

одит; събиране на информация за готовността на Възложителя за сертификационен одит; 

определяне на екип от одитори; планиране на 1-ви етап от сертификационния одит и други. 

 
1.2. Извършване на одит и сертификация на СЗБР, включващ следните етапи: 

Етап 1: Преглед и оценка на документите на СУЗБР за съответствие с изискванията на 

стандарта BS ОНSАS 18001:2007 и отстраняване на констатираните забележки и 

несъответствия. На този етап се оценява общата готовност за сертификация и планиране на 

одита на етап 2 след постигане на достатъчно разбиране на СУЗБР и функционирането й на 

място; Предаване на доклад;  

Етап 2: Одит на място в дружеството с цел установяване дали документите на 

системата се прилагат и същата функционира ефективно и ефикасно. Отстраняват се 

констатираните при одита несъответствия. Предаване на доклад. 

Сертификационният одит ще се осъществи на базата на получените резултати от 

провеждането на Етап 1. По време на одита одиторският екип ще направят проверка на 

изпълнението на всички изисквания на Правилата и стандарта с цел оценка на системата 

за управление. Одиторите ще запишат всичките си наблюдения. При евентуално 

установяване на несъответствия се осъществяват коригиращи действия и представяне на 

Изпълнителя доказателства за тяхното осъществяване. При нормално протичане на одита 

водещият одитор ще представи наблюденията си от одита по време на закриващата 

среща. Одиторският екип ще обобщи наблюденията си и ще документира препоръката си 

в писмен доклад, който ще бъде предоставен на органа по сертификация и на 

„Проучване и добив на нефт и газ” АД. 
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1.3. Решение за сертификация: Преглед на документите от одитите на етап 1 и 2 и 

вземане на решение за сертификация, което се основава на оценка на резултатите и 

заключенията от одита и на всяка друга подходяща информация; 

- Издаване на сертификат за съответствие на СУЗБР с изискванията на стандарт BS OHSAS 

18001:2007 със срок на валидност 3 години от датата на вземане на решение за 

сертификация на български и английски език. 

 

2. Специални изисквания.  

 При изготвянето на услугата да се прилагат и спазват правилата за визуализация 

съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. 

3. Срок за изпълнение на поръчката 
 До 45 календарни дни от датата на подписване на договора и писменото уведомяване 

на Изпълнителя от страна на Възложителя за приключване на внедряването и готовността му 

да започне извършването на сертификационен одит. 

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

1. Изисквания към участниците: 

1.1. В процедурата може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения, които отговарят на чл. 55, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП и на предварително 

обявените от възложителя условия. 

 

1.2. Всяко физическо лице или едноличен търговец или юридическо лице може да участва 
самостоятелно или в обединение с други лица. Едно и също физическо или юридическо лице 

няма право да участва едновременно в две обединения, които са участници в процедурата, 

или да участва в поръчката самостоятелно и в обединение. Всички участници, нарушили 

горното изискване, се отстраняват от участие. 

 

1.3. Участникът трябва да има опит в извършването на сертификации и одити на система за 
управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS 

18001:2007 или еквивалент, като е необходимо да е изпълнил успешно минимум 5 (пет) 
договори с посочения в тази точка предмет през последните три години, преди изтичане 
срока за подаване на офертите. 

 

1.4. Участникът трябва да притежава валидна акредитация за сертификация на системи за 

управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт BS OHSAS 

18001:2007 или еквивалент, с обхват на акредитацията, който да е съобразен с предмета на 

дейност на Възложителя и с обхвата на Системата за управление на качеството на 

Възложителя: търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и/или газови 

находища; добив и първична обработка на суров нефт, кондензат и природен газ, 

включително проектиране и изпълнение на полеви геофизични и сеизмични изследвания, 

сондажно геофизични изследвания и перфорация, обработка и интерпретация на 

геофизични и геоложки данни, инженерно- геоложки и хидрогеоложки проучвания; 

проектиране и прокарване на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт 

и/или природен газ, подземни води и геотермална енергия и ремонтни дейности в същите. 

 За доказване на това изискване участникът представя заверено копие от участника на 

сертификат/документ (с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“, вкл. с  превод на бълг. 

език, ако е приложимо).  
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1.5. Участникът трябва да разполага с екип от ключови специалисти за изпълнението на 

задачите, описани в публичната покана, като посочва имената на членовете от екипа, 

тяхното образование и професионална квалификация, стаж и специфичен опит. 

Специалистите, които ще участват в изпълнението на дейностите по договора, трябва да 

бъдат минимум в състав и да отговарят на изискванията, както следва: 

а.) ВОДЕЩ ОДИТОР, който следва да има: 
� висше инженерно образование и/или еквивалент, магистърска степен в една от 

следните области: технически и/или химически науки и/или еквивалент;  

� валиден сертификат за водещ одитор на система за управление на качеството 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент* и на системи за управление на БЗР 

съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент**; 

� участие в сертифициране и одитиране на Системи за управление на качеството 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент* и на системи за управление на БЗР 

съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент**, в не по-малко от пет 

предприятия; 

� най-малко 10 години общ трудов/осигурителен стаж в сферата на изпълнение на 

законови и други изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа; 

 

б.) ОДИТОР, който следва да има: 
� висше образование, магистърска степен или бакалавър, независимо от 

професионалното направление; 

� валиден сертификат за водещ одитор на система за управление на качеството 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент* и на системи за управление на БЗР 

съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент**; 

� участие в сертифициране и одитиране на Системи за управление на качеството 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент* и на системи за управление на БЗР 

съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент**, в не по-малко от три 

предприятия; 

� най-малко 5 години общ трудов/осигурителен стаж в сферата на изпълнение на 

законови и други изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа. 

 

в.) Член от екипа   (по б.а или по б.б по-горе) следва да има опит в сертифициране на 
Системи за управление на БЗР в поне едно предприятие от отрасъл „Добивна 

промишленост” по КИД. 
„* под еквивалент на стандарт ISO 9001:2008 се разбира стандарт за управление на 

качеството.” 
„** под еквивалент на стандарт BS OHSAS 18001:2007 се разбира стандарт по здравословни и 

безопасни условия на труд.” 

„*** Доказателства за образователна степен са: копия от диплома за завършено 

образователно равнище минимално ниво - съгл. посоченото за всеки експерт, свидетелство 

за професионална квалификация и други документи, издадени в съответствие с действащото 

законодателство.  

Доказателства за професионален опит и общ трудов стаж: автобиографии, копие от 

служебна и/или трудова и/или осигурителна книжка или аналогичен документ, 

удостоверяващ придобит трудов/служебен/осигурителен стаж, или копие от договор и 

документ, удостоверяващ изпълнението му, и/или препоръка/референция и/или служебни 

бележки, удостоверения и/или други документи, доказващи професионален опит, съобразно 

изискванията, посочени по-горе. Също така се представя декларация – волеизявление и 

подпис от съответното лице, деклариращо, че ще е на разположение на участника, ако той 

бъде избран за изпълнител, както и че ще отговаря за изпълнение на дейностите по 

настоящата поръчка – съгласно текста на декларацията – по образец Приложение № 7 към 

публичната покана.” 
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1.6. За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, от ЗОП и 

чл. 47, ал. 5 от ЗОП, да не са налице обстоятелствата за свързаност и конфликт на интереси 

по чл. 4 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и да 

не са налице обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия 

регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности. 

 

1.7. В случай, че в офертата е предвидено участие на подизпълнител/ли, то 

подизпълнителят/ите трябва да отговарят на изискванията по т. 1.1. и т.1.6. от този раздел, а 

изискванията към тях по т.1.3., т.1.4. и т. 1.5. от този раздел се прилагат съобразно вида и 

дела на тяхното участие. Участник, който подава самостоятелна оферта, не може да участва, 

като подизпълнител в офертата на друго лице. 

 

1.8. В случай, че офертата се подава от участник обединение, то всеки от 

членовете в обединението трябва да отговарят на изискванията по т. 1.1. и т.1.6. от този 

раздел, а изискванията към тях по т.1.3., т.1.4. и т.1.5. от този раздел се прилагат съобразно 

вида и дела на тяхното участие в обединението. 

 

2. При необходимост Възложителят има право да изисква от участниците допълнителни 

документи, удостоверяващи декларираните от тях обстоятелства. 

 

 
VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ОФЕРТА, 

СЪОТВЕТНО ВПОСЛЕДСТВИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: 
 

Участниците в настоящата процедура следва стриктно да се придържат към условията за 

кандидатстване на Възложителя по отношение на неговите изисквания за предоставяне на 

оферта, декларации и всички придружителни и допълнителни документи. В допълнение на 

това, към Техническото си предложение всеки участник следва да представи План-график 
за изпълнението на дейността – участникът следва да представи минимум следната 
информация: описание на последователността и времевата продължителност на всички 
етапи, експерти, които ще работят през всеки един от етапите и съответните документи по 

изпълнение на дейностите. Графикът следва ясно да посочва, че всички дейности по 

договора ще бъдат завършени в рамките на крайния срок за изпълнение, предложен от 

участника. Възложителят е предвидил общо срок за изпълнение на всички дейности по 

сертификационния цикъл не повече от 45 календарни дни, считано от датата на сключване 

на договора и писменото уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя за 

приключване на внедряването и готовността му да започне извършването на 

сертификационен одит. 

 При подписването на договора  Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи 

и да удостовери пред Възложителя, че притежава валидна застраховка „Гражданска 

отговорност“ за извършваните дейности по сертификация на територията на Република 

България, съгласно клауза 5.3.1. от ISO/IEC 17021:2011 или еквивалент. 

 

VIII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Придобиване на Сертификат за съответствие на СУЗБР с изискванията на BS ОНSАS 

18001:2007. 

 При сертификация „Проучване и добив на нефт и газ” АД ще постигне:   

  - Управление на риска за ЗБР за персонала и трети страни по време на работа в 

съответствие с политиката и целите на ръководството и на свързаните с тях финансови и 

трудови загуби, чрез постоянен мониторинг, контрол, оценка, превенция на риска за ЗБР и 
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непрекъснато подобряване на условията на труд; 

- По-ефективно и по-ефикасно управление на елементите на осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в рамките на една обща система от 

взаимосвързани процеси; 

- Подобрен фирмен имидж, повишаване конкурентоспособността и качеството на 

труда в резултат на намаляване на професионалния риск;  

- Осигурено постоянно съответствие на дейността на фирмата с действащото 

законодателство на Р България и ЕС  по отношение здравето и безопасността при работа; 

- Повишено доверието от страна на партньорите; 

- Подобрена оценка на финансовия и застрахователния риск от кредитни и 

застрахователни институции; 

- Ангажираност на работодател и работещи да направят работното място по-безопасно, 
по-здравословно и по-производително. Повишено самосъзнание на персонала относно 

рисковете на работните места и площадки. Формирано правилно трудово поведение 

(обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 

използване на ЛПС и средства за колективна защита и др.). Осъзнаване от целевата група, 

че безопасността и здравето при работа е грижа на всеки. 

- Постоянно информиран, обучаван и насочван към повишаване на собствената 
компетентност на персонал, относно здравето и безопасността при работа. Обучен и 

подготвен персонал за безопасна работа с ново работно оборудване и технологии; 

- Въведени правила за нововъведение и здравословна и безопасна работа на 

персонала, както и на външни посетители и изпълнители на дейности на територията на  
„Проучване и добив на нефт и газ” АД; 

- Повишена готовност за реагиране при извънредни ситуации (природни бедствия, 
производствени аварии, пожари и т.н.). 


