Проект на договор по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане
на товароподемни кранове с оператор за извършване на демонтаж и товарни работи
на сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж Р-2 Искър-Запад в
концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен и
разтоварни работи в гр. Монтана” с възложител „Проучване и добив на нефт и газ” АД
ДОГОВОР
за наем на товароподемни кранове с оператори
Днес, ……...2014 г., в гр. София, между:
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД, вписано в търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление в гр.
София,
ул. "Стефан Караджа" № 2, представлявано от ……………………… – изпълнителен
директор и Мария Илиева Владимирова - прокурист, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,
и
…………………….., вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
……………………., със седалище и адрес на управление в …………………………………., представлявано от
…………………………………………., наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” „Възлагане на
обществени поръчки чрез публична покана”, вр. чл. 14, ал. 4 от ЗОП чрез публична покана,
публикувана на …………………….. г. в Портала на обществените поръчки на АОП с ID №
………………………….. и в профила на купувача http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html и Решение
№ ……………….. от ………………. на възложителя Проучване и добив на нефт и газ АД за класиране
на участниците и определяне на изпълнител на поръчката с предмет: „Наемане на
товароподемни кранове с оператор за извършване на демонтаж и товарни работи на
сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж Р-2 Искър-Запад в
концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен и
разтоварни работи в гр. Монтана”, се сключи този договор за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 1. (1) Изпълнителят се задължава да отдаде под наем на Възложителя
строителни машини и оборудване, с оператор, както следва:
- 1 (един) кран с товароподемност 120т, с оператор за демонтажни и товаарни
работи на сондажна апаратура и съоръжения на обект - сондаж Р-2 Искър;
- 1 (един) кран с товароподемност 70 т, с оператор за демонтажни и товаарни
работи на сондажна апаратура и съоръжения на обект - сондаж Р-2 Искър;
- 1 (един) кран с товароподемност 60 т, с оператор за разтоварни работи на
сондажна апаратура и съоръжения в гр. Монтана;
- 1 (един) кран с товароподемност 40 т, с оператор за разтоварни работи на
сондажна апаратура и съоръжения в гр. Монтана,
наричани по-долу „Техника”, срещу заплащане на цената, посочена в този договор.
(2) За извършване на работата по чл. 1, Изпълнителят предоставя Техниката, описана
в офертата на изпълнителя - Приложение № 2 и квалифицирани оператори-машинисти за
работа с всеки един от крановете.
(3) В Приложение № 1 към настоящия договор е Техическата спецификация с описани
товарите и габаритите им.
Чл. 2. (1) Срокът, за който се наема Техниката по чл. 1 е до завършване на
дейностите по чл.1, ал. 1.
(2) Възложителят ще уведоми Изпълнителя за точните дати на предоставяне на
Техниката на обектите, но не по-късно от 3 (три) дни преди началото на товаро-разтоварните
дейности.
(3) Срокът за наемане на съответния автокран започва от момента на предоставянето
му на обекта на Възложителя – съответно на сондажна площадка на сондаж Р-2 Искър – запад
или Базата на възложителя в гр. Монтана и завършва със съставянето на констативен
протокол по чл. 8, ал. 2.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение за
наетата Техника съгласно цените, посочени по-долу:
А) Ценово предложение за автокран – 120 тона:
Цена за 1 час в лева, без ДДС, както следва:
а) във фактическа работа - ……… лева;
б) в престой на разположение на Възложителя - в изчакване пристигането на
товарите или други технологични престои- ……… лева;
Цена на мобилизация/демобилизация – ……….. лева, без ДДС;
Б) Ценово предложение за автокран – 70 тона:
Цена за 1 час в лева, без ДДС, както следва:
а) във фактическа работа - ……… лева;
б) в престой на разположение на Възложителя - в изчакване пристигането
товарите или други технологични престои- ……… лева;
Цена на мобилизация/демобилизация – ……….. лева, без ДДС;
В) Ценово предложение за автокран – 60 тона:
Цена за 1 час в лева, без ДДС, както следва:
а) във фактическа работа - ……… лева;
б) в престой на разположение на Възложителя - в изчакване пристигането
товарите или други технологични престои- ……… лева;
Цена на мобилизация/демобилизация – ……….. лева, без ДДС;
г) Ценово предложение за автокран – 40 тона:
Цена за 1 час в лева, без ДДС, както следва:
а) във фактическа работа - ……… лева;
б) в престой на разположение на Възложителя - в изчакване пристигането
товарите или други технологични престои- ……… лева;
Цена на мобилизация/демобилизация – ……….. лева, без ДДС;
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(2) Наемната цена се заплаща за действително отработените машиночасове и за
периода на пребиваване на крановете на площадката за разтоварване поради престой в
изчакване (Престой в изчакване e налице, когато техниката и операторите-машинисти са на
площадката в готовност за работа в изчакване на пристигане на товар или изчакване на
друга технологична операция по демонтаж на сондажната апаратура). За престой извън
посочения случай, или по причини на Изпълнителя, Възложителят не дължи възнаграждение
на Изпълнителя.
(3) Цените по ал.1 са без ДДС.
(4) Възложителят заплаща цената по чл. 3, ал. 1 както следва:
- авансово – 50 % от прогнозната стойност и
- окончателно плащане - по констативен протокол, отразяващ фактически извършената
работа на всяка машина, в десетдневен срок от подписването на протокола по чл. 8, ал. 2.
Чл. 4. Плащанията ще се извършват по следната банкова сметка на Изпълнителя
………………………………………………
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 5. (1) Възложителят е длъжен:
1. да плати договорените суми в сроковете и при условията, уговорени в настоящия
договор;
2. да укаже на Изпълнителя точното място на товарене/разтоварване на товара,
предмет на договора, като осигури работна/и площадка/и с параметри даващи възможност за
правилно установяване на работна позиция, разгръщане и работа на крана;
3. да организира и контролира целия процес на разтоварване, като осигури
необходимата информация и даде инструкции свързани с спецификата на товарите;
4. да подсигури съответните прикачващи устройства, ако е необходимо;

5. да подсигури охрана на техниката в извънработно време, като за целта техниката
ежедневно се предава на/получава от охраната с приемо-предавателен лист по образец –
приложение № 5 към договора;
(2) Възложителят има право:
1. да получи качествено и в срок изпълнение на възложената работа;
2. на информация относно техническото състояние на крановете и сертификатите и
документите за първоначална и последващи проверки, декларации за съответствие и
маркировка на машините, с които ще се извършва работата, съгласно изискванията на
Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения;
на документите и свидетелствата на операторите на наетите кранове, удостоверяващи
тяхната правоспособност за управлението на машините;
3. да получи от Изпълнителя, в размера и по начина посочен в този договор,
обезщетяване за вредите от повреждане или унищожаване на товарите по вина на
автокраниста-оператор или дължащи се на използваната от Изпълнителя техника.
Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен:
1. да предостави Техниката на Възложителя, с технически характеристики и качества,
годни за изпълнение на предмета на договора при условията на договора и операторите да
притежават необходимата правоспособност;
1. да изпълни качествено и в договорения срок възложените работи;
2. да извърши дейностите по чл. 1 с технически изправни и годни във всяко едно
отношение автокранове, притежаващи необходимите разрешения, сертификати, свидетелства
и застраховки, и отговарящи на изискванията на действащата норматива уредба;
3. да гарантира изправността на използваните автокранове и навременното
отстраняване на възникнали повреди по тях по време на изпълнение на този договор;
4. да изпълни възложеното при спазване на условията за безопасен труд и
изискванията за техническа безопасност;
5. да инструктира оператор-машинистите на наетите автокранове и да осигури
ползването при работа от тях на необходимите лични предпазни средства и работно облекло,
съгласно законовите изисквания за безопасни условия на труд.
(2) Изпълнителят има право:
1. да получи уговореното възнаграждение;
2. да получи достъп до площадките за извършване на възложената работа.
Чл. 7. (1) Изпълнителят гарантира техническата изправност на автокрановете и
квалификацията и правоспособността на операторите-машинисти и носи отговорността пред
съответните държавни и други органи, в случай на констатации на отклонения от законовите
изисквания за осъществяване от Изпълнителя на дейността, в обхвата на настоящия договор.
(2) При констатирани от компетентните органи нарушения на трудовото
законодателство във връзка с изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 1, т. 5, когато за тези
нарушения е наложена имуществена санкция на Възложителя, Изпълнителят дължи на
възложителя сума, в размер на наложената от компетентните органи имуществени санкции
и/или глоби.
(3) При възникване на повреди, аварии и неизправности на Техниката, отстраняването
им е за сметка на Изпълнителя. Ако времето за възстановяване на техническата годност на
Техниката е по-дълъг от един работен ден, то Изпълнителят се задължава да я подмени с
други еквивалентни кранове.
(4) Изпълнителят декларира, че е запознат с площадките на демонтаж, монтаж,
товарене и разтоварване и с трасето до и между обектите.
Чл. 8. (1) При изпълнение на работите по чл. 1 задължително присъства представител
на Възложителя. Ежедневната работа се оформя с работна карта (Приложение № 3) за
часовете работа и престой на машината подписана от Възложителя за всеки ден пребиваване
на обекта.
(2) За установяване на времето на работа и престояване в очакване (престой) на
всеки един от автокрановете, представители на Възложители и Изпълнителя подписват
констативен протокол (приложение № 4).
(3) Протоколите се подписват от следните лица:
За Изпълнителя: ……………………..
За Възложителя: ……………….

ІV. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. (1) При забава на Възложителя при плащането на договорената сума той дължи
неустойка в размер на законната лихва за забава.
(2) В случай, че поради обстоятелствата по чл. 7, ал. 3 или други причини при
Изпълнителя, Изпълнителят не е в състояние да изпълнява договора повече от 1 работен ден,
той дължи на Възложителя сума в размер на 1500 лв. за всеки ден престой.
(3) Изпълнителят не носи отговорност за причинени вреди от престой поради липса на
осигурена от Възложителя площадка за товаро-разтоварните дейности.
Чл. 10. Изпълнителят отговаря за вредите (повреждане и унищожаване) върху
товарите по договора, причинени на Възложителя, когато те се дължат на неизправност на
машините или са в резултат на дейността на оператора-машинист. За вреди от повреждане
или унищожаване на товарите, Изпълнителят дължи обезщетение в размер на пълната им
стойност, но не-повече от общата стойност на договора.
Чл. 11. Страните запазват правото си да търсят по общия ред обезщетение за вредите,
надхвърлящи размера на уговорените санкции, включително за вреди по чл. 10.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. (1) Договорът се прекратява с изпълнение на задълженията на страните по
него.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при отпадане необходимостта от извършване на работата по договора, за което
Възложителят уведомява Изпълнителят своевременно.
VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и
когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва
възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
Чл. 14. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно
споразумение в писмена форма.
Чл. 15. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на
настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора
за решаване пред компетентния българския съд.
Чл. 16. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
търговското и гражданското законодателство на Република България.
Приложения:
Приложение № 1: Техническа спецификация;
Приложение № 2: Оферта на изпълнителя;
Приложение № 3: Работна карта;
Приложение № 4: Констативен протокол;
Приложение № 5: Протокол за приемане/предаване на машините.
Приложение № 6: Споразумение за съвместни мерки по осигуряване здраве и
безопасност при работа и пожарна безопасност
Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка
от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………….

Приложение № 3
РАБОТНА КАРТА
За товаро – разтоварни и монтажни дейности, извършени от:
Автокран ………….т с регистрационен № ....................................................
с оператор ……….........................................................................................
Същият е работил на …………. 2014 г. на обект………………………………………..
за „Проучване и добив на нефт и газ” АД, София, съгласно Договор................ / 2014г.
Извършена дейност се изразява в:
................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................
…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
.........................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Комисия в състав:
1. ............................................................................................
2. .............................................................................................
3. ..............................................................................................
определя следната разбивка на извършената работа на дата.........................г.:
1. Работа на машината …..............……… часа ……… минути
2. Престой на машината в изчакване ………..…… часа………… минути
Забележка:
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Комисия в състав:
1. …………………..

2. …………………...

3. ………………

Приложение № 4
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
Днес ………………………2014 г., комисия в състав:
За „Проучване и добив на нефт и газ” АД:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
За „……………………:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
Страни по Договор от………….2014 г. за възлагане на поръчка с предмет: „Наемане на
товароподемни кранове с оператор за извършване на демонтаж и товарни работи на
сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж Р-2 Искър-Запад в концесионна
площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен и разтоварни работи
в гр. Монтана“, между: „Проучване и добив на нефт и газ” АД-Възложител и ………………….. –
Изпълнител и на основание чл. 8, ал. 2 от Договора съставиха настоящия констативен
протокол за следното:
I. Представителите на Възложителя и на Изпълнителя подробно се запознаха с
извършените дейности в периода от......................г. до ............................г. по Договор от
…………..2014г. и констатираха следното:
Отработени общо:
Часове в работа:
Автокран 120 т
…..
цена ……… лв/м.час, без
Автокран 70 т
…..
цена ……… лв/м.час, без
Автокран 60 т
…..
цена ……… лв/м.час, без
Автокран 40 т
…..
цена ……… лв/м.час, без

(……………………………………………) часа
ДДС ; Общо: ………………(………………………………………..)
(……………………………………………) часа
ДДС ; Общо: ………………(………………………………………..)
(……………………………………………) часа
ДДС ; Общо: ………………(………………………………………..)
(……………………………………………) часа
ДДС ; Общо: ………………(………………………………………..)

лева без ДДС
лева без ДДС
лева без ДДС
лева без ДДС

Часове в престой:
Автокран 120 т
…..
цена ……… лв/м.час, без
Автокран 70 т
…..
цена ……… лв/м.час, без
Автокран 60 т
…..
цена ……… лв/м.час, без
Автокран 40 т
…..
цена ……… лв/м.час, без

(……………………………………………) часа
ДДС ; Общо: ………………(………………………………………..)
(……………………………………………) часа
ДДС ; Общо: ………………(………………………………………..)
(……………………………………………) часа
ДДС ; Общо: ………………(………………………………………..)
(……………………………………………) часа
ДДС ; Общо: ………………(………………………………………..)

лева без ДДС
лева без ДДС
лева без ДДС
лева без ДДС

II. Приема изпълнението на работите по Договор от …………..2014г. със/без забележки.
III. Обща дължима сума:
…………………………(………………………………………………) лв, без ДДС
За „Проучване и добив на нефт и газ” АД

За „……………………..

1…………………………

1………………………...
Приложение № 5
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ЛИСТ

Обект:……………………….. Дата: ………………

МПС: ……………………..…..……

Предава:……………………………………………………….…длъжност…………………
Приема:…………………………………………………………. длъжност…………………
СЪСТОЯНИЕ НА МАШИНАТА:
1. Налично гориво :………………………………
2. Оборудване и окомплектовка МПС:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………
3. Забележки, забелязани проблеми по време на приемо - предаванаето на машина
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ПРЕДАЛ: ……………………………
ПРИЕЛ: ……………………………

ПРИЕЛ: …………………………
ПРЕДАЛ:: …………………………

Приложение № 6
СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор от ………………………2014 г.
между „Проучване и добив на нефт и газ” АД гр. София, с ЕИК 824033568 и …………………… , с
ЕИК……………………………………..
за съвместни мерки по осигуряване здраве и безопасност при работа и пожарна безопасност
при едновременна работа на специалисти от „Проучване и добив на нефт и газ” АД и
………………………………………. на площадка: площадката на сондаж Р-2 Искър-Запад и площадката
на възложителя в база «Монтана», при извършването на демонтаж и товарни работи на
сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж Р-2 Искър-Запад в концесионна площ
Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен и разтоварни работи в гр. Монтана
Днес, …………2014 г., в гр…………….., между ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ
АД
представлявано от Пламен Николов – Изпълнителен директор и Мария Владимирова Прокурист, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и …………………..,
представлявано от ……………………………., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се
подписа настоящото споразумение за задълженията и координиране на мерките за
осигуряване условия за здраве и безопасност при работа (ЗБР), противопожарна и аварийна
безопасност (ПАБ), което е неразделна част от договора за възлагане на работа.
РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.1. Координацията, отговорността и контрола по изпълнение на настоящото
споразумение се възлага на:

От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ………………………………… на длъжност
……………………………………………………………………………….;

От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ……………………………………………………………………… …………на
длъжност…………………………………………………;
1.2. Настоящото споразумение определя изискванията и задълженията, които страните
приемат да изпълняват за осигуряване на здравето и безопасността при работа на
работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на всички лица, пребиваващи в района на
извършваната дейност.
1.3. При изпълнение на всички дейности, регламентите, правилниците и приложимите
нормативни документи за здраве и безопасност при работа, са задължителни за спазване от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.4. Не се допускат в района на обекта/площадката работници и служители, които не
са преминали начален инструктаж по ЗБР, ПАБ, по основните изисквания за опазване на ОС
от длъжностното лице по ЗБР и ПАБ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да започне изпълнение на Договора без провеждане на
задължителен инструктаж, както следва:

Начален инструктаж на работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
приложен списък. Инструктажът включва общи изисквания за здравословни и безопасни
условия на труда, пожарна безопасност, опазване на ОС, политика и целите на ръководството
на ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД. Инструктираните се подписват в Книга за
начален инструктаж.

Инструктаж на работното място от Ръководителя на структурно звено
(РСЗ) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от отговорника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Инструктажът включва
приложими изисквания и документи от Системата за управление на ЗБР за структурното звено
и работното място, рискове за ЗБР, задължения по безопасност, противопожарна охрана.
Инструктираните се подписват в Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа
(инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж) на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.5. Преди започване на работа отговорните лица за двете страни по т. 1.1
установяват с Протокол състоянието на работните площадки с оглед изискванията за здраве и
безопасност при работа.
1.6. При възникване на извънредни ситуации, изменение на обстоятелствата, които
могат да доведат до опасности за ЗБР или замърсяване на ОС, страните се споразумяват да се
информират незабавно и да координират действията си за тяхното ликвидиране и
ограничаване на щетите.

РАЗДЕЛ II: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, чрез своите представители, поема задължението и отговорността
да осигури ЗБР на собствения си персонал, съобразно нормативните изисквания за
договорената дейност.
2.2. При възникване на непосредствена опасност за живота и здравето на работници и
служители на двете страни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре изпълнението на работата и да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.3. За изпълнение на договора се допуска само квалифициран, правоспособен и без
медицински противопоказания персонал, според изискванията на съответната длъжност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя обективни доказателства за квалификацията на персонала при
поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимото специално работно облекло и
лични предпазни средства, според изискванията на съответната професия и контролира
използването им по време на работа.
2.5. При предоставяне на самостоятелна площадка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

Да организира площадката в съответствие с нормативните изисквания за
дейността, така че да осигури безопасност на всички лица.

Да осигури битова база на работещите, съгласно санитарно-хигиенните
изисквания.

Да обслужва и поддържа собствените и предоставените му електрически
мрежи, уредби и инсталации от квалифициран персонал съгласно нормативните документи.
2.6. По време на изпълнение на договора да осигури трудово медицинско обслужване
съгласно чл. 25 от ЗЗБУТ.
2.7. При извършване на дейността ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва
нормативните изисквания по опазване на околната среда и регламентите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
като:

представи разрешителни за съответната дейност в съответствие с
изискванията на нормативните документи;

не допуска емисии към канализацията/воден обект, които биха довели до
нарушение на емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, управлявани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

не нарушава качеството на атмосферния въздух;

не допуска замърсяване на почви и подземни води;

съхранява и борави с опасни химически вещества и смеси (ОХВС), така че
да не допуска замърсяване на ОС;

третира формираните отпадъци съгласно нормативните документи;

не нарушава нормираното ниво на общата звукова мощност – шум;

създаде ред за реагиране при извънредни ситуации.
2.8. В случаи на причинени щети върху околната среда ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да предприеме незабавни действия за отстраняването им.
РАЗДЕЛ III: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
3.1. Лицето на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т. 1.1 приема ръководния и изпълнителски персонал
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изисква и извършва преглед на документите и извършва периодични
проверки по спазване изискванията за опазване на ОС, ЗБР.
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя разяснителна информация относно вътрешните
правила, свързани със ЗБР както и относно Интегрираната система за управление на
качеството и ЗБР – работните места и зони с наличие на риск за здравето на работещите.
3.3. Отговаря за спазване на нормативните изискванията по електробезопасност,
механобезопасност и ПАБ при монтажа, обслужването и ремонта на електрически уредби,
машини и съоръжения - негова собственост, които са в зоната на съвместна дейност.
3.4. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до ел. захранваща мрежа за включване
на електропотребители за битови и производствени нужди.
3.5. При възникване на непосредствена опасност за живота и здравето на работници и
служители на двете страни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спре изпълнението на работата и да
уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
РАЗДЕЛ IV: ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КРУПНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ, СТИХИЙНИ
БЕДСТВИЯ И ДРУГИ

4.1. Взаимодействието между „Проучване и добив на нефт и газ“ АД и ………..
………………… при възникване на крупни производствени аварии, стихийни бедствия и други
извънредни ситуации се регламентира с План за ликвидиране на производствени аварии и
бедствия, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (за конкретна съвместно използвана производствена
площадка).
РАЗДЕЛ V: КОНТРОЛ
5.1. Контролът по спазване на договорените ангажименти по ЗБР се осъществява от
упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.2. Специализиран контрол извършва определеното лице за координиране на
дейностите и изпълнение на споразумението; длъжностните лица по ЗБР и ПАБ.
5.3. При констатиране неизпълнение на договорните задължения по ЗБР се:

дават веднага устни разпореждания и предписания за отстраняване на
нарушенията;

отстраняват определени работници и се спира работата;

съставя „Констативен протокол”,

дават писмени предложения за санкциониране на нарушителите.
РАЗДЕЛ VI: САНКЦИИ
6.1. За неизпълнение на задълженията по настоящото допълнително споразумение
страните носят отговорност съгласно действащото законодателство.
6.2. В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият възстановява разходите, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на
санкции, наложени от контролните органи.
6.3. В случай, че се констатират действия, опасни за здравето и живота на
работещите, и вредни за околната среда, дейността може да бъде спряна, а нарушителите отстранени.
Представители на:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
..................
/Пл. Николов/

....................
/М. Владимирова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................

