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 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП  

 

 

 
 
 
1. Правно основание: Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл. 187 

от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация условия се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове. За всички неуредени 
въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите се 
прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

 

2. Описание предмета на обществената поръчка: Техническо обслужване на 
турбокомпресори на когенерационни мощности на Веолия Енерджи Варна ЕАД. 

3. Обект на поръчката: Техническо обслужване на турбокомпресори на когенерацията на 
Веолия Енерджи Варна ЕАД. 

 
No.к
оген
ерат
ор 

Тип 
когене
ратор 

Тип 
турб
оком
прес
ор 

Прои
звод
ител 
на 
турб
оком
прес
орит
е 

Сериен 
No.на 
турбоко
мпресо
ра 

Раб.ча
сове 
при 
преди
шното 
обслу
жване 

Прогн
озни 
раб.ча
сове 
към 
м.10.2
016 

Видове дейности по 
междинно техническо 
обслужване - 2016 

Прогнозни 
резервни 
части по 
междинното 
техн.обслужв
ане -2016г. 

No.1 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 
-F32 
 

ABB HT536443 16648 23688 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

 

TPS 52 
-F32 
 

ABB HT536442 16648 23688 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

 

No.2 JMS 616 TPS 52 ABB HT545098 0 17170 Демонтаж и монтаж от/на Комплект 
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GS-N.LC -F33 
 

двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

К-т No.97080- к-т 
резервни части, 
смяна на лагери 

TPS 52 
-F33 
 

ABB HT545099 0 17170 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

К-т No.97080- к-т 
резервни части, 
смяна на лагери 

No.3 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 
-F33 
 

ABB HT493538 48160 53500 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

К-т No.57210. 

TPS 52 
-F33 
 

ABB HT493539 48160 53500 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

К-т No.57210. 

No.4 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 
-F32 
 

ABB HT493537 45239 52000 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
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Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

TPS 52 
-F32 
 

ABB HT839056 45239 52000 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

 

 

Минимален обхват на дейностите по техническо обслужване на Турбокомпресор 
 
No. Минимален обхват на дейностите по техническо обслужване на Турбокомпресор 

 
1 Замерване и отчитане на Клиренса – Турбинно колело – изходящ фланец 

 

2 Демонтаж въздушен корпус и входящ газов корпус 
 

3 Замерване и отчитане на Радиален и Аксиален Клиренс на вала 
 

4 Разглобяване на лагерната касета 
 

5 Почистване и инспекция на всички компоненти 
 

6 Замерване и визуална инспекция на всички части 
 

7 Визуална инспекция на Филтъра/ Шумо-заглушителя – ако е приложимо 
 

8 Динамично балансиране на турбинния вал и компресорното колело съгласно работната 
инструкция на производителя 
 

9 Сглобяване на лагерната Касета 
 

 
4. Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява – чл.20 ал.3.т.2 и чл. 187.от ЗОП. 
5. Прогнозна стойност на обществената поръчка – 48 908,00 лв. без ДДС общо за труд, 

материали и резервни части: 

6. Изисквания за изпълнение на поръчката. Изисквания към личното състояние на 
участниците и техните предложения, неизпълнението на всяко от които води до 
отстраняване на Участника: 

6.1 Изисквания към личното състояние на участниците: 
а. Кандидатите следва да попълнят Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП); 
б. Кандидатите следва да декларират липсата на основания за задължително отстраняване 

съгласно чл.54, ал.1 от ЗОП; 
в. Кандидатът, избран за Изпълнител, следва да представи преди сключване на договор 

актуални документи за доказване на липсата на основанията  по чл.54, ал.1 от ЗОП; 
6.2 Изисквания към техническите и професионални способности на кандидатите: 
а. Кандидатът трябва да бъде сертифициран от производителя , на съответното оборудване ,за 

извършване на сервизна дейност; 
б. Кандидатът трябва да притежава необходимия брой квалифицирани специалисти за 

извършване на дефектовка и ремонта на съоръженията за периода на договора; 
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в. Кандидатът трябва да притежава сервизна база и пълен набор от необходимите инструменти 
за изпълнение на техническото обслужване на съоръженията, предмет на настоящия договор; 

г. Кандидатът трябва да доставя и влага само части и материали, одобрени от производителя. 
6.3 Технически изисквания и условия по изпълнение на поръчката: 
а. Сервизната дейност следва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията на техническата 

документация  на производителя за съответното съоръжение и при осигуряване на високо 
качество; 

б. Всички дейности по техническото обслужване на турбокомпресорите трябва да отговарят на 
изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор 
на съоръжения под налягане /ДВ , бр.64 от м.07.2008г., както и Наредбата за техническата 
експлоатация на електрически централи и мрежи /ДВ, бр.72 от 17.08.2004г./, изм. И доп. 
Бр.26 от 07.03.2008г,. 

6.4 Протоколи, задължително съставяни по време на техническото обслужване: 
а. Протокол за предаване на турбокомпресорите- двустранно подписан протокол, с който се 

дава фронт за работа. 
б. Дефектовъчен протокол за състоянието на съоръженията,подлежащи на техническо 

обслужване; 
в. Протокол за извършена дейност по всяка позоция от КСС; 
г. Протокол за извършен баланс на обекта; 
д. Двустранен сервизен протокол , с който Изпълнителя предава на Възложителя 

сервизираните турбокомпресори за монтаж и въвеждане в експлоатация. 
е. Сервизен доклад, който съдържа: данни за съоръжението, данни за конкретната турбина, 

данни от измервания след балансиране на роторът, данни за състоянието на : компресор, 
турбини, лагери и коментари относно актуалния статус на Съоръжението. 
 

7. Място на изпълнение - обекта на Възложителя, 9020 гр. Варна, бул. Янош Хуняди 5, Веолия 

Енерджи Варна ЕАД и сервизната база на Изпълнителя. 

8. Прогнозните количества: Съгласно представената спецификация в т.3 от настоящето тръжно 

задание. 

9. Срок за изпълнение : Максимален срок за осъществяване на услугата  е 30 /тридесет/ 

календарни дни, считано от деня на предоставяне на първия турбокомпресор. 

10. Гаранционен срок: Гаранционния срок на извършените сервизни дейности започва да тече 

от датата на завършването им и е не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца. 

11. Критерий за възлагане: “най-ниска цена “: На оценка подлежи общата стойност на 

предложението, като сбор от посочените общи цени по видове дейности, материали и 

резервни части, формирани от необходимите количества умножени по  единичните цени и 

намалени с предложената търговска отстъпка. 

12. Срок на получаване на  офертите: 11.07.2016г. до 16,00 ч. не по-кратък от 7  дни от 

датата на изпращане на обявлението за публикуване/ 

13.  Място на получаване на офертите: Офертите се подават в деловодството  на Веолия 
Енерджи Варна ЕАД, ет.1, Рецепция, бул. Янош Хуняди 5,гр.Варна в непрозрачен плик с 
надпис:“ Техническо обслужване на турбокомпресори на когенерационни мощности на 
Веолия Енерджи Варна ЕАД.“ 

14. Дата, час и място на отваряне на офертите:14.07.2016г.,9,00ч. офис на Веолия Енерджи Варна 

ЕАД. 

15. Офертите на участниците следва да съдържат: 

14.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на 

офертата /подписан от участника/. 

14.2. Административни сведения за участника – Приложение 1. 

14.3. Декларация свободен текст за срока на валидност на офертата. 
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14.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение 2. 

14.5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Приложение 3. 

14.6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП -Приложение 4. 

14.7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП -Приложение 5. 

16. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване 

на офертите. 

17. Документи необходими при сключване на договор: При подписване на договора за 

обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи 

актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл.54 от 

ЗОП.  
 

18. Указания за подготовка и подаване на офертите: 

17.1. Документите , свързани с настоящата процедура, се представят от Кандидата или от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска  

или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес 

посочен  от Възложителя. 

17.2. Документите  се представят в  запечатана непрозрачна опаковка, върху  която се 

посочват:  

- Наименованието на кандидата  или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

- Наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за 

които се подават документите; 

17.3. Участниците и/или кандидатите изготвят и представят Заявление за участие. 

Заявлението за участие включва следните документи: Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидатата в съответствие  с изискванията на 

ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от 

участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител 

и за всяко лице ,чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 

17.4. Участниците и/или кандидатите изготвят и представят Количествено-стойностна 

сметка, което съдържа:No. ко-генератора, описание на дейности, материали и 

резервни части, предвидени количества, единични цени и обща стойност на 

предложението.В количествено – стойностната сметка, Участникът трябва да 

попълни, срещу всяка позиция: ед. цена и обща цена за количествата по 

съответната позиция. Позициите , срещу които няма стойност, определена от 

участника, няма да бъдат изплащани от Възложителя при изпълнението и ще бъдат 

приети за условно покрити от стойността на други позиции и цени в количествената 

сметка. Възложителят си запазва правото да изисква от Изпълнителя да не 

изпълнява дадени позиции за сметка на други, появили се след преценка на 

страните и утвърдени от тях в дефектовъчния протокол. 

17.5. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия. 

17.6. Ценовото предложение  съдържа предложението на участника относно цената за 

придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение. 

17.7. Оферти, чиято цялост е нарушена или са подадени след изтичане на крайният срок 

за подаване не се приемат и незабавно се връщат. 
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17.8. Всички документи, представени на чужд език следва да бъдат придружени с 

превод на български език, издаден от лицензирана  фирма за официални преводи. 

Представените преводи се представят във формата на оригинал и заверени копия 

с „Вярно с оригинала“. 

17.9. При подготовката на Ценовото предложение на поръчката, всеки участник, следва 

да се придържа стриктно към образеца част от настоящата документация. 

17.10. Оферти, които не отговарят на предварително обявените условия или не са 

подготвен съгласно т.17.1 до 17.10. не се разглеждат и се отстраняват участниците. 

19. Разглеждане и оценка на офертите: 

18.1. Комисията, назначена  със заповед на Възложителя, разглежда постъпилите в 

предварително обявения срок оферти. 

18.2. Отварянето на офертите е публично и се извършва съгласно  условията  в от 

настоящата документация. При отваряне на офертите могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 

нестопанска цел. 

18.3. Отварянето на офертите се извършва по реда на тяхното постъпване. 

18.4. Комисията оповестява документите и проверява съответствието със списъка 

приложен от участника. 

18.5. С извършване на действията  по т.18.1 до 18.4., приключва публичната част от 

заседанието на комисията. Комисията  се оттегля на закрито заседание, където 

разглежда документите и информацията съдържаща се в тях за съответствие с 

изискванията на Възложителя и съставя протокол. 

18.6. Комисията предлага за отстраняване от участие, Участник, когато: не са 

представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата 

или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в 

офертата или предоставената не отговаря на предварително обявените  условия от 

Възложителя. 

18.7. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на данните и да 

изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно 

техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово състояние 

или относно качество и произхода на предлаганата стока, без това да ограничава правата 

му по смисъла на ЗОП. 

18.8. Комисията  разглежда допуснатите оферти и оценява в съответствие с 

предварително обявените условия от Възложителя. 

Приложение 1. 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Наименование на участника: 

 

ЕИК:………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Координати/ адрес за 

кореспонденция: 

 

Адрес:……………………………………………………………………………………….. 

 

Тел.:…………………………………………………………………………………………… 
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Факс:…………………………………………………………………………………………. 

 

Е-mail:………………………………………………………………………………………. 

3. Лице, представляващо 

участника, трите имена, 

данни по документ за 

самоличност, длъжност: 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Л.к.No………………………………и дата на изд…………………………………….. 

 

Длъжност:……………………………………………………………………………………… 

 

Т:………………………………………..Е-mail:……………………………………………… 

4. Лице за контакти: трите 

имена и длъжност. Тел. и Е-

mail. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Длъжност:………………………………………………………………………………….. 

 

Т:………………………………………..Е-mail:……………………………………………… 

5. Обслужваща банка:  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Адрес на банката:………………………………………………………………………… 

 

IBAN сметка:………………………………………………………………………………… 

 

BIC код на банката:…………………………………………………………………….. 

  

 

Дата:……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Подпис и печат:………………………………………………………………………….. 

 

 

Приложение 2. 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо 
обслужване на турбокомпресори на когенерационни мощности на Веолия Енерджи Варна 

ЕАД” 

 
ДО: “ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА” ЕАД – гр. ВАРНА,  ул. “Янош Хуняди”№9 
ОТ: ..................................................................... – гр.…………................................. 
адрес: гр............................................. п.к. ............................ ул.......................... 
No...… ; тел.: ...................................  ; моб.: .......................... факс: ......................., 
e-mail…………………. 
регистриран в Търговския регистър на 
.......................................................................................................................... 
адрес за кореспонденция: ......................................................................................,  
Идентификационен № по ДДС ........................................,  ЕИК .................................,  
представлявано от: ............................................................................................... 
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Разплащателна сметка:      
банков код: ....................................; банкова сметка: 
.....................................................................;  
банка: ............................................................ 
град............../клон/..............офис..............:  
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с обявената процедура за възлагане на  обществена поръчка за услуга с 

горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва: 
.  

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 Предлагаме да изпълним предмета на поръчката  за  
................................................... лв. без ДДС с включени всички разходи съгласно 
Приложение №1  

В Приложение №3 се описват всички дейности, като се остойностяват. Дейностите се 
описват след дефектовка на съоръжението и подписване на дефектовъчен протокол между 
страните. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване 
на предлаганата цена от документацията по процедурата и са непроменяеми за срока на 
договора. Те включват всички разходи за изпълнение на обекта на поръчката по приложената 
техническа спецификация 
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Предлагаме да изпълним поръчката за ………………………дни  
ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Предлагаме плащането да се извършва по банков път по следния начин: 
………………………………………………………………………………………. 
след представяне на данъчна фактура, протокол за извършена работа и всички други 
съпътстващи документи по изпълнения предмет на поръчката. 
IV. ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след датата 
определена за краен срок за предаване на офертите. 

 

 

 

 
Прилагаме: Приложение №1  
 
Дата ______________ г.                                                                       ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
 
                                                                                                                               _____________________  
                                                                                                                                    (име и Фамилия) 
                                                                                                                               _____________________  
                                                                                                                     (длъжност на управляващия дружеството на кандидата) 

 

 

Приложение 3. 

 
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

 

Ког.No. No. на 
резервната 
част 

Вид дейност Кол-во Ед.цена в 
лв. без ДДС 

Обща 
стойност в 
лв. без ДДС 
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Обща стойност в лева без ДДС  

 
 
 
 
 
Дата :……………………2016г.                                                           Подпис и печат: 
  
                                                                                                        ………………………………………… 
                                                                                                                                                             /име и фамилия/ 

 
                                                                                                     ……………………………………………….. 
                                                                                     / длъжност на управляващия дружеството на кандидата/ 

 

Приложение № 4. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 

Долуподписаният ………………………………........................................……….................……………....... 

ЕГН...............……...…......................................................................................................... 

в качеството си на ………………………………………......................................................................... 

на участника ................................................................................................................... 

 

Декларирам, че: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и 

чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, 

в друга държава членка или трета страна. 

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 

или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран. 

( невярното се зачертава) 

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

           Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност 

по чл.313 от НК. 

 

 

 

Дата: ………........……..     ДЕКЛАРАТОР: ................................. 

 

 

 

*Забележка: Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника. 
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   Приложение № 5. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

 

Долуподписаният …………………………............................................................................………….. 

ЕГН.……...…........................................…………...... 

в качеството си на ……….................................................................................………………………. 
………………………….................................................................................……………….…………………… 

на участника ................................................................................................................ ..... 

 
Декларирам, че: 

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 
към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или 

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по 
седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт 
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението 
е по акт, който не е влязъл в сила; 

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 
на държавата, в която е установен*; 
                             ( невярното се зачертава) 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП 
3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за 
финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо). 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с 
удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за 
финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо) 
 
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на 
неверни данни.  
 

 

Дата: ……………..     ДЕКЛАРАТОР: ............................. 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да  представлява 

Участника, когато участникът се представлява от повече от едно лице.                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

 

Приложение № 6. 
 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
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за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

 
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на …………………..”  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на …………………”.  

 
 
 

Долуподписаният  
..….....…………………….................................................................................................. 

(име, презиме, фамилия) 
представляващ 
........................................................................................................................... 

(наименование на фирмата-участник) 
ЕИК 
…........................................................................................................................,  
 

адрес на управление: 
........................................................................................................................... 

…………………………………………....…………………………………….............……………………………………………………..…… 

 
 в качеството ми на 
........................................................................................................................... 

(длъжност) 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
Запознат съм и приемам всички условия на проекта на договора за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Техническо обслужване на турбокомпресори на 

когенерационни мощности на Веолия Енерджи Варна ЕАД”. 

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 
 
 

 

 
 
 
  ......................................г.       Декларатор: 
град................................... 
 
 

 
 

                                                                                                        (подпис и печат)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Приложение 7. 

                                                                                                                     

 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

 
…………………………….2016 г. 

 
Днес,…………….2016г., в гр.Варна между: 
Веолия Енерджи Варна ЕАД, гр.Варна, 
ЕИК по ЗДДС: BG…………………………………. 
Адрес: 9020 гр.Варна, ул.Янош Хуняди No.5 
Тел. И факс: 052/……………………………………………. 
Е-mail:……………………………………………………………… 
Банка:……………………………………………………………. 
BIC:………………………………………………………………. 
IBAN:……………………………………………………………… 
Представялвано от Фредерик Лоран Фарош – изпълнителен директор, 
Наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 
И 
 
Днес,…………….2016г., в гр.Варна между: 
………………………………………………………………., гр……………………., 
ЕИК по ЗДДС: BG…………………………………. 
Адрес: ПК:……………. гр………………., ул……………………. No….. 
Тел. И факс: /……………………………………………. 
Е-mail:……………………………………………………………… 
Банка:……………………………………………………………. 
BIC:………………………………………………………………. 
IBAN:……………………………………………………………… 
Представялвано от ……………………………………………. – изпълнителен директор, 
Наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
Се сключи настоящия Договор за следното: 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява следното: Техническо 

обслужване на турбокомпресори на когенерационни мощности на Веолия Енерджи 
Варна ЕАД, при следния обхват: 
 

1.2N
o
.
к
о
г
е
н
е
р

а
т
о
р 

Тип 
когене
ратор 

Тип 
турб
оком
прес
ор 

Прои
звод
ител 
на 
турб
оком
прес
орит
е 

Сериен 
No.на 
турбоко
мпресо
ра 

Раб.ча
сове 
при 
преди
шното 
обслу
жване 

Прогн
озни 
раб.ча
сове 
към 
м.10.2
016 

Видове дейности по 
междинно техническо 
обслужване - 2016 

Прогнозни 
резервни 
части по 
междинното 
техн.обслужв
ане -2016г. 
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No.1 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 
-F32 
 

ABB HT536443 16648 23688 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

 

TPS 52 
-F32 
 

ABB HT536442 16648 23688 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

 

No.2 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 
-F33 
 

ABB HT545098 0 17170 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

К-т No.97080- к-т 
резервни части, 
смяна на лагери 

TPS 52 
-F33 
 

ABB HT545099 0 17170 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

К-т No.97080- к-т 
резервни части, 
смяна на лагери 

No.3 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 
-F33 
 

ABB HT493538 48160 53500 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване К-т No.57210. 
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на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

TPS 52 
-F33 
 

ABB HT493539 48160 53500 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

К-т No.57210. 

No.4 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 
-F32 
 

ABB HT493537 45239 52000 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

 

TPS 52 
-F32 
 

ABB HT839056 45239 52000 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

 

 

Минимален обхват на дейностите по техническо обслужване на Турбокомпресор 
No. Минимален обхват на дейностите по техническо обслужване на Турбокомпресор 

 
1 Замерване и отчитане на Клиренса – Турбинно колело – изходящ фланец 

 

2 Демонтаж въздушен корпус и входящ газов корпус 
 

3 Замерване и отчитане на Радиален и Аксиален Клиренс на вала 
 

4 Разглобяване на лагерната касета 
 

5 Почистване и инспекция на всички компоненти 
 

6 Замерване и визуална инспекция на всички части 
 

7 Визуална инспекция на Филтъра/ Шумо-заглушителя – ако е приложимо 
 

8 Динамично балансиране на турбинния вал и компресорното колело съгласно работната 
инструкция на производителя 
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9 Сглобяване на лагерната Касета 
 

 
1.2 Срокът на Договора е 40 (четиридесет) работни дни и започва да тече след подписване 

на протокола за предоставяне на турбокомпресорите за техническо обслужване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Този срок е формиран на база максимален срок от 5 
(пет) работни дни за извършване на пълно техническо обслужване на един 
турбокомпресор. 

1.3 По-нататък в Договора турбокомпресорите ще бъдат наричани – Съоръженията. 
 

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

2.1 Единичните цени и общата стойност на работата ( с вкл.материали и резервни части), 
предмет на договора, са описани в Приложени No.3, неразделна част от договора. 

2.2 Общата стойност на договора е 48 908, 00 лв.(четиридесет и осем хиляди деветстотин 
и осем) без ДДС. 

2.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т.2.2 по следния начин: 
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща реално извършени работи и вложени резервни части и 
материали въз основа на двустранно подписан сервизен протокол. 

 
3. ДОСТАВКА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 
3.1 Доставка: 

Място на доставка по смисъла на Договора е производствената база на Веолия Енерджи 
Варна ЕАД, с адрес: гр.Варна, ул.Янош Хуняди No.5. 

3.2 Преминаване на собствеността 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да придобие собствеността и да получи владението на 
доставени и вложени резервни части и материали в Съоръженията. 
Собствеността на сменени и/или отстранени части и/или компоненти от Съоръженията е 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.3 Риск. 
Рискът от случайно погиване или повреждане на монтирани резервни части след 
предаване от Изпълнителя на Възложителя  на дейностите по подмяна на старите части е 
за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. До този момент той се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

 
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
4.1 В случай на некачествено и недобросъвестно изпълнение на задълженията си по 

настоящия договор и ако от това настъпят вреди върху Съоръженията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи обезщетение , съответстващо на цялата стойност за нанесените щети, които са 
претърпени от собственика. Стойността на обезщетението е изискуема от момента на 
представяне на подписан от страните констативен протокол и данъчна фактура. 

4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да бъде отговорен за каквито и да е индиректни (косвени) или 
последващи щети (включително , но не само: загуба на ползване, договор, възможност, 
печалба, загуба на продукция, пропуснати ползи, лихви и др.), произтичащи от или във 
връзка с този договор. 

4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, срочно, качествено и безопасно 
изпълнение на всички дейности по настоящия договор. 

4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприема всички  целесъобразни, обичайни и разумни 
предохранителни мерки за избягване възникването на вредоносни събития по/върху 
Съоръженията по време на изпълнение на задълженията си по този Договор. В случай на 
възникнала опасност или вредоносно събитие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно 
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да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и да вземе съответните  мерки по предотвратяването 
или ограничаването на щетите. 
 

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО 
 

5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че подлежащите за подмяна резервни части са нови, 
неизползвани, одобрени от производителя и последен модел/тип. Качеството на 
резервните части отговаря на условията на този договор и приложенията към него. 

5.2 В случай на доставка на некачествени резервни части или извършване на некачествена 
сервизна работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефектите в договорен между 
двете страни по договора срок, но не по-късно от 5 /пет/ работни дни, след получаване 
на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
Съоръженията. 

5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените резервни части и извършената сервизна 
работа ще отговаря на параметрите, определени в този договор, приложенията към него 
и техническата документация. 

5.4 Гаранционния период на Сервизната работа , вкл. подменените резервни части, предмет 
на този договор е…………..(……………………………………..)месеца от датата на доставка на 
Съоръженията. 

5.5 Гаранцията е валидна само при правилно съхранение, монтаж и експлоатация на 
Съоръженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията и инструкциите на 
Производителя и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

6. УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ 
 

6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на количествени и качествени рекламации за извършеното 
техническо обслужване. Количествени и видими качествени несъответствия се 
установяват при доставката и се документират с приемо-предавателен протокол , ако не 
е уговорено изрично друго между страните. 

6.2 За установяване на качествени несъответствия , които не би било възможно да бъдат 
установени в рамките на обикновен оглед при доставката, включително за предявяване 
на гаранционни рекламации, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено 
уведомление в рамките на 1 /един/ работен ден от установяване на дефекта, като 
едновременно с това незабавно преустановява използването (експлоатацията) на 
Съоръженията. 

6.3 В случай, че страните не могат да постигнат споразумение относно естеството на дефекта, 
установяването на несъответствията се извършва от независима контролна организация, 
която издава акт за съответната проверка, с посочени методи, способи и режими на 
изследване и резултати от изпитанията. Становището на контролната организация е 
обвързващо за Страните. 

6.4 Всички разходи, свързани с изпращането и връщането на частите и/или Съоръженията, 
необходими за отстраняване на дефекта по време на гаранционния срок от или до мястото 
на доставка ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

7. САНКЦИИ 
 

7.1 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предостави услугата по техническото обслужване или част от нея, 
или изискуема за нея техническа документация , или не изпълни друга договорена 
дейност в уговорения срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% 
от стойността на услугата, за която е реализирана забавата, за всеки просрочен ден, но 
не повече от 5% от нея. 

7.2 При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 
0,5%  от дължимата сума, но не повече от 5% от нея. 
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8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР) 

 
8.1 Форс мажор (непреодолима сила по чл.306 от Търговския закон) е всяко непредвидено 

или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора, независещо от волята на Страните, включващо , но не ограничаващо се до: 
природни бедствия, стачки, локаут, безредици, война, революция или актове, действия 
или бездействия на държавни органи. 

8.2 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 
уведомява писмено в 7 (седем) дневен срок другата Страна в какво се състои същата и 
възможните последици от нея за изпълнението на договора. В 14(четиринадесет) дневен 
срок от възникване  на събитието, Страната която се позовава на непреодолима сила, 
представя доказателства от компетентни органи и/или търговска палата в страната където 
събитието е възникнало за наличието му. С цел избягване  на съмнение, невъзможността 
за плащане не се квалифицира като Форс мажор. 

8.3 Изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за 
времето на действие на непреодолима сила. 

8.4 Ако форсмажорните обстоятелства продължават еднократно повече от 15 (петнадесет) 
или кумулативно 30 (тридесет) дни всяка от Страните може да прекрати Договора, чрез 
изпращане на писмено уведомление, имащо незабавно действие, без да дължи каквито и 
да е обезщетения за това. 

8.5 В случай на прекратяване на Договора по този член, Страните следва да разчетат/ 
прихванат насрещните задължения, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всичко получено и/или вече експедирано  от производител  до момента на 
база съществуващите поръчки/ уговорки, както и направените разходи за запазване и 
съхранение на оборудването по време на действие на непреодолимата сила. 
 

9. ПОДСЪДНОСТ 
 

9.1 В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на преговорите, те 
подлежат на разглеждане от компетентния съд. 
 

10. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

10.1 Този договор влиза в сила с подписването му от всяка от Страните, като в случай че 
подписите не са положени едновременно, считано от датата на полагането на последния 
подпис. 

10.2 Недействителността на отделна клауза от Договора не се отразява на действителността 
на останалите клаузи. 

10.3 Съоръженията, предмет на настоящия договор, не трябва при никакви обстоятелства да 
бъдат използвани във връзка с ядрен реактор или други ядрени мощности. Всяка такава 
употреба изисква пълна защита от ядрена отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите 
поддоставчици, при условия , определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10.4 Действието на настоящия договор може да бъде прекратено  едностранно от всяка от 
Страните след 5-дневно писмено предизвестие. 

10.5 В случай на прекратяване на договора  Страните се задължават да подпишат 
допълнително Споразумение за уреждане на задълженията си към момента на 
прекратяването му. 

10.6 Всички допълнения и изменения към настоящия Договор са валидни, само ако са 
изготвени в писмен вид и са подписани и от двете страни. 

10.7 За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия Договор, , се прилагат действащите 
в република България нормативни актове. 
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10.8 Настоящия Договор и Приложенията към него се сключи в два еднообразни екземпляра- 
по един за всяка от страните. 

 
Неразделна част от настоящия Договор са: Приложение 2 и Приложение 3 от  документацията за 
участие в тръжната процедура. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
……………………………………………….                                          ………………………………………… 

 
 

 

Приложение 8. 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

Към Договор No……………………/от………..2016г. за 
Техническо обслужване на турбокомпресори на когенерационни мощности на Веолия 

Енерджи Варна ЕАД” 

 

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност/услуги от 

контрактори на територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД, съгласно чл.18 от ЗБУТ 

и осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания на околната среда при 

доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС 

 

Днес,................2016 г., на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд, се сключи настоящото споразумение, между: 

Изпълнителя - ……………………………………., със седалище и адрес на управление 

гр. …………….., „………………………..” № ….., ЕИК: ……………, представлявано от ……………………………, в 

качеството му на …………………………………………….. и 

Възложителя - „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна 9020, ул. „Янош Хуняди” № 5, ЕИК: 103195446, представлявано от Фредерик Фарош, в 

качеството му на изпълнителен директор на Дружеството,  

Страните се споразумяха за следното: 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящото споразумение се отнася за извършване на дейности само в обхвата на 

задълженията по Договора – възложени работни процеси, свързаните с тях работни 

места, работно оборудване , помещения и организация на труда и безопасността на 

наетите от Възложителя и Изпълнителя работници и подизпълнители на територията на 

дружеството, находяща се на ул.Янош Хуняди 5 , град Варна; 

2. За координирането на съвместните мероприятия по осигуряване на  здравословни и 

безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда 

отговорност носят: 

o от страна на Изпълнителя ……………………………………… – ………………………………… на длъжност  

Сътрудник отдел Безопасност на труда и охрана с тел.  ……………….......................и  

o от страна на Възложителя - „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД – Йордан Грозев , на длъжност 

Инженер Техническа безопасност. 

3. Координаторите имат следните основни задачи:  

 контролират спазването на изискванията на настоящото Споразумение и изискванията 

на действащата нормативна уредба по отношение на безопасност и здраве при работа; 

 организират съвместната работа между работещите на територията на Веолия Енерджи 

Варна ЕАД, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите 

си за предпазване на работещите от тези рискове. 
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4. За извършването на дейности, които не са описани в настоящето Споразумение, се 

спазват изискванията на вътрешните правила във Веолия Енерджи Варна ЕАД и 

действащите нормативни изисквания на Република България. 

5. Всички работещи трябва  да преминат начален инструктаж от страна на „Веолия 

Енерджи Варна “ ЕАД . Персоналът подлежи на последващ периодичен инструктаж от 

страна на представители на  Веолия Енерджи Варна ЕАД, и вследствие на това е наясно 

с правилата, нормите и реда за спазване на пожарна и аварийна безопасност в 

дружеството. Всички нормативни документи, в т.ч. правилниците по безопасността на 

труда и правилата за ПАБ са задължителни за Изпълнителя и неговия персонал. 

Изпълнителят се задължава да съблюдава правилата и мерките установени във Веолия 

Енерджи Варна ЕАД за ликвидиране на опасности, оказване на първа помощ, 

противопожарната охрана и условия за евакуация на работниците и служителите. 

6. „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД е длъжна да не допуска работещи, които нямат 

необходимата квалификация, не са обучени за възложената им работа и не притежават 

необходимия документ за правоспособност. 

 

II. РИСКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МАГАЗИН ИКЕА 

 рискове, свързани с движението на моторни превозни средства  

 рискове, свързани с дейности на външни изпълнители при извършване на транспортни 

и строителни и монтажни работи 

 рискове, свързани с пожар и други аварийни ситуации 

 рискове, свързани с употребата на опасни химични вещества 

 рискове, свързани с експлоатацията на съоръжения с повишена опасност 

1. При провеждането на началния инструктаж работещите се информират за конкретните рискове 

на територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД. 

2. На територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД опасните дейности и места са 

обезопасени и/или обозначени със знаци за безопасност. Работещите са длъжни да 

спазват правилата, определени с тези знаци. 

 

III.  МЕРКИ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

Инструктажи и обучения 

1. На работещите да се провеждат начален, периодичен, извънреден и инструктаж на 

работното място съгласно изискванията, определени в НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 

декември 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. 

2. Работещите трябва да са обучени за дейностите, които ще извършват съгласно 

изискванията на българското законодателство и настоящото споразумение.  

3. Документите за придобити квалификация и правоспособност (копия от тях) трябва да 

се намират в работещите. 

Придвижване, паркиране и достъп до други територии 

4. Движението на пътни превозни средства трябва да се извършва с максимална скорост 

от 20 км/час и при спазване на правилата, определени в Закона за движението по 

пътищата. 

5. Паркирането на МПС се извършва според указанията на координатора по настоящото 

споразумение от страна на „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД  

6. Пешеходците трябва да стоят на безопасно разстояние от движещи се пътни превозни 

средства или зони където се извършват товарно – разтоварни дейности. 

7. За придвижване при зимни условия да се използват  почистените маршрути.  

8. Забранено е: 

 паркирането и спирането на места, където ще се възпрепятства движението на други 

превозни средства, както и в близост до входове на сгради, пожарни хидранти 

(обозначени с червени пирамиди и знаци) и сборен пункт за евакуация, обозначен със 

зелени табели; 
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 пребиваването в зони, които не са свързани с целта на посещението, без разрешението 

на координатора по настоящото споразумение от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД; 

 преминаването през тревни площи, ограждения или през територии, сигнализирани с 

обезопасителни ленти и знаци, освен ако работещите нямат разрешение за това; 

 самоволното премахване на ограждения и обозопасителни средства; 

Основни правила за извършване на товарно – разтоварни дейности 

9. Товаренето и разтоварването на автомобили с ремаркета трябва да се извършва при 

изгасен двигател, задействана ръчна спирачка и поставени подпорни клинове (отпред 

и отзад) на едно от незавиващите колела. 

10. Товарите, превозвани с автомобили и ремаркета трябва да бъдат сигурно укрепени. 

11. При подреждане на товарите, трябва да се спазват нормите за допустимите товарни 

габарити.  

12. Преди да потегли автомобилът, шофьорът е длъжен да провери дали товарно-

разтоварните машини и работниците са на безопасно разстояние от автомобила. 

13. Автомобилите потеглят след подаден сигнал от отговорника на товаро-разтоварните 

дейности. 

14. При потегляне автомобилите подават необходимите установени светлинни сигнали. 

15. Участниците в товарно-разтоварните дейности задължително използват 

светлоотразително (сигнално) облекло и защитни обувки. 

16. Забранено е: 

 на шофьора и други лица да бъдат в кабината на автомобила, когато той се товари и 

разтоварва. 

 стоенето на работници върху товарите при транспортирането им; 

 превозването на хора с транспортни, подемно-транспортни, товарни и други средства 

за транспорт, непредназначени за тази цел; 

 стоенето на работници и товарно-разтоварни машини в непосредствена близост до 

автомобила при маневрирането му на товарно-разтоварната площадка; 

 използването на транспортни средства с неизправни сигнални, светлинни, кормилни, 

спирачни, осветителни и звукови системи! 

 

 

 

Използване на работно оборудване и енергопреносни системи 

17. Използваното работно оборудване трябва да е технически изправно и безопасно, като това 

се удостоверява с периодични проверки, които се документират. 

 

18. За всяко използвано оборудване трябва да е налична на мястото на използването му 

инструкция за безопасна работа.  

 

19. Работещите, използващи работно оборудване трябва да са инструктирани и обучени за 

безопасната му употреба. 

20. Работещите са длъжни да не оставят без контрол работното си оборудване и да го 

поддържат и съхраняват по начин изключващ употребата му от неквалифициран персонал. 

21.   Веолия Енерджи Варна ЕАД има право да спира от експлоатация оборудване, което не 

отговаря на нормативните изисквания, или което крие потенциални опасности за здравето и 

безопасността на работещите. 

22. Забранява се използването на чуждо работното оборудване, с изключение на случаите, 

когато има предварително съгласие за това от собственика. 

23. Комутирането, присъединяването и използването на енергопреносните системи се 

извършва само след разрешение от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД. 

24. Електрически удължители и захранващи кабели на ел. уредби се поставят по начин, 

изключващ спъвания в тях и увреждането на изолацията им. 

 

 

Тютюнопушене и употреба на алкохол и други упойващи вещества 

25. Разрешените места за пушене са обозначени с указателни знаци и табели. 
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26. Забранено е внасянето и употребата на алкохол, работа в нетрезво състояние или под 

въздействие на други упойващи вещества. 

 

Докладване на инциденти, първа долекарска и спешна медицинска помощ 

27. Работещите са длъжни да уведомят незабавно координатора по настоящото споразумение 

от страна на   Веолия Енерджи Варна ЕАД за всички инциденти (смърт, тежко нараняване, 

увреждане и влошаване на здравето, пожар, разлив или разпиляване на химични вещества, 

бомбена заплаха, увреждане на околната среда и др.). 

28. Работещите са длъжни да уведомят координатора по настоящото споразумение от страна 

на  Веолия Енерджи Варна ЕАД за всяка опасност и риск за околната среда и здравето и 

безопасността на пребиваващите на територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД, формирани 

в резултат от дейността им. 

 

29. На работните места трябва да са налични аптечки, оборудвани с консумативи за оказване 

на първа долекарска помощ, съобразно рисковете на работното място. Аптечките трябва да са 

достъпни по всяко време и работещите трябва да знаят местонахождението им. 

 

30. При нужда от спешна медицинска помощ работещите трябва да позвънят на ТЕЛ.:………. и 

да предоставят информация относно местонахождението, вида на нараняванията и броя на 

пострадалите лица. 

31. При нужда от първа долекарска помощ работещите могат да ползва услугите на лекаря към 

здравната служба на територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД. 

 

Аварийни ситуации  

32. Работещите са длъжни да поддържат пътищата и изходите за евакуация свободни по всяко 

време. 

33. При възникване на аварийни ситуации работещите са длъжни да спазват указанията на 

съответните компетентни длъжностни лица от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД. 

Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите 

34. Изпълнителят -……………………………………………. е длъжна да: 

 да изготви оценка на риска ( само в обхвата на задълженията на дружеството – 

възложени работни процеси, свързаните с тях работни места, работно оборудване , 

помещения и организация на труда)  за здравето и безопасността на наетите от 

Изпълнителя работници и подизпълнители; 

 да запознае работещите под техен контрол с оценките на риска преди започване на 

договорените дейности. 

 

Знаци по безопасност и противопожарна охрана 

35. Двете страни са длъжни да обозначат опасностите, произтичащи от дейността им със знаци 

съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали 

за безопасност и/или здраве при работа и да обучат работещите под техен контрол относно 

изискванията и правилата, които се определят с тези знаци. 

36.  

Специфични изисквания при използването на стълби 

37. Използваните преносими стълби трябва да са индустриални, отговарящи на EN 131 и да 

имат идентификационен номер.  

 

38. Двете страни са длъжни да използват само изправни преносими стълби съгласно правилата 

определени в Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни монтажни работи, Наредба 7 за минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на 

работното оборудване и инструкцията за експлоатация на производителя. 

 

Специфични изисквания при използването на скелета 

39. Използваните скелета трябва да са придружени със сертификат и инструкция за 

експлоатация от производителя. Скелетата се изграждат и демонтират само от обучени за това 
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работещи. Обучението се удостоверява със протокол, инструктажна книга или със съответен 

документ. Състоянието на скелетата се проверява от техническия ръководител или друг 

ръковдител непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени интевали, 

определени в инструкцията за експлоатация или приложимите нормативни актове. За 

извършената проверка се съставя протокол.  

40. Двете страни са длъжни да използват само изправни скелета съгласно правилата 

определени в Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни монтажни работи и Наредба 7 за минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на 

работното оборудване и инструкцията за експлоатация на производителя. 

41. Във всички случаи, независимо от плановете за безопасност и/или инструкциите на завода 

производител работните зони на скелетата трябва да са обезопасени с борд дъска, среден 

парапет монтиран на около 80 - 90 см. от пода и горен парапет, монтиран на около 110-120 

см. от пода. 

 

Дейности, изискващи издаването на писменни разрешителни от страна на  Веолия 

Енерджи Варна ЕАД: 

Работа на височина – работа на покрив, естакада, контур на сграда или друга специфична 

дейност на височина над 1,50 м., вкл. работа на скеле. Дейностите се извършват след 

предварително изготвен план или инструкция за безопасна работа;  

 Работа в ограничени пространства – работа в шахта, камера, цистерна, резервоар, 

яма, изкоп, закрит канал, тръбопровод, колектор, димоход, и др., в което поради 

затворения му характер се появява предвидима опасност. Дейностите се извършват 

след предварително изготвен план или инструкция за безопасна работа; 

 Работа с повдигателно оборудване – работа с кранове, вишки, повдигателни 

съоръжения за хора и др. Дейностите се извършват след предварително изготвен план 

или инструкция за безопасна работа; 

 Огневи дейности - огневите дейности се извършват само при наличие на 

пожарогасител или други подходящи уреди и средства за пожарогасене, съобразени с 

типа на възможния огън; 

 Електрическа работа - дейностите по електрически уредби и съоръжения 

(електрически табла, подстанции, трафопостове, захранващи кабели); 

 

Лични предпазни средства  

42. При извършване на строителни и монтажни дейности, работещите трябва да използват 

защитни каски, сигнално облекло (сигнални елеци) и защитни обувки (обувки с метални 

бомбета/обувки с метални пластини в подметката).  

43. Когато оценката на риска, Планът за безопасна работа, изискванията на Наредба № 3 за 

минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 

използване на лични предпазни средства на работното място, специфичните нормативни 

актове или вътрешните правила на  Веолия Енерджи Варна ЕАД изискват да се използват други 

лични предпазни средства, то ръководителят на дейността е длъжен да подсигури 

използването им. 

Опазване на околната среда 

44. Работещите са длъжни да поддържат територията  Веолия Енерджи Варна ЕАД (вкл. въздуха, 

водите и почвата) незамърсена от дейността си. Отпадъците трябва да се изхвърлят разделно 

в определените за целта контейнери.  

45. Отстраняването на отпадъците, за които на територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД 

няма система за разделно събиране, се извършва от лицето, в резултат на чиято дейноста са 

се формирали. При отстраняването на отпадъците се спазват изискванията определени в 

Закона за управление на отпадъците. 

46. Забранено е извършването на ремонт и техническо обслужване на моторни превозни  

средства, освен в случаите на възникнали аварии и извънредни положения, изискващи 

неотложно отстраняване на повредата. В такива случаи работещите трябва да уведомят 

координатора по настоящото споразумение от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД 
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Строителните и монтажни работи  

47. При извършване на строителни и монтажни работи двете страни са длъжни да спазват 

изискванията, определени в Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

48. Обезопасяването на работната площадка е задължение на фирмата изпълнител. 

 

Достъпът до територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД може да бъде забранен за 

лица, които не спазват гореописаните правила. 

Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по едно за 

всяка от  страните.  
 

 
 
 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                                    За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
 

 
……………………………………….                                            ………………………………………….. 

 


