
СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

за съвестно осигуряване на ЗБУТ при извършването на: 
 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ   
на територията  на  Колеж-Добрич, структурно звено на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,   във връзка  с  
изпълнение на договор за строителство от ………….. 2017 г. 

 
 На ……….. 2017 г.  и във връзка с  Чл. 18 от ЗБУТ  за изпълнение на текущи и 
аварийни ремонти в сградите на Колеж-Добрич, с административен адрес: гр. Добрич, 
ж.к. „Добротица” №12, които ще се извършват въз основа на възлагателни писма 
според нуждите на Възложителя, се сключи настоящото споразумение между ШУ 
„Епископ Константин Преславски”, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  
……………………, наричан  за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  за следното: 
 
1. Солидарна отговорност за осигуряването на ЗБУТ носят: 

-  ШУ „Епископ Константин Преславски”– Колеж-Добрич за изпълнението на 
задълженията си в сключения между двете страни договор за строителство от ………... 
2017 г., имащи отношение към осигуряването на безопасност и здраве при работа на 
работниците на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- …………………… (наименование на изпълнителя) – за дейностите, предмет на 
договора за строителство  с  ШУ „Епископ Константин Преславски” от …………. 
2017г., отнасящ се за сградите на Колеж-Добрич. 

Координирането на съвместното прилагане на настоящото споразумение се възлага на: 
- от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  - на  …………………. (трите имена) - на длъжност 
…………………. 

      - от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -   …………………… (трите имена) - на длъжност 
…………………. 

2. Преди започването на дейността, предмет на настоящото споразумение, горе 
упоменатите лица извършват оглед на обекта, в който съгласно сключения договор 
за строителство ще се извършват строителни дейности, изискващи изпълнение на 
предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи изпълнението на настоящото 
споразумение. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ИНСТРУКТАЖИ 

3. Не се допускат до работа в района на конкретните обекти от сградите на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са преминали 
предварително начален инструктаж по ЗБУТ и ПБ. Инструктажът се провежда по 
утвърдената програма и се регистрира по установеният ред от ……………….- 
отговорник по безопасност и здраве в Колеж-Добрич. 

4. Останалите видове инструктажи по ЗБУТ и ПБ на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
се провеждат и регистрират от неговите длъжностни лица. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на работниците и 
служителите си за провеждане на начален инструктаж от длъжностно лице на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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САНИТАРНО-БИТОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ДР. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението по социално-битовото осигуряване на 
работниците си, включително: 

а) осигуряване на помещение за преобличане и почивка, освен ако е уговорено с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящо помещение на територията му и в близост до обекта; 
б) медикаменти и превързочни материали за оказване на първа долекарска помощ; 
в) други задължения, произтичащи нормативни актове за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 

ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 

7. При извършване на дейността, предмет на настоящото споразумение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва електрозахранването на сградите, в които ще се 
извършват строително-ремонтните работи след предварително съгласуване на 
действията си с електротехническия персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ 

8. Забранява се работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да палят открит огън и да 
извършват огневи работи извън обособените и означени за целта места. 

9. При необходимост от извършване на огневи работи, свързани с изпълнението на 
възложените строителни и монтажни работи,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да 
уведоми лицето за координация за издаване на акт за извършване на огневи работи. 
След издаването на акта се пристъпва към извършването на предвидените огневи 
работи при спазване на всички изисквания  за безопасна работа. 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ 

10. Забранява се на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

а) да пребивават в места около района на сградите на Колеж-Добрич, нямащи 
отношение към извършваната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ремонтна дейност; 
б) да предприемат действия в нарушение на изискванията за здравословен и 
безопасен труд, с което могат да застрашат живота и здравето на пребиваващите 
работници от фирмата и служители от Колеж-Добрич. 

11. ШУ „Епископ Константин Преславски” – Колеж-Добрич се задължава да 
информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички рискове и опасности, произтичащи от 
пребиваването на работници и служители в помещението за почивка и в сградите, в 
които ще се изпълняват строителните дейности.  

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на дейностите, предмет на 
договора за строителство да използва работно и техническо оборудване, 
специализирана техника и транспортни средства,  съответстващи на изискванията за 
безопасност и здраве при работа. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оцени риска за здравето на работниците и 
служителите си при извършване на дейността, предмет на договора за строителство 
от ………... 2017 г. със ШУ „Епископ Константин Преславски”. При наличие на 
съвместни действия или при съвместно използване на инвентар и работно 
оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да участва в оценяването на риска за 
съответните дейности и използването на съответния инвентар или оборудване. 
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14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допуска до работа в конкретните обекти, 
съгласно договора за строителство само лица, които отговарят на следните условия: 
а) да са на възраст над 18 години и нямат медицински противопоказания за 
изпълняваната работа; 

б) моментното им здравословно състояние позволява безопасно изпълнение на 
трудовите им задължения; 

в) да са квалифицирани за съответния вид работа и за използване на съответното 
работно оборудване и инвентар; 

г) да са осигурени с необходимите по вид и количество лични предпазни средства; 

д) да са осигурени за всички осигурителни случаи; 

е) да са застраховани за риск “Трудова злополука”. 

15. Длъжностните лица от ШУ „Епископ Константин Преславски”- Колеж-Добрич, 
определени в т.2 и т. 4 на това споразумение имат право да отстраняват  работници 
и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако преценят, че същите с работата си нарушават 
настоящото споразумение и застрашават безопасността и здравето на други 
работници и служители. При предприемане на такова действие, длъжностните лица 
уведомяват незабавно Ректора на Университета и Управителя на фирмата, чиито 
работник или служител е отстраненото лице за предприемане на съответни 
коригиращи действия. 

16. Длъжностните лица от ШУ „Епископ Константин  Преславски”- Колеж-Добрич, 
определени в т. 2 и т.4 на това споразумение ще оказват съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ограждане на територията около обектите, в които ще се 
извършват строителните дейности с цел недопускане до конкретните обекти на 
лица, които нямат отношение към извършващия се ремонт.  

17. При констатиране на груби нарушения на изискванията за здравословен и безопасен 
труд, ШУ „Епископ Константин Преславски” има право да спре дейността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предмет на договора за строителство до отстраняване на 
констатираните несъответствия. 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

18. Настоящото споразумение се сключва между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите и от 
двете страни. Промени в споразумението могат да бъдат направени след обсъждане 
от ръководителите на двете страни и на базата на общото разбиране за 
необходимостта и приложимостта на клаузите в него. 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Ш.У. „Епископ Константин Преславски”  ……………………………..: 

РЕКТОР: ……………………………….   УПРАВИТЕЛ: ………………… 

                  (проф. дин Георги Колев)   (представляващ) 

 
 


