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ДОГОВОР №7158 

Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери с външни и/или вътрешни 

датчици за напорни тръбопроводи за питейна и утайкова вода и за питейна вода при 

безнапорно течение 

Настоящият договор се сключи на 01.11.2016 г., в гр. София на основание Решение ДР-

501/09.09.2016 г. на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с № ТТ001508 

между: 

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош, в качеството му на Изпълнителен 

директор, наричано за краткост в този договор Възложител 

и 

"ЛОКАТОР-К" ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

121462406, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община 

Столична, гр. София 1404, район р-н Триядица, ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, бл. 258, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел.: 

0035929622138, факс: 0035929622139; телефон 02/9621881; 0888641168; факс 02/9622139, 

Електронна поща: lokator@dir.bg, sales@lokatork.com Интернет страница: www.lokator.com, 

представлявано от МИЛЧО ДИМИТРОВ ДАКОВ и КРАСИМИР МИЛЧЕВ ДАКОВ в качеството им на 

управители, наричано за краткост в този договор Доставчик. 

Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, 

предмет на обществената поръчка за: „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери с външни и/или вътрешни датчици за напорни тръбопроводи за 

питейна и утайкова вода и за питейна вода при безнапорно течение“  

Обособена позиция 3 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна 

вода с два вътрешни датчика при монтаж в празна тръба съгласно одобрено от възложителя 

техническо - финансово предложение на доставчика, включително и всички допълнителни 

предложения, направени от доставчика и приети от възложителя в хода на процедурата ТТ001508, 

които са неразделна част от настоящия Договор. 

Възложителят и Доставчикът се договориха за следното: 

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в 

Раздел Г: „Общи условия на договора”. 

2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и 

в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по–долу ред: 

2.1. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора; 
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2.2. Раздел Б: Цени и данни; 

2.3. Раздел В: Специфични условия на договора; 

2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка. 

3. Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките и услугите, предмет на 

настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора. 

4. В съответствие с качеството на извършваните доставки и услуги, Възложителят се задължава 

да заплаща на Доставчика съгласно единичните цени по Договора, вписани в ценовите 

таблици към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и 

в Раздел Г: Общи условия на договора. 

5. Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му.  

6. Задълженията на доставчика по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на 

договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок. 

7. Максималната стойност на договора, е в размер на прогнозната стойност за обособената 

позиция - 245 000 лв. без ДДС. 

8. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 

2% (два процента) от максималната стойност на договора - 245 000 лева без ДДС (словом: 

двеста четиридесет и пет хиляди лева) или 4900 лева (словом: четири хиляди и деветстотин 

лева). Гаранцията за изпълнение на договора е с минимална валидност срока на договора и 

се освобождава до един месец след изтичането му. 

9. В случай, че Доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е 

длъжен да сключи договор/и за подизпълнение, както и да предоставя на Възложителя 

информация за плащанията по тях. 

10. * Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Данаил Делчев – Мениджър 

"Управление и баланс на водите" – 00359887753194. 

11. * Контролиращ служител по договора от страна на Доставчика: Красимир Даков. 

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз 

основа и в съответствие с българското право. 

/В документа има информация заличена 
по ЗЗЛД./ 
МИЛЧО ДИМИТРОВ ДАКОВ 
КРАСИМИР МИЛЧЕВ ДАКОВ  
ЛОКАТОР-К ООД  
Доставчик 

/В документа има информация заличена 
по ЗЗЛД./ 
Фредерик Лоран Фарош  
Изпълнителен директор 
“Софийска вода” АД 
Възложител 
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Е В П

А

1

Претоварване на зрителния 
анализатор: бърза умора и 
увеличен  риск от влошаване 
на зрението

1.продължителна работа с 
видеодисплей; 2. 
продължителна работа с 
документи и чертежи; 
3.комбинирана работа – 
ползване на видеодисплей и 
работа с документи;

3 3 7 63

1. Физиологични норми за труд и почивка; 2. Организационни 
мерки; 3. Обучение на методи за релаксация на анализатора. 
4.Спазване на ПБР;

Б

2

Психично, умствено, 
нервно, емоционално 
натоварване, стрес: 
физиологични разстройства и 
увеличен  риск от травми 
поради понижено внимание

1.Работа с хора

10 3 3 90

1. Физиологични норми за труд и почивка; 2. Организационни 
мерки; 3. Промоция на здравето на работното място. 4.Спазване 
на ПБР;

В

3

ПТП : различни видове 
травми с различно 
възстановяване, временна и 
трайна нетрудоспособност, 
смърт

1. управление и пътуване с 
МПС

3 1 15 45

1. Движение с изправни автомобили (периодични технически 
прегледи на автомобилите); 2. Спазване закона за движение; 
3.Движение, съобразено с атмосферните условия и състоянието на 
пътя; 4. Периодично осигуряване на материали за долекарска 
помощ. 

РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ, ОБРАБОТКА НА 
ДОКУМЕНТИ

ПСИХИЧЕСКО, УМСТВЕНО НАТОВАРВАНЕ, СТРЕС

ДРУГИ

К А Р Т А № 1
ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА

ДЛЪЖНОСТ: Управител. РАБ.МЯСТО - Офис

№
наименование на фактора, 

водещ до опасности и 
проявление върху здравето

източник на опасността
елементи на 

риска Р необходими мерки за ограничаване на риска
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Е В П
А.І

1

Механична опасност от 
движещи се машини:  
травматично увреждане при 
движение в обекти и 
пътуване до и от тях  – 
различни видове травми с 
различно възстановяване, 
временна и трайна 
нетрудоспособност, смърт

1. движещи се машини    
2.движещи се автомобили 

2 1 15 30

1. Използване на дрехи със сигнални елементи(сигнални елечета); 
2. Спазване на правилата за безопасно движение в район на 
обекта; 3.Спазване на ПБР;

2

Усукване от въртящи се 
части на машини, 
съоръжения, инструменти : 
травми с различна тежест, 
временна и трайна 
нетрудоспособност

1. машини и инструменти с 
въртящи се части; 

2 3 3 18

1. Използване на подходящо работно облекло (дрехи с прибрани 
краища); 2. Спазване на ПБР.

3

Удар от падащи и летящи 
предмети: при движение и 
работа в до обект  – 
механични травми 

1. изхвърлени частици 
2.падащи предмети от 
височина  

2 6 7 84

1. Спазване на необходимото безопасно разстояние до 
работещите на обекта; 2.Използване на предпазна каска и очила 
3.стоене на безопасно разстояние от работещи на височина; 
4.Спазване на ПБР;

4

Спъване, подхлъзване, 
падане :  механични травми

1. неравен терен в и около 
обектите;  2. неравности по 
подовете на работните 
помещения; 3.неподредени 
помещения; 4. хлъзгави, 
заснежени и заледени 
терени; 

2 6 3 36

1. Използване на подходящи обувки ;     

5

Падане от височина:  
различни видове травми с 
различно възстановяване, 
временна и трайна 
нетрудоспособност, смърт

1. шахти, колектори и други

2 1 15 30

1. Работа с подходящи облекло и обувки; 2.Осигурително 
оборудване и екипировка. 3.Спазване на правилата за БР; 

МЕХАНИЧНА ОПАСНОСТ

К А Р Т А № 2
ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА

ДЛЪЖНОСТ: Управител, Техник електрически машини и апарати, РАБ.МЯСТО - Обекти на "Софийска вода"АД

№
наименование на фактора, 

водещ до опасности и 
проявление върху здравето

източник на опасността
елементи на 

риска Р необходими мерки за ограничаване на риска
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А.ІІ

6

Електроопасност : при 
директен и индиректен допир, 
крачково напрежение – 
електротравми ( болезнени и 
неприятни усещания, 
изгаряния, парализа на н.с., 
загуба на дишане и сърдечна 
дейност

1. съоръжения на ел. 
Захранване; 2.работа в 
непосредствена близост до 
части под напрежение при 
невъзможност от изключване 
или ограждане. 3. ел. 
инструменти и измервателни 
уреди; 4.ел.консуматори;  

2 1 15 30

1. Работа с подходящи облекло и обувки; 2.Ползване на 
подходящи ЛПС. 3.Спазване на правилата за БР; 

А.III

7

Наднормен шум: хронична 
звукова травма, влошаване 
на вече увреден слух

1.работещи машини; 2.ръчни 
инструменти 3.сигнални 
съоръжения и др. 2 6 7 84

1. Ползване на подходящи ЛПС - антифони.

А.IV

8

Токсични и задушливи 
газове: поражения на един 
или повече души, възможна 
смърт на един или повече 
хора

1. Токсични газове; 
2.Задушливи газове; 
3.Недостиг на кислород 1 1 15 15

1.Проверка за наличие на токсични и задушливи газове преди 
влизане е огр.пространства. 2.Проверка за наличие на кислород. 
3.принудителна вентилация. 4.Ползване на екипировка и 
спасително оборудване. 5.Спазване на ПБР;

9

Деистващи ВиК 
съоръжения: множество 
травми до смърт на един или 
повече хора.

1.Удавяне; 2.Затрупване; 
3.Експлозия; 1 1 15 15

1.Спазване на инструкциите на възложителя; 2. Правилно спиране, 
заключване и маркиране на съоръженията; 3. Спазване на ПБР;

А.V

10

Микроклимат : високи и 
ниски температури, вятър, 
мъгла, валежи – 
физиологичен дискомфорт, 
топлинен удар и слънчево 
изгаряне, измръзване, 
простудни заболявания; 

1. работа на открито 2.работа 
в пространства без адекватна 
вентилация

2 6 3 36

1. Работа с подходящи за сезона, качествени дрехи, обувки и 
шапки, дъждобрани; 2. Организация на текущата работа, 
съобразена с атмосферната обстановка; 3. Осигуряване на 
течности и топли напитки при продължителна работа при ниски и 
високи температури; 4. Осигуряване на обучени на ПДП персонал 
способен да реагира при прегряване/премръзване.

Б ПСИХИЧЕСКО, УМСТВЕНО НАТОВАРВАНЕ, СТРЕС

ОПАСНОСТ ОТ ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЕЛ.ТОК

ОПАСНОСТИ СЪЗДАВАНИ ОТ НАДНОРМЕН ШУМ И 
ВИБРАЦИИ

ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТА В ОГРАНИЧЕНИ 
ПРОСТРАНСТВА

ОПАСНОСТ ОТ НАРУШАВАНЕ МИКРОКЛИМАТА
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11

Психично, умствено, 
нервно, емоционално 
натоварване, стрес: 
физиологични разстройства и 
увеличен  риск от травми 
поради понижено внимание

1.Отговорност за 
безопасността – лична и на 
други лица; 2.Работа в екип 2 3 3 18

1. Физиологични норми за труд и почивка; 2. Организационни 
мерки; 3. Промоция на здравето на работното място. 4.Спазване 
на ПБР;

В

12

Биологични вектори: при 
движение околи и работа по 
съоръженията   – 
нараняване, алергични 
прояви, трансмисивни 
заболявания

1. Кучета, змии, насекоми. 
2.Контакт с биологично 
активни материали 1 3 7 21

1. Ползване на ЛПС и репеленти. 2.Използване на подходящи 
дрехи и обувки; 3.Обучен персонал за оказване на ПДП.

13

ПТП : различни видове 
травми с различно 
възстановяване, временна и 
трайна нетрудоспособност, 
смърт

1. управление и пътуване с 
МПС

2 1 15 30

1. Движение с изправни автомобили (периодични технически 
прегледи на автомобилите); 2. Спазване закона за движение; 
3.Движение, съобразено с атмосферните условия и състоянието на 
пътя; 4. Периодично осигуряване на материали за долекарска 
помощ. 

ДРУГИ



































СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  
„ЕСПЕРЕКС” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА НА РИСКА  
при  

„Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери с 
външни и/или вътрешни датчици за напорни тръбопроводи за  

питейна и утайкова вода и за питейна вода при безнапорно  
течение.“ 

 
Възложител - СОФИЙСКА ВОДА АД.  

Изпълнител - ЛОКАТОР-К ООД, гр. София 
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Обща част 
 

Значение на Оценката на риска. 
Съгласно новите за страната европейски и международни норми 

свързани с трудовото законодателство осигуряването на Здравословни и 
безопасни условия на труд е неразделна част от цялостната фирмена поли-
тика. Системата за качество, за опазване на околната среда и създаването 
на здравословни и безопасни условия на труд са база за модерен и успешен 
бизнес. 

Отговорността за осигуряването на ЗБУТ  пада върху работодателя, 
но спазването на необходимите за това мерки  са задължение на всички ра-
ботещи във фирмата. 

 
Цели на Оценката на риска. 
Да определи насоките за действие по ограничаване, намаляване и от-

страняване на рисковете за живота и здравето на работниците и служите-
лите.  

В този смисъл Оценката на риска е непрекъснат и цикличен процес 
за контрол на риска съдържаща в себе си оценка, анализ, действия за кон-
трол и повторна оценка за ефективността на предприетите действия.  

Понякога решението на един проблем води до други, които също 
трябва да се оценят. 

 
Пътища за управление на риска. 
Според ЗЗБУТ основно задължение на работодателя е: 

• Отстраняването на риска за живота и здравето; 
• Всеки риск, който не може да бъде напълно отстранен трябва 

да се оцени; 
• Борба с риска при източника на възникването му; 
• Приспособяване на условията на труд към индивида с цел 

намаляване и премахване на вредното им влияние върху него-
вото здраве; 

• Въвеждане на техническия прогрес в технологичните процеси, 
машини и съоръжения; 

• Замяна на опасните производства, работно оборудване, ин-
струменти, вещества, суровини и материали с безопасни или с 
по-малко опасни; 

• Прилагане на единна обща политика за превантивност, обхва-
щаща технологията, работните места и организацията на рабо-
та, условията на труд и социалните взаимоотношения; 



• Използване на колективните средства за защита с предимство 
пред личните предпазни средства; 

• Предоставяне на работещите лица на необходимата информа-
ция във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд; 

• Обозначаване на съществуващите опасности и източниците на 
вредни за здравето и безопасността фактори. 

 
Минимални изисквания за осигуряване на Здравословни и без-

опасни условия на труд 
Минималните изисквания са посочени в Наредба №7/07.06.1999г. 
 
Задължения на работодателя 
Конкретни задължения на всеки работодател са посочени в ЗЗБУТ: 

• да направи оценка на риска за здравето и безопасността, която да об-
хване работните процеси и работното оборудване, помещенията, ра-
ботните места, организацията на труда, използването на суровини и 
материали и други странични фактори; 

• да планира подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответ-
ствие с направената оценка, а когато това не е възможно, да осигури 
защитата на работещите и на другите лица; 

• да отчита специфичните опасности за работниците и служителите, 
които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с огра-
ничена работоспособност; 

• да предвиди съответните улеснения за лицата по предходната точка 
на работните им места при изпълнение на трудовите им функции; 

• да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюде-
нието и контрола по изпълнението на планираните мерки; 

• да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за 
здравето и по безопасен начин; 

• да не допуска до местата, където съществува сериозна или специ-
фична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо 
обучени, инструктирани и екипирани; 

• да предприеме необходимите мерки за координация на действията за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на 
един обект или работна площадка се извършват работи или дейности 
от работници и служители и на други работодатели. 
 

 
 



Методика  
Основни участници  
в оценяването на риска са: 

• Работодателят 
• Службата по Трудова медицина 
• Представители на работодателя – Органът по БТ, специалисти, 

ръководители на звена; 
• Представители на работниците – КУТ/ГУТ и други; 

Оценката на риска се преразглежда при промени в условията на труд, 
при преценка на работодателя и по предписание на контролни органи. 

 
Методика  за Оценка на риска 
Методиките за оценка на риска са базирани на цифров израз на от-

делните компоненти на риска и крайния резултат с цел по-точно отчитане 
на необходимостта от предприемане на конкретни мерки за овладяване на 
риска. 

При използваната от нас методика  Рискът е произведение от три 
компонента: 

• експозиция на изложените лица; 
• вероятността да се случи събитие; 
• тежестта /последиците/; 

 
 
 
 
 

Р = В х Е х П 
 
 
 
Където: 
Р – СТЕПЕН НА РИСК 
В – ВЕРОЯТНОСТ 
Е – ЧЕСТОТА НА ЕКСПОЗИЦИЯ 
П – ПОСЛЕДИЦИ, ВРЕДИ 
 
 

 



Честотата на експозиция се градира по следния начин: 
Честота на експозиция 

0,5 Твърде ниска /по-малко от 1 път месечно/ 
1,0 Много ниска /до 1 час седмично/ 
2,0 Ниска /до 1 час на ден/ 
3,0 Средна /до 1/3 от работното време/ 
6,0 Достатъчно висока /половината работно време/ 
10,0 Непрекъснато, през цялото работно време 

 
 Вероятността за нанасяне на вреда се преценява по:  

• честота;  
• продължителността и спецификата на експозиция; 
• вероятността от възникване на опасно събитие; 
•  техническите възможности за ограничаване или избягване на вре-
дата /квалификация, опит, практически знания и умения, взаимо-
действие между хората, психологически, социални и ергономични 
аспекти и др./;  
• стойности на параметрите на работната среда; 

Вероятност 
0,1 Едва забележима 
0,2 Практически невъзможна 
0,5 Малко възможна 
1,0 Възможна в ограничен случай 
3,0 Ниска вероятност 
6,0 Напълно възможна 
10,0 Относително висока вероятност 

 Цифрата 10,0 се приема за 100%, а цифрата 0,1 за 1,0%. 
 

Тежестта на вредата се преценява съобразно: вида на обектите, под-
лежащи на защита /хора, имущество, работна и околна среда/; тежестта на 
възможните наранявания или увреждания на здравето; обхвата на вредата: 

 
Последици /вреди/ 

 За работно  
оборудване 

За хора 

1,0 Малки Нараняване без загуби. 
3,0 Значителни Нараняване със загуби. 
7,0 Сериозни Инвалидност / Необратимо нараняване. 
15,0 Опасни Един смъртен случай. 
40,0 Катастрофални Много смъртни случаи. 



Самата оценка на риска се прави по професии и/или работни места, 
като са обособени следните групи работещи: 

• лица, пряко изложени на опасността, 
• лица, които биха могли да бъдат изложени на опасността, 
• външни лица, които биха могли да бъдат изложени на опасността,  
• лица с ограничена работоспособност и лица, нуждаещи се от специ-
ална закрила, разделени по професии и пол. 
 

Преценен е риска от внезапно и хронично увреждане /т.е. от злопо-
луки и професионални заболявания/, като са определени честотата на екс-
позиция, вероятността за нанасяне на вреда и последиците /възможни вре-
ди/ по цифрови скали. 

 
 Въпреки това човешкият фактор е една сложна, трудно предви-

дима и трудно управляема система, която в даден момент взаимодейс-
твайки с работната среда може да промени всеки един от трите ком-
понента, а оттам и цифровият еквивалент на риска. 

 
 Оценката на риска е произведение от трите компонента и е кра-
ен резултат, който установява допустимостта на риска и необходи-
мостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или нама-
ляване и ограничаване.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка на степента на риска 
 

1. В момента на оценката остатъчният риск за лицата, чиято дейност е пряко 
свързана с опасностите на съответното работно място, за лицата, които биха могли да 
бъдат изложени на опасността и за работната среда, оценени до 20 точки попада в риск 
І-ва степен. 

Това е незначителен риск, твърде ограничен и приемлив. 
 Възможни причини за възникване на риск: Нарушени условия на безопасна ра-
бота и неспазване на инструкциите за безопасна работа с материали и експлоатация на 
съоръжения. 

Приложените от работодателя мерки за защита /до момента/ са достатъчни. 
Желателно е мерките да се поддържат поне на това ниво, за да не нараства риска 

в бъдеще. 
 
2. В момента на оценката остатъчният риск за лицата, чиято дейност е пряко 

свързана с опасностите на съответното работно място, за лицата, които биха могли да 
бъдат изложени на опасността и за работната среда, оценени от 20 до 70 точки попада в 
риск ІІ-ра степен. 

Рискът е неголям, необходимо е внимание. Това е възможен риск, овладян на 
приемливо ниво, който би могъл да се увеличи в бъдеще. 

Няма преки доказателства, че би могъл да доведе до заболяване или до на-
раняване. 

Необходими са мерки за овладяване на риска, за да не нараства в бъдеще. 
   

3. В момента на оценката остатъчният риск за лицата, чиято дейност е пряко 
свързана с опасностите на съответното работно място, за лицата, които биха могли да 
бъдат изложени на опасността и за работната среда, оценени от 70 до 200 точки попада 
в риск ІІІ-та степен. 

Рискът е незадоволително и неефективно овладян. 
 Необходими са мерки за отстраняване и намаляване на риска. 
 
4. В момента на оценката остатъчният риск за лицата, чиято дейност е пряко 

свързана с опасностите на съответното работно място, за лицата, които биха могли да 
бъдат изложени на опасността и за работната среда, оценени от 200 до 400 точки попа-
да в риск ІV-та степен. 

Рискът е висок и незадоволително и неефективно овладян. 
Незабавно трябва да се приложат мерки за отстраняването и намаляването 

на риска, и подобряване на условията на труд. 
 
 
5. В момента на оценката остатъчният риск за лицата, чиято дейност е пряко 

свързана с опасностите на съответното работно място, за лицата, които биха могли да 
бъдат изложени на опасността и за работната среда, оценени над 400 точки попада в 
риск V- та степен. 

Рискът е изключително висок. 
Дейността се прекъсва до отстраняване на риска. Незабавно се прилагат 

мерки за отстраняване и намаляване на риска. Достъпът до опасната зона се огра-
ничава по ефективен начин. 



Анализ на резултатите  
 

Оценката на риска в “ЛОКАТОР - К” ООД, гр. София е извършена в 
съответствие с нормативната уредба за ЗБУТ и според препоръките на екс-
пертните институции. 

  
Обхват на оценката 
 
Рискове от работната среда 

Само при не спазени нормативи и стандарти за: 

• Пространство, площ и обем; 

• Микроклимат; 

• Осветеност – обща и локална; 

• Шум; 

• Прах, газове и други вредни вещества; 

• Електрически и магнитни полета; 

• Йонизиращи лъчения; 

• Биологични опасности; 

Рискове от работното оборудване 

• Рискове произхождащи от работното оборудване; 

• Рискове специфични за конкретното работно място; 

 

Рискове от организацията на трудовия процес 

• Работни смени; 

• Социално - битово обслужване; 

• Физическо натоварване; 

• Монотонност на работния процес; 

• Прекалено голямо или прекалено малко натоварване; 

• Възможност за ротация на работниците при монотонна работа; 

 



Описание на дейността. 
 
Фирмата се занимава с търговия и сервиз на измервателна апаратура. 
При работа на обекти на клиенти работещите се подчиняват на опре-

деления от клиента Отговорник по здраве и безопасност и инструкциите за 
ЗБР на Възложителя. 

При оценката на риска на длъжностите във фирмата се взема в пред-
вид разнообразието от възможни работни места и дейности:  

1. Обекти на клиента; 
2. Пътуване до и от горепосочените; 
 
Изброените по-горе дейности не са равномерно разпределени в ра-

ботния ден, седмица и месец. Вида, обема и тежестта на работата зависят 
от конкретните дейности изпълнявани към конкретният момент. 

При монтаж  на оборудване на обекти на Софийска вода АД управи-
телят и сервизните техници ще са изложени за различно дълъг период на 
обичайните за съответните обекти опасности и вредности – шум, прах, ло-
шо осветление, ограничени пространства, токсични и задушливи газове. 

Работещите са с подходящо образование и достатъчен стаж, психи-
чески адекватни за заеманата длъжност. Имат и ще използват необходими-
те ЛПС при работа на обектите, като и друго необходимо според условията 
защитно оборудване и лична екипировка. 

Наличните служебни автомобили са в добро техническо състояние, 
поддържат се от оторизиран сервиз и не представляват сами по себе си 
опасност. Работещите във фирмата имат достатъчно стаж и опит като шо-
фьори, не съобщават за злоупотреба с алкохол или употреба на медикамен-
ти повлияващи способността за шофиране. В редовните пътувания както в 
рамките на града, така и извънградското шофиране опасностите са обичай-
ните – лоши настилки, маркировки и знаци, претоварен трафик, неопитни 
или неадекватни шофьори. 

   
Оценка на работната среда 
 
Офисът на фирмата е с много добри условия на труд и посочените 

по-горе причини го изключват като значим източник на опасност и риск.  
Поради разнообразието на възможни условия за работа на различни-

те обекти на Възложителя при оценката ще се вземат в предвид, както една 
статистически средна величина на отделните фактори, така и най-лошите 
възможни условия за работа. 

 
Пространство: 



При монтажната работа основната дейност ще се извършва на откри-
то, както и ограничени пространства - в канали, шахти и бункери на Въз-
ложителя. Това не са постоянни работни места, но същите са предвидени 
за редовен достъп от работещи на Възложителя – поддържани са и са поз-
нати като опасности и риск от същите.  

Управителят и техниците са обучени съгласно изискванията на На-
редба №9 от 23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни ус-
ловия на труд при експлоатация на водоснабдителни и канализационни 
системи - Приложение №1 към чл.1, ал.З (Работа в ограничени пространст-
ва).  
      

Микроклимат: 
Дейността ще е свързана с работа на открито и не може да се избегне 

влиянието на макроклиматичните условия. В същите случаи в студените 
месеци, дори при работа на закрито микроклиматът се отклонява към пре-
охлаждане. Има необходимото топло работно облекло. Предвидено е оси-
гуряване на затоплени места за почивка и топли напитки. 

Дейността при температури под 10 С ще се извършва съгласно инст-
рукциите за работа на открито в студен сезон. 

 
Осветеност: 
Ще се ползва временно или подвижно осветление от различен тип. 

При работа в ограничени пространства и при наличие на запалими и взри-
воопасни газове ще се ползва взриво-защитено осветление. 

 
Шум: 
Източници на шум над ПДК ще са работното оборудване и техноло-

гичния процес на съответните обекти.  
Тъй като шумовите нива зависят от много фактори – редовна под-

дръжка на оборудването, амортизация, натоварване, разстояние до стените, 
брой на машините и резонанси, препоръчваме редовното използване на 
подходящи ЛПС / антифони / съобразени с честотната характеристика на 
шума на съответните инструменти. 

За местата, където шумовите нива са под 85dB, но над 55 dB обръ-
щаме внимание, че нормите са предвидени да защитават само слуховия 
анализатор, което не премахва екстраауралните ефекти на шума – бърза 
умора, вегетативни реакции, психастения. Тези ефекти могат да отслабят 
вниманието и да доведат до повишено ниво на трудовите злополуки. 

 
 
 
 



Прах, газове и други вредни вещества 
Не се предполага наличие на наднормени количества общ прах. При 

необходимост от ползване на ПЛС са налични еднократни противопрахови 
маски. 

В част от обектите при работа в ограничени пространства е възмож-
но натрупване на задушливи и токсични газове. Контрола на наличието на 
опасни и взривоопасни газове във средата ще се изпълнява със стандартно 
оборудване на фирмата, а вентилирането на ограничените пространства ще 
бъде осигурено от работещи на Възложителя. 

 
Електрически и магнитни полета 
Работата в близост до оборудване работещо с напрежение до и над 

1000V е част от всекидневната работа на екипа.  
Контрола на електромагнитните полета създавани от същото е за-

дължение на съответния клиент. Работа в близост до работещо не екрани-
рано оборудване в случая обаче не се предвижда. 

 
Биологични опасности: 
Работата на определени обекти ще предполага контакт с биологично 

активни утайки. Дейността ще се контролира и ще бъде извършвана по ин-
струкции на Възложителя. Налични са ЛПС – маски, очила, ръкавици, бо-
туши и еднократно облекло при нужда от такова. 

Проблем на някои обекти могат да бъдат бездомните или диви жи-
вотни. 
 

Оценка на организацията 
Създадена е добра организация на трудовия процес.  
Възложителят осигурява добро санитарно - битово обслужване, има 

аптечки за първа помощ във служебните автомобили и съответното осигу-
ряване с медикаменти и консумативи. 

 
Оценка на длъжностите и работното оборудване 
За оценка на рисковете от работния процес и работното оборудване 

беше извършена класификация и групиране на работните длъжности.  
На база на създадения класификатор се извърши оценка на същест-

вуващите опасности, взетите досега мерки, изискванията на нормативните 
документи. 

Според характера на извършваната дейност, специфичните фактори 
на работната среда и технологичния процес се отбелязаха приоритетните 
опасности както следва: 

 
 



Управител, Техник електрически машини и апарати 
За ръководните длъжности основен риск е високото нервно – психи-

ческо напрежение характерно за всички управленските професии. 
 
За цялата група при изпълнение на посочената поръчка ще същест-

вуват основно механични опасности – всички известни опасности съпътст-
ващи монтажната работа и управлението на автомобил. 

Опасността от поражение от електрически ток е на второ място по-
ради техниката и съоръжения до 1000 волта налични на обектите. 

Риск остава и неблагоприятния макроклимат при работа на открито. 
Работата на открито няма да заема цялото работно време и има необходи-
мото топло работно облекло. 

Работата в ограничени пространства ще представлява риск на много 
от обектите – падане на нивото и от височина, удавяне, затрупване, ток-
сични и задушливи газове, пожар и взрив са основните опасности. 

За тези длъжности риск може ще представляват и  граничния и над-
нормен шум и вибрации при монтажа; 

Ще е необходимо е придържане към ергономичните принципи и 
препоръки за работа в ограничени пространства и начините за спазване на 
физиологичен режим на труд и почивка без нарушаване на работния ритъм 
при работа на открито в студения сезон. 

 
В заключение  
След анализиране на картите за оценка на риска и получените резул-

тати за остатъчния риск в “ЛОКАТОР-К” ООД, гр. София установихме, че 
работната среда, работното оборудване и организацията на работния про-
цес не представляват непосредствена опасност за работещите. 

Взетите до момента мерки са достатъчни въпреки, че е възможно и 
допълнително подобряване на условията за работа. 
 
За „ЕСПЕРЕКС” ЕООД  Д-р Петко Сербезов. 
 
гр. София 
10.10.2016 г. 
 
 
Утвърждавам: ................................................ 
                                      (Красимир Даков) 
       управител 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯТ ДОКУМЕНТ СЕ ПОДПИСВА НА ЕТАП СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

 

Документ по БЗР 
(BS OHSAS 18001:2007) 

П-БЗР 4.4.6-1- Д 1 

Формуляр за компетентност 
по БЗР на контрактори 

Издание: 03 15/08/2012 
 

Приложение № 1 
П-БЗР 4.4.6-1- Д 1 

 
Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори  

 
Име и адрес на 
контрактора: 

 
Локатор-К ООД, адрес: гр. София, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 258, вх. А, ет. 1 

 
Лице за контакт: Красимир Милчев Даков 
Тел. No: , GSM: E-Mail:  02/962-18-81; 0888-64-11-68; Факс No: 02/962-21-39;  

e-mail: locator@dir.bg; sa;es@lokatork.com 
  
Предмет на договора Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери с външни 

и/или вътрешни датчици за напорни тръбопроводи за питейна и утайкова 
вода и за питейна вода при безнапорно течение 

  
Бр. служители: 5 

1. ДЕКЛАРИРАМ : 

1.   Извършил съм оценка на риска  съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда 
начина и периодичността на оценка на риска. 

2.  Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от 

мен инструкции за безопасна работа 

3.  Персоналът ми  зает с дейността предмет на  договора притежава изискващата се от съответната 

национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в 

зависимост от извършваната дейност. 

4.  При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното 
въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове 

5.  Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с  

лица посочени в Разрешението   по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004 

6.  Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения  и 

обекти и санитарно охранителните зони ,  ще  извършвам  само с  персонал  притежащи здравни 

книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи във ....и 

водоснабдителни обекти) . 

7.  Брой злополуки през последните две години: 

1. докладвани ................./загуба на време ...................за ..... год. 

2. докладвани ................/загуба на време ....................за ……….год. 



Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди 
подписване на договора 
По т.1: 

- Kарти за оценка на риска на основни професии за извършваната дейност 
По т.3: 

- Kопие от свидетелства на правоспособност на заварчик на лицата, които ще изпълняват огневи работи 

- Декларация, че персоналът ми е обучен съгласно изискванията на Наредба №9 от 23.09.2004г. за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация на водоснабдителни и 

канализационни системи – Приложение №1 към чл.1, ал.3 / работа в ограничени пространства / 

- Kвалификационна група по ел. безопасност на лицата, които ще работят по ел. уредби, съоръжения и 

мрежи 

По т. 6: 
- Копие от  здравни книжки на лицата, които при СМР ще имат пряк контакт с питейна вода. 

 

Контрактор: Локатор-К ООД 

Име: Красимир Милчев Даков.................................................................................... 

Позиция: Управител…………………../ подпис. ................................./дата: 20.10.2016 г. .......................... 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
За осигурена  техническа поддръжка,  и проверка на използваните от контрактора  

машини и оборудване съобразно предмета на договора 
 

Долуподписаният: Красимир Милчев Даков 
Представляващ фирма: Локатор-К ООД  
Като: управител 

Декларирам: 
 
1. Използваните  работно оборудване, автомобилна техника, технологии , 

материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления 
съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.   

2. Същите са в съответствие на нормите и изискванията за безопасност и 
здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в 
приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на 
съответствието. 

 
3. При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на 

съоръжения с повишена опасност СЕ СПАЗВАТ  изискванията на 
специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване 
нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието 



 
4. При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и 

друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване СЕ СПАЗВАТ 
изискванията на действащата нормативна уредба: 

- Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането; 
- Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии 
- Наредба № 1  за проектиране , изграждане и поддържане на електрически  

уредби за ниско напрежение в сгради 
- Правилник за безопасност и здраве  при работа в електрически уредби 

на електрически и топлофикационни централи и по електрическите 
мрежи. 

- Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. 
 

5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните 
средства и средствата за индивидуална и колективна защита е ОСИГУРЕНО 
техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки,  лабораторни и 
технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове 
и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и 
ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата: 24.10.2016 г.      Подпис:____________________ 
          (Красимир Даков) 

 
 
 

 
 

 


























































	
	
	
	
	




