
догов0 рм,А.{.....

д""'&'.'.Ё.$,.20 !7 г.. в гр. Б')]ховс). }|а осн0ва[]ие ч'1' !9:1 от 3акона за общсстве1-{ите

!1оръчкии}твърАеглна01.06.2017г.от]{иректорана1[]..|[[[-.лхово".про1'око.п нак0[4исия1а

за |{.!]асиранс на участг|ицит'е и с)преде'!яне на изпълни'гел!{ н:: обш{ествена |!оръчка с предь'1ет:

''[1звъ1этт:всттуе нц'заёъ-у)!с[!1]!е.1н!! .:асёттт.1ттгтст;т; гтре,,:тес)тт ц тгзс'цес)в,тнс;;т, прес)всус)е:уст с; ,'}{аре06с; $о 3

за з(10т'1т:)+([|п1е.1111.!п1е т'аре0вс:1;тп';те:!нц !! /1ерцсэётсчт;н. -ът.ес)ттт1отттст;;! п|)е?:|со1! тта рабс;птт;тт[|!,|п1е" се

ск'!ючи }{аст(')ящият договор за въз.,!агане на обш1ествена пор'ьчка' ме)кду:

1. 1еритори&п11о г1оде.]1е}!|'1е."!ържавно гс)рск0 стопа]{сгво Рлхово" със ссда-п[1ще и

адрес на управ]1сттр1е: гр. Блхово. ул. <[ан 0тефано>, м13. в!4к 20161765,10070.

лредстав.]]яваг1о от инж. никола1"'1 Атанасов ми|ш!{нев - {иретстор и 1огка }4ванс-:ва

[4ванс':ва - |'-гтавегт счетоводител. нар1'|чана:]а краткост вь злон{штвл
14

2. стм ,,}4едика 1" п,оод' със сед;[]1иш{е и адрес н!1 управление:гр.9пабо.п. ул."{,ан
[ерве.;п" ]\9 35. вик/Булс]1А1200190з91. предст'ав.]1ява1{о 0'] ..!-р [тоягт !_осподинов ('тстегз" в

качеств0то ь1у на у|!равител" определе!{ за из|1ъ'!!]ител след пр()ведег!а процедура за обществена

пор'ь(!ка по реда на глава 26 от 3Ф[|. гларинан по-долу за кра'гкост ..йзт:ълнител''. от друга

страна.

€траните п0 договора се споразу\,1яха за следнот('):

{. пРввдмвт нА догово}'А
({л. 1. възло)|(итвлят въз.л!а1'а' а |43||Б"!нитвлят прие\,!а да и:]вър111и срещу

възнагра}!(дение на своЁ.: риск меди1{ински 1'!регледи и изследв!1[|ия |1а рабо'геш1и'ге в [[1 ..{!-0
Блхово". съг"цасно изискваг!ията на Ёаредба 3\з 3 от 2в 02.1987 г. '\а задъл){ите'{нитс

предварителни и периодични медици}'!ски прег.,1еди на рабо:'ни : пите.

т{.л.2.изпълнитвл'{т следва да из|1ълни услугата !|о чл. 1 о'г т'ози ,{оговор в

съответс1_вие с !|ас'1'оящия договор' и прило}кенията. които са нсраздсл!]а !!аст от него.

11. сРок нА изпълнпнив нА д€)гов0РА
9;т. 3. [рокът за изп'ь.л!нение е един [|есец от ск.]1|о!!ване на д.)г0вора.

1|1. цвнА. нАчин нА плАш{Анв
9;т. ,1. Фбща:-а це!-!а на възло){{ената с }|аст()яш]ия догов(}р поръчка. съ!'ласно цег{ово1-о

!1редл0))|(ение на 143[1ълнитвл9 е в раз\'!ер до 1585"16 л:;.(хиляда пе1'стоти}{ осе\4десет |"|

пет лева и 16ст) без ]{!€, при цени на о1делните г1регледи с-ьгласно ценовот0 предш0)1(ение }'!а

изпъл н ите'] !я. съставля в:1що нераздел на час1' от настоя 1.ция договор'

(2) /{ъл>киш:и'те су\.1}.1 се за!"!]!а1цат :то банк0ва сметка на !43{1Б"[!н!4твля.

1|л.5. Бсички ра']носки на 143|1Б"]1нитвля по изпълн€|{ие на настоя1ция договор са за

!|егс)ва с\4етка и се с!|и'гат включени в о|1редс]|е|{а'га по-горе цег:а по чл. 4.

1{л.6. (1) [1.пащанията по ]1оговора щс се извър|1|ват от ]}Б3.[!Ф}{{итплят":резбанков
превод по сметката на 143||Б"!|г1итвдя в срок от 7 (седем) работни д!{и слсд изпРацанс }|а

обработената инфорш':ап-{ия за всеки слу)ки1'ел на възл()житвля и предс'тавя|_{е на

0кончате.'!ен г|риемателно-предавателег| протокол за извър|11еглата работа под!1иса}! 0т двете
страни.

(2) [ъл;киптата стойност на и3вър|шените услуг'и шце се определи като сбор от

произведенията на посо([ените в ценовото !1редло)кение +па ['{3[|Б/[нит[ля единични
ценш за съотве'|'ния вид 11звър!пен профп:.пакт'!|!|ен 1!1с:|[[{[|1!€(и прегле/!/клдтни'!г;(;

[!зследване за ед}{а хсена1птъ;к и дейст'вителн1{я броЁ1 на |!регледан[!'!е;,ыен|| 11 п|'ь;ке -

слу}{(!{тели на Бъзложсителя. Броят на прег-||ед:1ни1'е сл\ 7(1!1'е.]1и се }']1ос'говерява чре3



по'|ага1{е }{а подпис от прегледания с'1у)кител в |1о}1\1сг{ен сп}|сък. който ще бъде
пред()ставен на [:|311ълнитвл9 от ББ3ложитв"т[9 ::ри склк]чване на договор за
изпъл нение на поръ!!ката.

!{л. 7. (1) Банкова сметка на !43!1Б"т|![41||"1!9: всвш|ш 95611000069102

(2) изпълнитвлят се задъл)|(ава да информира п}1сш|ено възложи?Б,|{ при

промяна на банковата сметка, по която се извър|{!ват плаща}!ията.

1у. пРАвА и зАдъш1(вния нА възложитвля
({л. 8. възлох(итш,1ш[т има право:
1. !а осъществява контрол по изпъл}]ението относно качесгвото. количеството и сроковете

на изпълнение във всеки момент от из|1ълне1{ието на догов0ра. без с това да се пречи на

изпълни[[]1]{,;
2. 3ъв всеки един момент да п0иска отчет от изпълнитвл'1 за изпълнението на

дейностите. предмет на настоящия договор.
(ь. 9. възло}штвлят е д/'!ъ}кен:

1. !а заг:лати на |[3[1Блнитвля цената. съгласно разд(]"п !11 от настс)ящи'! договор при

},1зпълнението на поръ!!ката и при условията на договора;
2. !а представи на изпълнитвля необходимтга инфор,ла|{ия във връзка с изпъ.]1нението

на доБовор21. къш| дата1'а на нег0в()то скл}очване;
3. Аа определи лица за свои представители. отговор}1и за !(()ординацията и изпълнение'то по

догов0ра.
у. пРАвА и зАдъл}квния нА изг!'ьлнитв,л'1

{л. 10. изпълнитвл!{т иш|а право:

1.[а полуни договорената с настоящия договор цена при условията и в сроковете.

предвидени в договора:
2. !аиска от ББ3"}|Ф[\4т|.ля приемане на работата;
3. !,а иска от ББ3"]!Ф)китвля допълнителна инс!ормация и съдействие за изпъ..[!нение }'!а

възло)кената ш:у работа.

{л. 11. изпълнитвлят е длъ)!(е}|:

1. {а изпълни всички дейности по |-!редмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при

спазване ус]1овията' посочени в договора и прило}(енията кьм него и }{а и:]искванията на

действащите нор1\,|а'ги вн и актове' при.)1о)ки м и къш1 тези дей ности ;

2. !,а г.тзпълнява дейностите съобразно техническата специф[1кация, която е неразделна част от

този договор.
3.Аа пред0ставя своевременно исканата от 3Б3.[1Фя{и'гвля информашия за хода на

}1зпълнение на договора;
4.!а предоставя възмо}!{ност на възложитв'ш| да прове})ява и3пъл}{е}|}{ето на пред]\,!ета }{а

договора;
5.[[а опрелели упълнош1ощен свой предс'гавител, който да има правата и ':}адъл)|(енията да го

представ.]'!ява пред възлох(итвля по изпълнението на настояш{ия договор'
6. !а представя при поискване от страна на ББ3[Ф)|{||тв-,!я отч91' за извър|1|ените от не|ю

дейности въ}з всеки един \,1омент от изпъ'|нението на договора;
7. !атретира всички документи и инс}ормашия. предоставе!|и ш{у във връзка с из{1ълнениет'о

на дог'овора, кат0 поверителни, и няма право' освен ако т()ва е необходимо за целите на

изпълнението на договора! да публикува или предоставя на тре_ги лица информация. свързана с

договора. без предварителното пис\4ено съ1тасие на ББ3"1|Ф)'{итпля. Ако възникне спор по

отно1|]ение н€шожителнос1та на публикуване или обявяване на 1'акава информация за целите на

изпълнението на договора, ре|_|-1ението }!а възло}!{итв"1ш1 е ()кон!{ателно:

3. !а не предоставя информация за съдър)|(ащите се в здравните карти ли!|ни данни;

9. !а информира своевременно възлон{итвл'1 за промени в условията и н0рмативните

актове, регулиращи изпълнението на пред1\|ета на този дог0вор.

9л. 12. изпълнитв]1ят се задъл}кава да изпълни предш|ета на }!астоящия договор'



съблгодавайки изискванията на 3акона за здравето, 3акона за з/]равословни и безод;асни условия
на труд. 11аредба ]\р 3 от 28.02.1 937 г. за задължи'гелнитс пре/1вари'ге.'!ни и |!ериоди!!}.!и
\'|едици!]ски прегледи на работг'тиците. както и вси!1к11 действаши къ1\,| \,!о\'|е!!.га н?т
изг|ълне!{!.'|ето']акони1 правил}!и1{и и нор!\,[ативи- касае!|{и изпълнение от'"1.акъв харак.гер.

у{. сАнкцир|
1{л. !3. 3а неизпъ::нение:
1. |]ри п1,лн(-) неизгт'ьлнение на ]1огов(]рните задъ,|)кения ()г с1'рана на !13||Б"1!нитвля'

пос.'|едният дъл)](и неустойка в раз;\|ер на 10"1' от' общата сз'с::й:+ост на договора по чл. ;1. а
възложитв,лят има право да развали договора без да д11ва срок за изпълнение1 вед1.{о с
всички зако!_!ови последици. произтичащи от разва'тянетс'. 3а п'ьлг|о неизпъл}!ение на
договорните задъл){{ения о'{ страна на {4311Б.!!нитпдя се счита забава. над1квърляща 20
(двадесет) работни дни.

2. |ри виновно части(!но неизпълнение г!а договорн}1'ге задължения 0т стра|]а на
изпълнитвля. послед['!ият дъл)|(и неусто}|ка в разп'{ер на5'"Ау от обш1ата стойност по чл. 4 от
настоящия договор.

у11. пРв,кРАтявАнв нА дог()воРА
9л. 14. (1) Ёастояш1ият договор се прекратява с изтичане'|0 на срока за из!!ълнение.
(2) |{астоящият догоЁор мо)1(е да бъде прекратен 

'1ри 
следни'ге обстоятелгс.гва:

1. след и1]пълне}{ие предмета на договора:
2. по в'заипцно съгласие на страните:
3. при д0казаг!а обективьга невъз\,{о)кност за изпълнег1!!с 1{а договора (_)т с1'рана !{а

изпълни1ЁЁ.[{;
4. в случай на настъпили същес1'вени прош!ени Б с'тбц19913'( гва.га за изпълнение на договор:}

!]о пр!{чини. ']а които страните не отговарят:
5. при запо!1ване на процедура по ликвидация на й3|{Б[Ё!!?8,-т|9;
6. при откриване на производство по несъстояте..'11-{ост на и'}пълни18-|[9;
7. при закрива}{е на лечебното заведение.

у!11. оБщи РАзпоРвдБи
9л. 15. (1) Бсинки съобщения и уведомления |\,1е)кду с1 раните г|о повод договора се

извър11]ват в !1исмена форма нрез (.;акс, препоръчана поща с с:;братна разписка и,!и куриерска
слукба. [(огато някоя от ст'ранит'е п0 дого1]ора пре.цостави !!а другата страна и електронг{о
копие ь!а /_1окумент. съобщегт|4е или уведош|ле}]ие, при !{есъотве'гствие г{а съдър?|(а.нието ]\|е}|(ду
хартиения и елект'ро}!ния носител, за в[шидни се считат'3аписи1с на хартие!{ия носител.

(2) 3а изпълнение на поетите с нас'гоящия договор з|1д1ъл)кения) страни |'е 0пределят
следните свои представители за контакт:

зА възло[1{1Ё"|1]1,:
|ице за контакт: ин>т<.Ё.йишинев
1еле(;слн: 0478|вв262
Бл . [! с':т ща : 0 9з е 1 }-т о т о (@ ш 1 с1 р - з ! ! теп. с о :т:

зА изпълЁ1{1["'!-[:
-|1ице за ког{такт: А-р €тоян ]-осп. [тоев

1е::ес}он: 0в9в449060
Рл. поща: з 9-з1сэеь,{@а[::т,.б8

(3) ('граната' която е г[роменила адреса си за коресп0нде}{ция е длъ)к!_;а да уведош|и ,,'-^'-,,'
другтга стр:тна. Б противен слунай съобщеният2 ще се считат :1|т в'шидн0 връ!!ени |{а последния
извес'ген адрес по договора.

(,1) !{ито една от стра!{ите няма прав0 да |1рехвър.,|я права'!а и задъ.]]}!(сният'а. !!р0изтича||1и
от този договор. на трета страг!а' осве}] в случаите по .!л. 1 17 от 3Ф[1.

(5) Бсинки спорове! които могат да възник}]!]т във връзка с настоящия договор. по повод
неговот0 из{1ълнение или тълкуване. вклк_)чително с11оровете. |1ородени или отна.ся|ди се до
неговата недействи;'елност или прекратяване! страните трябва да реша1' чрез договаряне
поме)кду си.

(6) Б слунай на невъзмо)кност за разре11!аване на сп0ровете по пъ1'я на договарянето' те по/]ле)кат



на разглехцане и ре1||аване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство
съд.

(7) {оговорът влиза в сила от датата на неговото подписване.
(8) 3а всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби

гла бъл гарс кото гра)|{данско и търговско законодател ство.
(9) |4зменение на ск.,|ючения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при

условията на чл. 1 16 от 3Ф[1.

Бастоящият договор, ведно с прило)кенията, представляв;1щи неразде.,}на част от нег'о се
състави в два еднообразни екземпляра един за възложитшл'1 и един за
изпълнитвля.

пРило}кЁ\\1А:
1. 1ехническо предло)кение на [4зпълнителя.

зпълнителя.

1.

(и

7 Ёоод "с'ужБАтРудовА
мвдици|{А г€г"{]!.1кА 1 "

ямвол(1отка }1ва



цвново пРв,дложшнив
от стм мвдикА 1 воод

със седалище и адрес гр. ямбол., ул.

,,!,ан 1ервел'', $9 35 , Б!!41(: 200190391, тел. 0898449060,

факс.......... ..., е_гпа|1з_9_з{оет@абт.б9, представлявано от

€тоян [осподинов €тоев, в качеството му на

/

управител.

увАжАвми дАми и господА,

Бъв връзка с провежданата процедура с предмет: ,,{:[звьрппва{{е на задъл)кит€лг1!1

меднцински прегледи и пзследвания' предвидени в ,'|{аредба ф 3 за задъл)кител|]'1те

предварителни и периодпчни медицпнски прегледи на работниците", предст8в9з-1 €;1€'11{Ф13

ценово предложение:

1. Фбщата цена (за 4б с.цясители' от които 11 экен:т и 35 *тъ;ке), прпп която ш{е

изпълнпм поръчката, * т585116 !.''"'* )(иляда петстотин осеп[десет 11 пет и 1б стотинк*т)

леза без ддс.

2. Ёачин на образуване на предлаганата цена:

[1редложената обща цена е образувана на база прогнозния брой слу;кител}{ жени|-ттъже

зададен в техническата спецификация у| следните единичн}{ цени за съответния вт{']

профилактичен прегле.ш/клинично-лабораторно изследване за един слу]к}]тел както с-1ед3а:

;,{!рФгЁозек
:;,"вр,у$.;, ',

,9"{,$4}щ:ги'
:8?9,

ж€Ёи'
','нъясе {ф

Ёдинична це}*}:в лева
без ддс ]&]

! ''*. !

] со;*,:; 
|1___-1

съ0тв9гн!ш ,.,:.' вид
г:рофилактн*е1*.'-
преглед,!|цин1,€чн0-
яабораторно ', ,

изследване з&. е.ц!{н

слу)ките.]-т(Р} ,] ,

1. }у{едицински прегледи' вкл}очващи:

|[реглед от кардиолог.
Ё{еврс)лог със снемане на общ

неврологичен статус за регистриране на болести на

мускулно - скелетната и нервната система.

|{реглел от Ффтатмолог.

| вхощафско изследване на коремни органи

] "'" 'р'.'атната/млечните 
жлеза според заеманата

| л,'*,'.' и пола на служителите или по избор'

1 11. йедицински изследвания. вкл}очващи:

1 1.,[абораторни изследвания:

1 1.1.|1ълна кръвна картина' кръвна захар'

!холестерол. щиглицериди.пълно изследване на

! ,р""а.

45

46

45

46

46

-5']0 1 2з0.00 ]

5. )0 ]]о. ]т]

|

5.,]0 2 39"ь]0
1

1|.00 4ет].0(;

9.-+6 -13 5. | 6

ч{ат1 1.со0р 01

Ра9е 1 о[2



'. *'\ ,
. ,:

Фбщатпо пре0ла?ано цена по ,п. 2. ,'Ёачйн н.а образув('не на пре0лаеанагпа цен!1'',

сле0ва 0о 0ъ0е равна на общагпа пре0лаеана цена по уп. 1 Фбшца цена.

[1рш разлошнаване в общаппа пре0лаеона цена ш сбора но пр0''3веёеншяупа н{1 про?нозн||я

брой слуясш'пе]'ш ул1но1}сен'! по пре0лоэюеншгпе еёшнцчньс ценн 3а сьоп1ве,пн'!'пе

Б р еел е ё й юп шн шч н ш тдз сл е ё в ан шя у ч а с !пн ш кь /п ще 0ъ ё е о постп р а н е ьс.

Бъзлоокцупеляп' ще 3ап]'аща с{1!|!о 3а реш'но ш3вър'1!еь'и ттрофшллкгпшчнн ме0нццнск11

прееле0ш ш 
'<,]'шншчнш 

шзслеёваншя на *,*'[^,,' брой слуяс'''п&цш (46 оршенппшросънен брой

в ,п.ч. 
'кен11 

11 ш лоъоке 35), оспоойнос,пенш по е0шну;чнш!пе цен|/ 3о всек'| опп пре0вшёенцупе

п р о ф шоакгпшч н ш ме0 ш цшн с кц пр еал е 0 ш ш кл !1н шчн о'л аб о р агпо р н ш шз сл е 0 в а н шя'

11. дРуги ФинАнсови условия

|[редложената от нас цена в настоя1цото ценово пред1ожен-'те е обвързвшда за срока на

пълното изпъ.11нение на вси1{ки дейности по пред{ета на поръчката 14 вю'1}очва всички разходи във

връзка с нейното из{тъ.'1нение. Бслсакви до{ть.т1ните.]тни разход{ или дейности във връзка с

изпъ]тнението на настояш{ата поръчкъ непре.щидени кьм момента на подаване на ценовото ни

предто}кение' и не каш9лирани в него ще бъдат изцяпо за ншпа с},{етка.

Аата:22.05.20|7 г.
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диР[ктоРА
тп дгс ''Блхово''
гР.шлхово

твхничвско пРвдло)квни п,

увАжАп,ми дАми и господА'
с настоящото представям на1пето техни!{еско г!ред.]|о)1{ение за и:]|тъ'][т]с'!ие |][1

обществена поръчка' нрез публ'куваг1е тта профи.тта г1а куг!увача на обява за събттраг:е тл;:

оферти с предмет: ,,[звърашва1!е 11а зас)т'лэ;сшпелтсш м.ег)шц11.1!с!{!1 преале0т: тт т'+зс';т'ес)с;сттса:я'

,)'Б',о',,-в ,,|!аре0ба мр з за зас)ълэтсш1пел1!ъ|пе прес)с;аршпаел'!|1,! 1! першо0н'ттст; лте0т:а1тттсст;а;

преале0ш на работптсъс1|11п'!е 
" .

1. |{риемам да и3пълним поръчката съгласно всички изисквания т:а Бъз:тох<ителя',

посочени в документ ациятаза г{астие по настояш1ата обществет{а поръчка'

2.!екларирам,чещеизвърш-тимпрофилакти!!нитемеди1{и}{скипрсг.,|с/(и|!а
служители'" ' й' 

^ 
тЁ ,'дгс влхово"' съгласно тех1{и!{еската спе:1и(;гткаг1ия (}г

доку},{ентацията за участие тта Бъз.ттожителя' при осигурява11е на вси({1(и !'1орма'ги|]}|0

определени задължения, определени съгласно Ёарелба м3 за задъл)1(ите']![{и'1'е \

предварите лни и периодични меди]\ински прегле ди на работниците'

3. !екларирй, че профилактичните прегледи и |(ли!{и1;ттс'г_лабора'гор|!и

изследвания ще бъдат извър1пени в '||1 {[6 8лхово , за което сп'|е |1редстави'}|и

съответните документи за регистрашия/разРе1шение за извърш]ване !{а дейгтост'га €]'[]1|1[|!()

3)13' съобразно график за изпълнение на дейности'ге, който ще бъдс изго'гвс|{ и съг'1!асу|]а||

с определен от Бъзложителя коорди|{атор, при подписва1{е !1а договора'

4. !екларираме' че сме запоз1-тати с изискването на Бъзложителя' учас'['!{1'1(1'1 ]1!]

р*,',''' 
'" 

,"'б*'димата техническа обезлте'лег:ост' в т.!1. авт0матизира|!а сис'|'ем[1 за

обработка на данните и ан!ш1из гта спет1ифичната меди11и{!ска ин(;орма|1ия' ст1]',рза|!а с

провеждането на гтрофилакти!!ните медиц1{!{ски пре|'.!1сд1-|. ка1'го т'сх!|и!(211'а и к()[|сума'|'ив''{1'с

за извър1пване на прфилактичните медицински т1регледи ще бъдаг осигурени 0'|' !!ас и са

за на1па сметка' съ1.ласно техническото задание към док}тиентацията 3? ус13']''"'

5.!екларирам'чещеизвър1пимследнитепрофилакти!{11ипрегледи:

Б прсдмста 1|а }|астоящата про|1сдур|1 сс |]|('}!!о(!!]а1'1

периодични медицински прегледи, съгласно
вси1!ки с.!!смс!11'и ||а1']а/ц,.]|)|(и'|'с.,|||и'|'с

приложение -]\!5 о'г ! |аредцба

и периодични медици!тски т!регле]1и

и д.т|ъх(ностите на работтти:1ит'е и],{93 /2 8. 02. 1 9 8 7год. 3а задължителните предварителни

на работниците и рискограмата на професиите

служителите в 1[1,,дгс влхово"'

А. |!рофп:лакт:п'пптпп мсдптцгпппспс:т :прст"лпс]|пг за экепппп:

|1регледотинтернистсъсс!{еманенаобщздравенстатус,извър1!]ва1!ет{а

€упоян |оспо\сотаов €птоев

6002259 ] 00
}правител'тритеиме!1а и

00|Ё:
-[мбол. ул. к{,ат* ?ервел> }Ф35

0в984490601ел:/Факс:
\{еБ а00гезз, 0,-тпа1!:

200 1 9039 1в,ик (Бул€1А1):
вс20019039111}{ по 3[][€:



електрокардиограма за регистриране на болести на кръвообращението.
|{реглед от невролог със снемане на общ неврологичен статус за регистрира}|е

на болести на мускулно_скелетна и !{ервна система.
|{реглед от офта_тлмолог с изследване на зрите.,1на острота и рефракция за

регистриране на болести на окото и лрр\датьците му (изследване с рефрактометър). [1ри
необходимост издаване на рецептаза очила.

Бхография на млечни жлези.
(линично-лабораторн|| изследвания: пълна кръв!{а карти[{а' общ холестерол'

триглицериди' гл}окоза, пълно изследване на урина.
6. Бхография на коремни органи

Б. |[рофилактични прегледи за мъэке:
|!реглед от интернист със снемане на общ здравен статус' извър1т]ваг!е }]а

електрокардиограма за регистриране на болести на кръвообращението.
|!реглед от невролог със снемане на общ неврологичен статус за регистрира}[с

на болести на мускулно-скелетна и нервна система.
|1реглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракшия за

регистриране на болести на окото и придатъците му (изследване с рефрактометър). 11ри
необходимост издаване на рецептаза очила.

Рхография на коремни органи.
1(линично-лабораторни изследвания; лъл11а кръвна картина' общ холестеро.]1'

триглицериди' гл|окоза' пълно изследване |1а урина'
Бхография на простатна жлеза

22.05.2017 г.
(ёапоа на поёпшсване)

.{екларатор:
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