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                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 

 
 

Утвърдил,………/п/…………. 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

инж. Димо Димов 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

С настоящата процедура Възложителятима за цел да избере Изпълнител, на който да се 

възложи извършването на задължителни медицински прегледи и изследвания на 

служителите в ТП ДЛС  „Сливен”, предвидени в Наредба № 3 / 28.02.1987 г. за 

задължителните предварителни  и периодични прегледи на работниците и Наредба 

№3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова 

медицина”. 

Задължителните медицински прегледи и изследвания, следва да се извършат за 90 

(деветдесет) служители, в т.ч. 67 мъже и 23 жени. 

Медицинските прегледи и изследвания обхващат : 

 

А. Профилактични медицински прегледи за жени: 

1. Профилактичен преглед от терапевт-електрокардиограма, кардиологичен статус, 

бял дроб, пулс, кръвно налягане. 

2. Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за 

регистриране на болести на окото и придатъците му/изследване с рефлектометър/съгласно 

чл.9 от Наредба №7 от 15. 08. 2005год.за минималните изисквания за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. При необходимост-

издаване на рецепта за очила. 

3. Преглед с ехограф-ултразвукова диагностика/ефография/на млечни жлези, 

щитовидна жлеза и коремни органи; 

4. Клинично-лабораторни изследвания: ПКК, СУЕ, Глюкоза, Пикочна киселина, Общ 

холестерол+двете фракции, Триглицериди; Пакет чернодробна функция-АСАТ/АЛАТ/ГГК 
 

Предоставяне на информация на служителите за резултатите от профилактичните прегледи и 

изследвания. 

 

Б. Профилактични прегледи за мъже: 

1. Профилактичен преглед от терапевт-електрокардиограма, кардиологичен статус, 

бял дроб, пулс, кръвно налягане. 

2. Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за 

регистриране на болести на окото и придатъците му/изследване с рефлектометър/съгласно 

чл.9 от Наредба №7 от 15. 08. 2005год.за минималните изисквания за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. При необходимост-

издаване на рецепта за очила. 

3. Преглед с ехограф-ултразвукова диагностика/ефография/на простатна жлеза и 

коремни органи; 
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4. Клинично-лабораторниизследвания: ПКК, СУЕ, Глюкоза, Пикочнакиселина, 

Общхолестерол+дветефракции, Триглицериди; Пакет чернодробна функция- 

АСАТ/АЛАТ/ГГК 

Предоставяне на информация на служителите за резултатите от профилактичните прегледи 

и изследвания. 

Участниците са длъжни да осигурят предоставянето на услугата в гр. Сливен, сградата на 

ДКЦ по предварително съгласуван с Възложителя график, в рамките на срока на договора 

за обществена поръчка. Наемните отношения на Изпълнителя с ДКЦ са за негова сметка, 

като преди датата на провеждане на прегледите помещенията трябва да бъдат уредени. 

 

В изпълнението на възлаганата услуга трябва де се включат всички елементи на 

задължителните периодични медицински прегледи съгласно приложение № 5 от Наредба № 

3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи и 

работниците, а именно: 

№ 

по 

ред 

Описание на медицинските прегледи и изследвания 

Прогнозен 

брой  

служители 

в т.ч. 

жени, 

мъже 

1. 
Профилактичен преглед от терапевт 

90 

2. 
Профилактичен преглед от офталмолог  

90 

4. 
Ехография на коремни органи 

90 

5. 
Ехография на простатна жлеза - мъже 

67 

6. 
Ехография на млечни жлези и щитовидна жлеза- жени 

23 

7. 

Клинично-лабораторни изследвания: ПКК, СУЕ, Глюкоза, 

Пикочна киселина, Общ холестерол+двете фракции, 

Триглицериди; Пакет чернодробна функция 

АСАТ/АЛАТ/ГГК 

90 

 

1.Срок и място за изпълнение на поръчката: 

 

1.1.Срок на изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на услугатае 30.05.2020 год., 

считано от подписването на договора или до достигане на финансовият ресурс 

определен от Възложителя.  

1.2.Място на изпълнение на поръчката: гр. Сливен, сграда на медицински център. 

Изпълнителят има задължение за своя сметка и на свой риск да осигури необходимия брой 

кабинети за преглед и манипулации на служителите. 

 

2. Прогнозна стойност на поръчката. 

Прогнозната стойност на поръчката е 4050.00 лв. (четири хиляди и петдесет лева) 

без ДДС, в. ч. за всеки служител максималния финансов ресурс е 36/тридесет и шест/лева 

без ДДС. 

 

 


