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           Приложение № 1 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
Наименование на обществената поръчка: "Обслужване от служба по трудова медицина на 

работниците и служителите  на Медицински университет-София, включително оценка на 

риска за здравето и безопасността при работа на работещите в Медицински университет-

София ”  за срок от 2 години  

 

Възложител: Медицински Университет/ МУ/- София-Ректорат 

           

          Предмета на поръчката включва ежегодно изпълнение на следните дейности: 

1. Абонаментно обслужване на работниците и служителите от Служба по трудова 

медицина, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и 

реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 

2. Одит на условията на труд и документацията по здравословни и безопасни условия на 

труд съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г. и Наредба № 7 от 23 септември 1999 г.за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните 

места и при използване на работното оборудване. 

3. Наблюдение на здравното състояние на работещите, включващо: 

 консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на медицинските 

прегледи в съответствие изискванията на Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за  задължителните 

предварителните и периодични медицински прегледи на работещите; 

 изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид 

работа въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при 

работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и 

изследвания;  

 ежегодно изготвяне обобщен анализ на здравното състояние на работещите във 

връзка с конкретните условия на труд; 

 създаване и водене здравни досиета на електронен и хартиен носител. 

 

4. Разработване на физиологичен режим на труд и почивка, съгласно Наредба № 15 от      

31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на 

физиологични режими на труд и почивка по време на работа и НАРЕДБА № 7 от 

15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при работа с видеодисплеи. 

 

5. Обучение, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 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. 

 

6. Обучение на комитетите/групите по условия на труд, съгласно Наредба № 4 от                      

3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия 

на труд в предприятията. 
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7. Обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с 

конкретните опасности на работното място, съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за 

условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 

   

         За целия срок на договора при възникнала необходимост и съгласно  чл.11 от Наредба 

№ 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, чрез 

възлагателно писмо Възложителя, респективно ръководителите на структурните и помощни 

звена на Медицински университет-София възлагат изпълнение на дейността Оценка на 

риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите за 

съответния брой работни места и изготвяне на програма за превенция на риска за 

здравето при работа, за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения 

риск и подобряване условията на труд. 

 


