
Приложение №1  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Държавна агенция 

за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“ 

 

 

Обществената поръчка включва дейности по подпомагане на Възложителя при 

прилагането на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ), Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността 

на службите по трудова медицина, Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и 

периодичността на извършване на оценка на риска и други нормативни актове, свързани 

с осъществяване на дейностите от Служба по трудова медицина.  

Услугите от Служба по трудова медицина ще бъдат предоставяни по отношение 

на 500 служители, работещи в 21 обекта на ДАМТН на територията на цялата страна, в 

това число и гр. София.  

Службата по трудова медицина (СТМ) трябва да отговаря на изискванията на 

ЗЗБУТ и да е регистрирана като СТМ по чл. 25в от ЗЗБУТ. 

СТМ следва да обработва лични данни в качеството си на администратор или 

обработващ лично данни съгласно Регламент ЕС /2016/679. 

СТМ води и съхранява документацията, определена в чл. 16 от Наредба № 3 от 

25.01.2008 г. и извършва своята дейност в съответствие с изискванията на нормативните 

актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

СТМ оказва съдействие и дава препоръки при: 

- изготвяне на документи, изискуеми съгласно ЗЗБУТ, Кодекс на труда /КТ/ и 

други нормативни актове; 

- актуализиране на необходимите документи, свързани с Наредбата за 

трудоустрояване; 

- промени в нормативната уредба, касаещи здравословните и безопасни условия 

на труд; 

- изпълнение на предписания от Инспекцията по труда; 

- трудови  злополуки.  

СТМ провежда първоначално/текущо обучение на членовете на комитета по 

условия на труд /КУТ / по утвърдена програма. 

СТМ провежда обучение, тест и издава удостоверения на служителите, 

извършващи инструктажи съгласно Наредба РД 07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда 

за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

При посещение на обекти на ДАМТН организира лекции за оказване на първа 

долекарска помощ при пожар, земетресение и други. 

СТМ следва да предлага мерки за отстраняване/намаляване на риска за здравето 

и безопасността на труда, както и да изготвя заключения за пригодността на работещите 

да изпълняват даден вид работа.  

СТМ извършва оценка на риска (включително за Корона вирус COVID-19) на 

всички поделения на ДАМТН за 500 служителя, работещи в 21 поделения на територията 

на цялата страна. 



 СТМ предоставя възможност чрез приложен софтуер за обработка на 

специализирана медицинска информация съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за 

условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина 

Необходимите консултации и предаването на изготвени документи ще се 

осъществява в офиса на ДАМТН, находящ се на адрес гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 

№ 52А. 


