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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 
         За изпълнение на на обществена поръчка за услуга, в съответствие с §1, т.31 от ДР 
на Закона за обществените поръчки за услуги-  изисквания към характера на услугата  
«Изпитване и методи на изпитване» - обем на периодичните медицински прегледи и 
лабораторни изследвания за 1 (едно) лице, с предмет :  „Извършване на задължителни 
периодични медицински прегледи  и изследвания на работниците и служителите в ТП 
”Държавно горско стопанство Генерал Тошево”, предвидени в Приложение № 5 на 
Наредба №3 от 28. 02. 1987год. за задължителните предварителни и периодични 
медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, по 
реда и при условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с прогнозен 
списъчен състав от 30/тридесет/ работници и служители , в т.ч. 24 броя мъже и 6 броя 
жени. 
 
       ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
ТП НА СИДП ДП ШУМЕН 
 
       Описание на обществената поръчка с предмет: „Извършване на задължителни 
периодични медицински прегледи  и изследвания на работниците и служителите в 
ТП”Държавно горско стопанство Генерал Тошево”, предвидени в Приложение № 5 на 
Наредба №3 от 28. 02. 1987год. за задължителните предварителни и периодични 
медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве. 
 
         Настоящата поръчка е свързана с осигуряване на качествено медицинско 
обслужване на работещите в ТП ”Държавно горско стопанство Генерал Тошево”  от 
квалифицирани медицински специалисти и оборудвани лечебни заведения. 
        Пакетът от медицински прегледи и изследвания , съгласно Приложение № 5 на 
Наредба №3 от 28. 02. 1987год. за задължителните предварителни и периодични 
медицински прегледи на работниците, включва: 
        Профилактични медицински прегледи и изследвания на работниците и 
служителите в ТП ДГС Генерал Тошево, съгласно ЗЗБУТ и Наредба №3/1987 за 
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците по 
следните показатели: 
       І.Медицински прегледи, включващи: 
1.1. Терапевт със снемане на общ здравен статус, извършване на електрокардиограма за 
регистриране на болести на кръвообръщението. 
1.2. Невролог със снемане на общ неврологичен статус за регистриране на болести на 
мускулно-скелетната и нервната система. 



1.3. Офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за регистриране на 
болести на окото и придатъците му (изследване с рефрактометър) като при 
необходимост се издава рецепта за очила. 
1.4. Ехографско изследване на коремни органи – за мъжете и ехомамография / 
мамография – за жените по избор. 
1.5.Преглед от специалист АГ с цитонамазка- за профилактика на онкозаболявания при 
жените 
 
ІІ. Лабораторни изследвания на: 
1.1.  Кръв (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит, глюкоза, 
липиден профил, холестерол, HDL холестерол, триглицериди, кръвна захар и гликиран 
хемоглобин, АСАТ, АЛАТ); PSA туморен маркер - за мъжете 
1.2. Урина (белтък, кетони, кръв, уробилиноген, билирубин, захар). 
 
 
Поръчката обхваща провеждане на профилактични медицински прегледи и 
изследвания на персонала на ТП ДГС Генерал Тошево с прогнозен списъчен състав от 
30/тридесет/ работници и служители , в т.ч. 24 броя мъже и 6 броя жени. 
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