
„А М О – 2018“  ЕООД 
Служба по трудова медицина 

   

гр.София, тел 02 866 04 40, 0887431798, e-mail: amo-2018@abv.bg 

Уважаеми Господа, 

 

Предлагаме на Вашето внимание информация за извършваните дейности от Службата по 

трудова медицина към “АМО - 2018” ЕООД, регистрирана от МЗ с Удостоверение № 

634/21.05.2018 г. 

Задачите, които изпълнява СТМ са съобразени с изискванията на Закона за здравословни 

и безопасни условия на труд, Наредба №3/2008г. за дейността на службите по трудова медицина 

на МЗ и спецификата на трудовата дейност, упражнявана от работещите в изследвания обект. 

В основен план, годишното обслужване от СТМ включва дейности, касаещи 

професионалния и здравния риск, а именно: 

1. Здравен риск - съгласно Наредба №3 за службите по трудова  

медицина от 25.01.2008г. на МЗ: 

1.1. Заснемане здравословното състояние на работещите. 

1.2. Разработване, актуализиране и съхранение на здравни досиета на работещите. 

1.3. Разработване на програма за периодичността на задължителните медицински 

профилактични преглади по Наредба №3/1987г. на МЗ. 

1.4. Организация и/или провеждане на задължителни профилактични медицински 

прегледи по пакети в съответствие с изискванията на Наредба№3/1987 г. Анализ на резултатите. 

1.5. Наблюдение и анализ на здравословното състояние на работещите и заболеваемостта 

във фирмата. Месечен контрол и анализ на движението на болничните листове. 

1.6. Годишен анализ на заболеваемостта във фирмата. 

1.7. Изготвяне на заключение за пригодността на работещи и/или кандидати за работа да 

изпълняват даден вид трудови задачи. 

1.8. Запознаване на работещите с правилата за първа долекарска помощ и самопомощ. 

2. Професионален риск - съгласно Наредба №5 за реда, начина и периодичността на 

извършване на оценка на риска от 25.05.1999г. на МТСП и МЗ: 

2.1.Класифициране на данни за работна площадка, технологични процес процеси и 

трудови дейности. 

2.2. Събиране на информация и съставяне на досие на фирмата по състоянието на 

условията на труд. 

2.3. Идентифициране и класифициране на опасностите по определените и съгласувани с 

работодателя единици. 

2.4. Подпомагане на ръководството при организацията и провеждане на апаратурни 

измервания на факторите на работната среда, водещи до потенциални опасности и необходими 

при оценката на риска. 

2.5. Експозиция и изложени на опасности работещи. 

2.6. Определяне елементите на риска за особено значими опасности. 

2.7. Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и въведените предпазни 

мерки. Документиране. 

2.8. Съставяне на списък на проблемите и предложения за решаване. 

2.9. Информиране на работещите за степента на риска. Инструкции за работа в условия на 

съществуващите вредности. 

3. Допълнителни дейности: 

3.1. Консултации по ЗЗБУТ и подпомагане на ръководството на фирмата при създаване на 

фирмената документация в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща 

дейността. 



3.2. Подпомагане на КУТ/ГУТ–документиране създаването, разясняване функциите и 

задачите. 

3.3. Организиране и/или провеждане обучение на представителите на КУТ/ГУТ – 

първоначално и ежегодно. 

3.4. Участие съвместно с Ръководството на фирмата в разработването на план-програма за 

подобряване условията на труд и осигуряване безопасност при работа. 

3.5. Консултации и подпомагане на ръководството на фирмата при организацията и 

провеждането на задължителни профилактични медицински прегледи на работещите по пакет в 

съответствие с изискванията на Наредба№3. 

 

Цената на Договор за едногодишно обслужване по гореизложените дейности е в 

зависимост от обема на работните процеси, подлежащи на наблюдение, вида трудови дейности, 

упражнявани от работещите при реализиране предмета на дейност и изискуемия по Наредба 

№3/1987 г. обем профилактични медицински прегледи, както и от обема на договорените за 

изпълнение от СТМ работни задачи.   

Приложено изпращаме Ви ценова листа на дейностите, съгласно изискванията на Наредба 

№3/2008г. за годишно обслужване от СТМ.  Посочените цени са крайни и не се начислява ДДС. 

 

Надяваме се, че предложението ни ще Ви заинтересува и сме готови за съвместна  

среща, на която да обсъдим всички детайли по нашето предложение. 

 
ДЕЙНОСТИ И ЦЕНИ  

за едногодишно обслужване от Службата по трудова медицина към „АМО - 2018” ЕООД  

№ по  

ред 

Дейности по обслужването Цена 

/лева/ 

Забележка 

1 2 3 4 

1. Едногодишно обслужване на списъчния състав, включващо: 

1.1. Анализ на проведените дейности във фирмата и наличната  

документация по осигуряване на безопасна и здравословна работа. 

1.2. Анализ на съществуващата документация по оценка на  

професионалния риск. 

1.3. Класифициране на данни за работната площадка, технологични 

процеси, трудови дейности.Съставяне на досие на фирмата по 

състоянието на условията на труд. 

1.4. Методична помощ и консултации на работодателя при създаване  

и/или поддържане в актуално състояние на фирмената документация, 

мерки и мероприятия по осигуряване на безопасна и здравословна 

работа в съответствие с изискванията на нормативната уредба 

1.5. Консултации при изпълнение на предписания, издадени от  

Инспекция по труда и/или други контролни органи 

24.00 

 

За един  

работещ 

2.  Здравно наблюдение на списъчния състав: 

2.1. Събиране на данни за здравословното състояние на всеки 

работещ. Разработване на лични здравни досиета и поддържането им 

в актуално състояние. 

2.2. Анализ на заболяванията с временна нетрудоспособност. 

2.3. Изготвяне на заключение за пригодността на работещите да  

изпълняват даден вид трудови задачи в съответствие с  

индивидуалните данни за здравословното състояние. 

2.4. Издаване на заключение за пригодност за работа на конкретно 

работно място на новопостъпващи служители във фирмата. 

2.5. Определяне обема и периодичността на задължителните 

профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба №3/87г. 

2.6. Предоставяне на информация на работещите за резултатите от 

проведени профилактични прегледи и изследвания и здравните 

18.00 За един  

работещ 



рискове, свързани с работата им. 

3.  Ежегоден анализ на здравословното състояние на работещите въз 

основа на резултатите от проведени профилактични прегледи,данните 

за временна и трайна нетрудоспособност и/или професионална 

заболеваемост и връзката им с условията на труд. 

10.00 За един  

работещ 

4. Организация и провеждане на задължителните профилактични 

медицински прегледи по изискуемия минимум на Наредба №3 * 

(лабораторни изследвания на кръв и урина, ЕКГ и заключителен 

преглед от специалист - вътрешни болести) 

25.00* За един  

работещ 

5. Изработване оценка на професионалния риск** 

5.1. Идентифициране и класифициране на опасностите по  

определените и съгласувани с работодателя единици. 

5.2. Експозиция и определяне на работещите, изложени на  

идентифицираните опасности. 

5.3. Определяне елементите на риска за значими опасности. 

5.4. Анализ на данните и изработване оценка на професионалния  

риск за здравето и безопасността на работещите. 

5.5. Съставяне на списък на проблемите, оказващи влияние  

върху степента на риска. Изготвяне на предложения за мерки и 

мероприятия за управление на риска. 

5.6. Информиране на работещите за степента на риска.  

Инструкции за работа в условията на съществуващите вредности. 

200+ 20.00лв. за  

всяко 

работно 

място/профе

сионална 

дейност 

1 2 3 4 

6 Организация и/или провеждане обучение на членовете на КУТ/ГУТ: 

6.1. – първоначално обучение 

6.2. – ежегодно обучение 

 

80.00 

25.00 

За всеки  

член на  

КУТ/ГУТ 

7 Консултации по ЗБУТ и методична помощ, включващи: 

7.1. Консултации по нововъведенията и измененията в нормативните 

разпоредби, касаещи осигуряване на условия за безопасна и  

здравословна работа във фирмата. 

7.2.Участие при разработваните от  Ръководството на фирмата 

програми за подобряване условията на труд. 

7.3. Консултиране и подпомагане на ръководството при 

организацията и провеждане на необходими контролни измервания 

на факторите на работната среда. 

7.4. Методична помощ и консултации на КУТ/ГУТ – по  

документиране на учредяването, разясняване функциите и 

задачите, отчитане на дейността и др. 

7.5.  Предоставяне на материали по правилата за оказване на първа  

долекарска помощ и самопомощ. 

 

Не се 

заплащ

а 

За срока на  

договора 

 

* Пояснение към т. 4: Съдържанието на задължителните профилактични медицински прегледи е в зависимост от 

упражняваната трудова дейност, респ. от вида на изпълняваните работни задачи и условията на труд, което е 

регламентирано в Наредба №3/1987г. на МЗ и приложенията към нея. За всеки необходим съгласно изискванията на 

наредбата допълнителен преглед извън изискуемия минимум  цената се увеличава с 15 лв., а за всяко допълнително 

изследване – в зависимост от цените в здравното заведение, в което се  извършва. 

 

** Пояснение към т. 5: Базовата цена за Оценка на професионалния риск е 200.00 /двеста/ лева, към която се 

прибавя сума от 20.00 /двадесет/ лева за всяко изследвано работно място, респ. професионална дейност.  

 


