
9 ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

Гр. София – 1000, бул. „ Патриарх Евтимий” № 35 
Директор: 987 72 16, пом. директори: 987 87 72, канцелария: 987 64 02, e-mail:licee@feg.bg 

 

ПОКАНА 

 

9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” кани, на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, заинтересованите 

служби по трудова медицина да оферират цена за обслужване на 85 служители на 9 ФЕГ за 

следните дейности и услуги: 

 

1. Оценка на риска, оценка на работния процес, оборудването, помещенията, 

организацията на труда, фактори на работната среда и трудов процес и определяне на 

изложените на риск лица. Разработване на препоръки на работодателя относно 

подобряването на работната среда, безопасността на труда и оптимизиране на трудовия 

процес; 

2. Водене на здравни досиета на работниците и служителите; 

3. Изготвяне на анализи на здравното състояние на работниците и служителите; 

4. Разработване на препоръки за управление на професионалните рискове; 

5. Разработване на препоръки относно преустройството на работните места и 

организацията на труда при необходимост; 

6. Консултиране за насочеността на провежданите профилактични медицински прегледи; 

7. Изготвяне на здравна карта при напускане на работа; 

8. Препоръки за осигуряване и провеждане на контрол по спазване на правилата, нормите 

и инструкциите по безопасност и здраве при работа; 

9. Изготвяне на планове, инструкции и правила за работа, съгласно актуалните 

изисквания на действащата нормативната уредба (напр.: План за предотвратяване и 

ликвидиране на аварии, правила за пожарна и аварийна безопасност, Инструкция по 

електробезопасност, правила за осигуряване и здраве при работа с дисплеи, Основни 

принципи при оказване на първа долекарска помощ в случаи на аварии и злополуки на 

работното място, физиологичен режим на труд и почивка); 

10. Трудово-правни консултации, инструктаж и обучение в областта на: 

 Законодателството по безопасност и здраве при работа;  

 Организиране на КУТ (водене и организиране на документацията от работата на 

КУТ, участие на специалист от СТМ в заседанията на КУТ, разработване на план-

програма за дейността на КУТ);  

 обучение на КУТ – първоначално и ежегодно;  

 Консултиране при трудови злополуки;  

 Консултиране при трудоустрояване (организиране на комисия по трудоустрояване, 

участие на специалист от СТМ в комисията по трудоустрояване);  

 Консултации по въпросите на временната и трайна неработоспособност;  

11. Извършване на измерване на факторите на работната среда – микроклимат, общо 

изкуствено осветление, импенданс на контура „фаза-защитен проводник“ на 

електрическо съоръжение, разпределително табло, контакт и др. 

 

Индикативна годишна цена на услугата за 85 лица: 1590 лв. с ДДС 

 

Срок за подаване на офертите: 11:00 часа на 21.12.2012г. 

 

Лице за контакт: Розелина Найденова – помощник директор АСД 

Тел. за контакт: 0887 302 470; 02/930 80 26 

 

ЕМИЛИЯ БОГДАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 9-та ФЕГ 

 

София, 13.12.2012г. 


