
Разяснение по публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на 

служителите на БСТ" 

 

по постъпили на 10.02.2016 г. искания:  

Въпрос Разяснение 

Моля да изясните следното: 

1.На какво нормативно основание в 

посочената в обществена поръчка 

нормативна база сте дефинирали 

следното: 

1.1 изискване за ЕКГ именно с 12 

канални отвеждания 

1.2 каква е връзката с условията на труд 

на персонала в тотото на следните 

медицински прегледи: 

Гастроентеролог – за мъжете 

Мамолог – за жените 

АГ – за жените: 

Изследвания при профилактичен 

преглед за всички служители: 

Лабораторни изследвания: по (общо 22 

показателя) 

Моля да дефинирате конкретно 

нормативно основание, което да изисква 

идентифицираните по-горе медицински 

прегледи. 

На кое работно място при изпълнение на 

служебните задължения използвате 

органите, обект на тези прегледи. 

1.3 Коя е СТМ предложила тези 

медицински прегледи и кога сте провели 

обществена поръчка за избора й. 

1.4 Защо манипулирате нормативните 

изисквания. Моля да имате пред вид, че 

СТМ е компетентна само за медицински 

прегледи във връзка с условията на труд, 

а урогенитални и мамологични прегледи 

са в обхвата на условията на труд на 

организации и дейности, които в 

България не са легитимни. 

Съгласно чл. 101б, ал. 6 ЗОП: „При писмено 

искане, направено до три дни преди изтичане 

на срока за получаване на оферти, 

възложителят е длъжен най-късно на 

следващия ден да публикува в профила на 

купувача писмени разяснения по условията 

на обществената поръчка“.  

С така зададените въпрос не се поставят 

искания за разяснения по условията на 

обществената поръчка, а се поставят въпроси 

относно обхвата й, който Възложителят е 

съобразил с нормата на чл. 289 КТ: 

"Работодателят е длъжен да взема мерки за 

предотвратяване и намаляване на 

трудовите злополуки и на общите 

заболявания и професионалните болести".  

С оглед чл. 101б, ал. 6 ЗОП и същността на 

отправетото питане, не са на лице правни 

основания, въз основа на които да се даде 

отговор на така поставените въпроси. 

Участниците в настоящото събиране на 

оферти следва да имат предвид посочените в 

Публичната покана за настоящата 

обществена поръчка и приложенията към нея, 

видове и количества медицински прегледи и 

изследвания, включени в предмета й. 

 

 



1.5 Как ще оправдаете счетоводни тези 

медицински прегледи, които със 

съигурност не са във връзка с условията 

на труд. 

1.6 Вие злоупотребявате с публични 

средства. 

 

Във връзка с изготвянето на прецизна 

оферта ни е необходима допълнителна 

информация относно числеността на 

работещите в ДП БСТ и тяхното 

разпределение по съответните, посочени 

от вас градове, или Районни дирекции на 

ДП БСТ. Също така, във връзка със 

спецификата на посочените изследвания, 

съответно за мъже и жени ни е 

необходима информация относно 

съотношението на мъже и жени в 

Предприятието. 

Възложителят, в т. 2 "Вид и количество на 

предмета на поръчката" от Техническите 

спецификации, приложение към Публичната 

покана за настоящата обществена поръчка, е 

посочил ясно, че "За изпълнение на предмета 

на поръчката е необходимо еднократно 

извършването на следните прегледи и 

изследвания по отношение на служителите 

на БСТ, чиято численост към датата на 

възлагане на поръчката възлиза на 1488 

души, от които – жени 1350 и мъже - 138". 

Разпределението на тези служители по 

градовете, в които подлежи предостяването 

на услугите, по брой и по пол, е както 

следва: 

 

Място на извършване 

на прегледите 

Подлежащи на преглед 

Всичко Жени Мъже 

гр. София 441 373 68 

гр. Пловдив 138 131 7 

гр. Стара Загора 64 59 5 

гр. Благоевград 86 79 7 

гр. Бургас 97 89 8 

гр. Варна 141 132 9 

гр. Русе 84 78 6 

гр. Велико Търново 98 93 5 

гр. Плевен 38 36 2 

гр. Ловеч 20 20 0 

гр. Монтана 52 48 4 

гр. Велинград 52 38 14 

гр. Хасково 52 52 0 

гр Смолян 13 13 0 

гр. Сливен 48 47 1 

гр. Силистра 18 17 1 

гр. Шумен 32 31 1 

гр. Видин 14 14 0 

Общо 1488 1350 138 



 

 

Допустимо ли е участие в процедурата 

на участник, представил Служебна 

бележка от Комисията за защита на 

личните данни, адресирана до 

Възложителя, че се намира в процес на 

предварителна проверка и процес на 

регистрация като администратор на 

лични данни. Прилагаме документа към 

писмото. 

Видно от посоченото в р. III, част 

"Изисквания за изпълнение на поръчката" от 

Публичната покана за настоящата 

обществена поръчка, Възложителят, при 

дефиниране на Изискванията си към 

участниците и съдържанието на офертите, не 

е поставял изискване за представяне на 

документ, удостоверяващ че участник в 

процедурата е регистриран като като 

администратор на лични данни съгласно 

Закона за защита на личните данни. Такъв 

документ е необходимо да бъде представен 

само от участника, определен за изпълнител 

на обществената поръчка при подписване на 

договора за възлагането й - същото е изрично 

посочено в р. III, част "Допълнителна 

информация" от Публичната покана за 

настоящата обществена поръчка. 

 

На основание чл. 101б, ал.6 ЗОП настоящото разяснение се публикува на 11.02.2016 г. в 

Профила на купувача на БСТ, в електронната преписка на ОП с предмет: "Извършване на 

задължителни профилактични медицински прегледи на служителите на БСТ", на адрес:  

http://profile.toto.bg/3850ea7a62a0c268f3d0e169f4e0052e 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

/подписът е заличен на основание чл.2 ЗЗЛД/ 

 

Рада Гьонова, съгласно Заповед №26/05.02.2016 г. , 

на Изпълнителния директор на БСТ  

 


