
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД, гр. Велико Търново 
ОБЕКТ: „Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на 
работниците и служителите от специализираните структурни образования по смисъла на 
Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите 
по трудова медицина, издадена на основание на чл. 256, ал. 4 от Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд /носл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./", по 
позиции: За Позиция 2 - Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско 
обслужване на работниците и служителите към Центрове за социална рехабилитация и 
интеграция - 2 бр.; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост - с. Церова 
кория, с. Пчелище - 3 бр.; Защитени жилища - гр. Дебелец - 2 бр.; ДЦДУ; Преходно 
жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория; ЦНСТ - 7 бр.; 
Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за стари хора - В.Търново, 
сБалван; ДВХУИ /с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца лишени от родителска 
грижа; Клуб на пенсионера и инвалида. Центрове за работа с деца и младежи; Училищно 
здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна кухня; ЦДГ, лица, назначени по програми и 
проекти с различно финансиране, и други след възлагане от Възложителя. 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. lOle, ал.1 от ЗОН във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

г. .2016 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. "Майка България", № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, 

и 
2. „ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: гр. 
Велико Търново, ул. „Ч. Връх" № 66, офис: ул. „Ивайло" № 4, ет. 1, офис 1, тел: 0888 300 352, 
0877 69 00 66, e-mail: dani21.04.1977@abv.bg, ЕИК: 201731800, представлявано от Станислава 
] Трънкова - управител, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва услуги, съгласно 
представената оферта и в изпълнение на Закона за безопасни и здравословни условия на труд и 
Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по 
трудова медицина - позиция 2. Услугите се извърщват по отношение на лицата, съгласно 
приложен списък, който при необходимост може да бъде актуализиран. 
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За Позиция 2 - Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и 
служителите към Центрове за социална рехабилитация и интеграция - 2 бр.; Защитени жилища за 

хора с умствена изостаналост - с. Церова кория, с. Пчелище - 3 бр.; Защитени жилища - гр. Дебе.пец -
2 бр.; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория; ЦНСТ -

7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за стари хора - В. Търново, с.Балван; 
ДВХУИ/с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и 

инвалида. Центрове за работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска 
млечна кухня; ЦДГ, лица, назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след 

възлагане от Възложителя. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва услугите по чл.1 от 
настоящият договор - годишно трудово-медицинско обслужване по смисъла на Наредба № 
3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова 
медицина, издадена на основание на чл. 256, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд /поел. изм. ДВ. бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./ на работниците и 
служителите към Центрове за социална рехабилитация и интеграция — 2 бр.; Защитени 
жилища за хора с умствена изостаналост - с. Церова кория, с. Пчелище - 3 бр.; Защитени 
жилища - гр. Дебелец - 2 бр.; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с умствена 
изостаналост с. Церова Кория; ЦНСТ - 7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; 
ДСП; Дом за стари хора - В.Търново, с.Балван; ДВХУИ/с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за 
деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и инвалида. Центрове за работа с деца 
и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна кухня; ЦДГ, .чица, 
назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след възлагане от 
Възложителя. 

Чл.2 Договорът се сключва за срок от 1 година. Ако преди изтичане на този срок бъде 
достигната сзтмата на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 /шестдесет и шест 
хиляди/ лева без ДДС, заедно с договора за позиция 1, договорът се прекратява предсрочно. 

Чл.З (1) Услугите, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 
предложената оферта, неразделна част от настоящият договор, както следва: 
- цена за 1 обслужвано лице на месец: 1,80 лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 2,16 лева; 
- цена за 1 обслужвано лице на година: 21,60 лева без ДСДС, а с ДДС 20 % - 25,92 лева; 
(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща по банков път с платежно нареждане, 
в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата. За заплащане на месечната сума към 
фактурата се прилага справка за средносписъчен състав за съответния месец, съгласуван от 
отговорно длъжностно лице на Възложителя. Фактурирането се извършва по данни на 
съответния разпоредител с бюджет, от който ще се извършва плащането - Приложение към 
настоящия договор. 

П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл.4. Възложителят е длъжен : 
1. да осигури при необходимост нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
помещения, обект на измервания на показателите, причиняващи заболявания на служителите. 
2. да предостави информация, необходима за извършване на поръчката; 
3. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена. 

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител е длъжен да участва при провеждане на 
мероприятията от Службата по трудова медицина, за което се съставят протоколи за 
извършените услуги. 



За Позиция 2 - Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и 
служителите към Центрове за социална рехабилитация и интеграция - 2 бр.; Защитени жилища за 

хора с умствена изостаналост - с. Церова кория, с. Пчелище - 3 бр.; Защитени жилища - гр. Дебе.пец -
2 бр.; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория; ЦНСТ-

7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за стари хора - В. Търново, с.Балван; 
ДВХУИ/с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и 

инвалида. Центрове за работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска 
млечна кухня; ЦДГ, лица, назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след 

възлагане от Възложите.чя. 

Чл.б ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок отчетна 
информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл,7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на осигурените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
специалисти до работните места и присъствието на оторизирани свои представители на място 
през цялото време на извършване на дейностите по този договор, както и да осигури нормален 
технологичен и експлоатационен режим на работа в изследваните работни участъци, по време 
на извършване на измервания, наблюдения и оценки на работните места. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното му качествено, в срок и съгласно 
изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и съобразно нормативно регламентираните 
изисквания за дейността. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата 
е допуснал отклонения от изискванията, задължителни съгласно нормативни актове. 

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 

Чл.Ю Изпълнителят се задължава да извърши: 
1. Участие при изработването на оценката на риска и актуализация на оценката на риска 

за здравето и безопасността на работниците и служителите в Община Велико Търново и 
нейните структури. 

1.1. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, 
организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и 
работния процес, определяне на изложените на риск работници и служители; 

1.2. Оказване на помощ и съдействие при организирането и извършването на 
специализирани измервания на факторите на работната среда и работния процес 
(производствен микроклимат, инфрачервена радиация, електромагнитни полета, шум, вибрации 
- общи и локални, изкуствено и естествено осветление, токсични вещества, токсикологични, 
физиологични, психологични и ергономични изследвания) и оценката на условията на труд на 
работните места; 

1.3. Разработване на препоръки за преустройството на работното място, организацията на 
труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители; 

1.4. Разработване на препоръки по отношение на избора на ефективността на средствата 
за колективна и лична защита; 

1.5. Разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска; 



За Позиция 2 - Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и 
служителите към Центрове за социална рехабилитация и интеграция - 2 бр.; Защитени жшища за 

хора с умствена изостаналост - с. Церова кория, с. Пчелище - 3 бр.; Защитени жилища - гр. Дебелец -
2 бр.; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория; ЦНСТ-

7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за стари хора - В. Търново, с.Балван; 
ДВХУИ/с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и 

инвалида. Центрове за работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска 
млечна кухня; ЦДГ, лица, назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след 

възлагане от Възложителя. 

1.6. Участие при избора на ново технологично оборудване и при организиране на нови 
работни места, процеси, методи, суровини и материали за избягване на потенциален здравен 
риск; 

2. Изработване на карти за оценка условията на труд на работното място. 
3. Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински 

прегледи на работниците и служителите, съобразно потенциалния здравен риск. 
4. Изготвяне на анализ на здравословното състояние на работниците и служителите, на 

базата на: резултатите от извършените профилактични прегледи или изследвания; показателите 
за временната и трайната нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за 
професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм. 

4.1. Насочване на лицата с установени заболявания или здравни отклонения към личния 
лекар за диагностично уточнение и лечение; 

4.2. Уведомяване с бързо известие специализираното звено на регионалната РЗИ при 
съмнение за професионален характер на установеното заболяване. 

5. Изготвяне на досиета за здравното състояние на работниците и служителите. 
6. Изготвяне на заключения за пригодността на работника или служителя да изпълнява 

даден вид работа, на база предварителен медицински преглед за постъпване на работа и друга 
медицинска документация. 

7. Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника или служителя при 
прекратяване на трудовите отношения. 

8. Организиране и изпълнение на програми за обучение на ръководния персонал, 
комитетите по условията на труд, на работниците и служителите за осигуряване на здраве и 
безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за 
работната среда и трудовия процес. 

9. Организиране на обучение на работниците и служителите по правилата за първа 
помощ, самопомощ и взаимопомощ. 

10. Предоставяне информация на работниците и служителите за здравните рискове, 
свързани с работата им, за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. 

11. Даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със 
здравето и безопасността им при работа. 

12. Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на здравословното състояние на база на: 
болничните листове за изминалата календарна година. 

Чл.П ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на договора да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
дейността му по гарантиране и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и 
укрепване здравето на работещите, при условията на този договор и да осигури обслужването 
на работниците и служителите от подходящите специалисти: висококвалифицирани лекари, 
инженери и др. специалисти по работната среда, трудовия процес и тяхното въздействие върху 
здравето на работещите, с дългогодишен стаж, ерудиция и богат опит по проблемите на 
трудовата медицина. 

Чл .П ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина, дължи неустойка в размер на 0,1% от 
стойността на извършените услуги за всеки просрочен ден. 
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възлагане от Възложителя. 

ЧлЛЗ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита изпълнението на извършените от него услуги до 20 - то число 
на м. декември за текущата година или в едномесечен срок при поискване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва пълно или частично обслужване съобразно Наредба № 
3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова 
медицина според заявените за извършване дейности от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, за извършените договорирани услуги, съставя и представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи /писма, анализи, заключения, протоколи, становища и др./, с което 
отчита и изпълнението на задълженията си по този договор. 

IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.17(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да иска съответно намаление на възнаграждението. 
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да развали договора. 

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от 
цената, в размер на 1,5 % от стойността на възложеното и в случай на: мълчалив или изричен 
отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на упълномощено от 
него лице, за времето до окончателното им изпълнение; 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19 Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. По взаимно съгласие. 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено едноседмично предизвестие от изправната до неизправната страна. 
3. Договора се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено 

предизвестие при изчерпване на предвидените средства за изпълнението на този договор. 
Всички плащания по настоящия договор и договора за позиция 1 взети заедно, не могат да 
надхвърлят прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП /общо за двете позиции/ - 66 000.00 /шестдесет и 
шест хиляди/ лева без ДДС. 

4. Договора се прекратява с изтичане на срока му. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 



За Позиция 2 - Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и 
служителите към Центрове за социална рехабилитация и интегра11ия - 2 бр.; Защитени жилища за 

хора сумствена изостаналост — с. Церова кория, с. Пчелище — 3 бр.; Защитени жилища - гр. Дебелец — 
2 бр.: ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора сумствена изостаналост с. Церова Кория; ЦНСТ-

7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за стари хора - В. Търново, с.Бачван; 
ДВХУИ/с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца лишени от родителска грижа; Кчуб на пенсионера и 

инвачида. Центрове за работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска 
млечна кухня; ЦДГ, лица, назначени по програми и проекти сразлично финансиране, и други след 

възлагане от Възложителя. 

открито производство по несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. 

Чл.20 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, 
се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си 
чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд. 

Чл.21 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
Неразделна част към настояприя договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложените 

към него документи. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ UAYLO^^ 
/Кмет на Община Яелико ТШг^ЬвЬ/ 

ИЗПЪЛЩ^ЕЛ]^ 

Даниела Данчева 
Началник отдел .JxijpfeT 

Съгласуван с: 
Десислава Йонкова 
Директор на дирек^ря ЦТравна" 

Надя Петрова: 
Директор на дирркДи%ОСОП 

инж. Стефан Караиванов: 
Орган по ЗБУТ ^ 

Пенка Игнатова 
Директор на дирекция ОМДС 

Павлинка Калбанова 
Гл.счетоводител дирекция ОМДС 

Росица Димитрова 
Директор дирекция „Социални дейности^чУздравеопазване" 

Анка Ганева 
Гл. счетоводител .ЦС^ 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга по годишно трудово-
медицинско обслужване на работниците и служителите от специализираните 
структурни образования по смисъла на Наредба М 3/25.01.2008 г. за условията и реда за 
осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена на основание 
на чл. 256, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /поел. изм. ДВ. 
бр.15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.Г за обособена позииия 2: Предоставяне на 
услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите към 
Центрове за социална рехабилитация и интеграция - 2 бр.; Защитени жилища за хора с 
умствена изостаналост - с. Церова кория, с Пчелище - 3 бр.; Защитени жилища - гр. 
Дебелец - 2 бр.; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. 
Церова Кория; ЦНСТ - 7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за 
стари хора - В. Търново, сБалван; ДВХУИ /с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца 
лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и инвалида. Центрове за работа с деца 
и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна кухня; ЦДГ, лица, 
назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след възлагане от 
Възложителя. 

ОТ: „ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД, с адрес: град В.Търново, улица: ул."Черни връх" № 66, етаж 
1; пощенски код: 5000, офис: гр.В.Търново ул"Ивайло" 4 ет 1 ,офис 1 

тел.: 0888/300 352, e-mail: dani2104.1977@abv.bg ; www.danimed.com 

ЕИК/БУЛСТАТ: 201731800 

Регистрация по ЗДДС :BG201731800 

Разплащателна сметка: 

IBAN сметка : 

BIC код на банката i 

Банка:'' 

Град/клон/офис: 

Адрес на банката: 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото. Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез 
публична покана обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга по годишно 
трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите от специализираните 
структурни образования по смисъла на Наредба Ж» 3/25.01.2008 г. за условията и реда за 

mailto:dani2104.1977@abv.bg
http://www.danimed.com
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осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена на основание 
на чл. 256, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /поел. изм. ДВ. 
бр.15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./" за обособена позииия 2: Предоставяне на 
услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите към 
Центрове за социална рехабилитация и интеграция - 2 бр.; Защитени жилища за хора с 
умствена изостаналост - с. Церова кория, с. Пчелище - 3 бр.; Защитени жилища - гр. 
Дебелец - 2 бр.; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. 
Церова Кория; ЦНСТ - 7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за 
стари хора - В. Търново, сБалван; ДВХУИ /с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца 
лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и инвалида, Центрове за работа с деца 
и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна кухня; ЦДГ, лица, 
назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след възлагане от 
Възложителя. 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, в срок 60 (шестдесет) календарни дни след 
одобряване на фактурата, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка: 

IB AN сметка: 

BIC код на банката 1 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлагаме възнаграждение, както следва: 

1,80 /един лев и осемдесет стотинки/ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 2,16 /два лева и 
шестнадесет стотинки/ лева, за 1 обслужвано лице на месец, 

21,60 /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 25,92 
/двадесет и пет лева и деветдесет и две стотинки/ лева, за 1 обслужвано лице за година. 

Цена за преглед на 1 лице: 

26,00 /двадесет и шест/ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 31,20 /тридесет и един лева и 
двадесет стотинки/ лева 

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. при несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. 

Посоченото възнаграждение включва: предоставяне на услуга по годишно трудово-
медицинско обслужване на работниците и служителите от специализираните структурни 
образования по смисъла на Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за 
осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена на основа1^ие на 
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чл. 256, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /поел. изм. ДВ. бр.15 
от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./" по обособена позиция 2: Предоставяне на услуга по 
годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите към Центрове 
за социална рехабилитация и интеграция - 2 бр.; Защитени жилища за хора с умствена 
изостаналост - с. Церова кория, с. Пчелище - 3 бр.; Защитени жилища - гр. Дебелец - 2 
бр.; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова 
Кория; ЦНСТ - 7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за стари 
хора - В.Търново, с.Балван; ДВХУИ /с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца лищени 
от родителска грижа; Клуб на пенсионера и инвалида. Центрове за работа с деца и 
младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна кухня; ЦДГ, лица, 
назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след възлагане от 
Възложителя 

Дата: 04.01.2016 г. Подпис и печат: 
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