РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Фонд „Условия на труд“

ПОКАНА
ЗА
НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
ПО ДИАГНОСТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД
„УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Фонд „Условия на труд“ на основание чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 8 от
26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните
болести от Фонд „Условия на труд“, набира предложения за финансиране на дейности
по диагностиката на професионалните болести
I.
Дейностите по диагностика на професионалните болести, които се
финансират от Фонд „Условия на труд“ са както следва:
1. медицински прегледи за диагностика на професионалната болест;
2. консултации със специалисти във връзка с диагностицирането на
професионалната болест;
3. медицински изследвания;
4. групови медицински прегледи на работници и служители в предприятията за
ранно откриване на професионални болести.
II. Изисквания към кандидатите:
За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести от
Фонд „Условия на труд“ могат да кандидатстват само лечебни заведения за болнична
помощ по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, които отговарят
на следните изисквания:
1. имат издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност от
министъра на здравеопазването по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения;
2. многопрофилна болница за активно лечение и имат обособено структурно
звено (клиника и/или отделение) за диагностика и лечение на професионални болести;
3. в състава на структурното звено по т. 2 да имат назначени минимум двама
лекари, притежаващи призната специалност „професионални болести“ и най-малко три
години стаж по тази специалност;
4. да разполагат с необходимите лаборатории и медицинска апаратура за
осъществяване на методиките за диагностика на професионалните болести или да имат
сключени договори с други лечебни заведения за осъществяване на дейностите по
диагностика на професионалните болести;
5. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по
несъстоятелност;
6. не са обявени в ликвидация;
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7. нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или
отсрочване на задълженията;
8. не са получили цялостно или частично финансиране за изпълнение на
същите дейности от други източници на финансиране.
III. Място за получаване на документацията:
Фонд „Условия на труд“, гр. София, ул. „Триадица“ № 2, етаж 3, стая № 19.
IV. Място и срок за подаване на предложенията:
Предложенията се приемат до 02.03.2021 г., всеки работен ден от 09:00 до
12:30 и от 13:00 до 17:30 часа в деловодството на Фонд „Условия на труд“.
V. Адрес и телефон за контакти и електронна поща:
Фонд „Условия на труд“, гр. София, ул. „Триадица“ № 2, етаж 3, стая № 19,
тел. 02/986 14 58, електронна поща: fund@mlsp.government.bg.
VI. Продължителност на проектите:
Срокът за изпълнение на проектите е до 31 октомври 2021 година.
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