
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Бургас 

 

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 

e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com 

 
Изх. № 26-02-8/ 13.10.2022г. 

 
ДО 

ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ-  

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 

 

В изпълнение на заповед № РД-01-301/08.07.2022 г. на Министъра на 

здравеопазването относно дейностите за 2022 г. по приоритет „Здравеопазване“ от 

Националния план за действие за периода 2022-2023 г. към Националната стратегия на 

Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), приета 

с Решение№ 278 на Министерски съвет от 05.05.2022г. г., РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 

ИНСПЕКЦИЯ-БУРГАС провежда процедура при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП – ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ с предмет: „Избор на лечебно заведение 

за провеждане на мамографски профилактични прегледи за осигуряване на достъп до 

здравеопазване на лица от ромски произход и на лица живеещи в отдалечени райони от 

лечебни заведения в населени места в област Бургас“ .  Дейностите са насочени към  

ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилен мамограф за превенция на рака 

на млечената жлеза на лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до 

лечебни заведения, в населени места от област Бургас 

Основна оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени 

здравни услуги и превантивни програми. 

1. Предмет, количество и обем на процедурата:  

Избор на лечебно заведение, което да проведе (чрез свои или наети специалисти), 

не по-малко от 250 мамографски профилактични прегледи на лица от ромски произход 

и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения, в населени места от област 

Бургас. За извършването на прегледите РЗИ-Бургас ще предостави на избрания 

изпълнител един брой мобилен мамографски кабинет, монтиран в тежкотоварен 

автомобил “IVECO ML120E18FR” с ремарке “GESAN DPS45M” (със статут на частна 

държавна собствeност).  

2. Място за изпълнение на поръчката: В населените места от Област Бургас с 

ромско население и с население със затруднен достъп до лечебни заведения. Населените 

места и районите от територията на Област Бургас, в които ще се провеждат прегледите, 

се предлагат от изпълнителя и се съгласуват предварително с Възложителя.  

mailto:rzi@rzi-burgas.com


3. Срок за изпълнение на поръчката:  до 10.12.2022 г.  

4. Източник на финансиране –Средствата са утвърдени със Закона за държавния 

бюджет за 2022 г. по бюджета на Министерство на здравеопазването, дейност 467 

„Национални програми“.  

5. Прогнозна стойност: Максималният разполагаем финансов ресурс на 

Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 10 000 

(десет хиляди ) лева с включен ДДС. 

Не се допускат ценови предложения, чийто размер е по-висок от посочената 

прогнозна стойност. Участник предложил по-висока от посочената по-горе прогнозна 

стойност се отстранява от процедурата. Прогнозната стойност е в рамките на 

максималния финансов ресурс на възложителя и последният няма да заплаща по-висока 

от посочената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката. 

6. Начин на плащане – Плащането ще се извърши по банков път по предоставена 

от изпълнителя сметка, в 30- дневен срок след предоставянето на отчет за извършената 

дейност по договора и след приемането на отчета от изпълнителя.  

7. Специални изисквания към участниците, към предмета и начина на 

изпълнение на поръчката: 

- Участникът следва да е лечебно заведение, притежаващо регистрация/разрешение 

за дейност по Закона за лечебните заведения, като сред видовете медицински дейности, 

за които е регистрирано лечебното заведение следва да фигурира „образна диагностика“. 

- Участникът следва да разполага с квалифициран и обучен екип- персонал, 

необходим за качественото и своевременно извършване на 250 мамографски прегледи  

чрез използване на  мобилен кабинет, както следва:  

-  най-малко един лекар с придобита специалност "Образна диагностика" и един 

рентгенов лаборант, които да са преминали обучение за прилагане на използвания метод 

за медицинско облъчване при мамографски прегледи. 

- правоспособен водач за управление на мобилния кабинет, притежаващ нужната 

категория за управление на МПС – „DE“.  

Това обстоятелство се доказва със списък- декларация, съдържаща данни /имена, 

притежавана специалност, номер на диплома, свидетелство, сертификати и т.н./, както и 

изразено съгласие за участие от всяко едно от лицата.  

- Участникът следва да организира техническа ревизия на апарата от лицензирана 

от АЯР фирма; 

- Участникът следва да организира извършването на контрол на качеството на 

апаратурата, за което да се изготви протокол за контрол на качеството от лицензирана от 

АЯР фирма; 

- Участникът следва да информира РЗИ-Бургас за въвеждането в експлоатация на 

апаратурата и извършване на дозиметричен контрол на радиационните характеристики 

на работната среда; 

- Участникът следва да изготви план- програма, която да се съгласува с директора 

на НЦРРЗ и която да отговаря на изискванията на чл. 11 от Наредба № 2 от 5 февруари 

2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване;  

- Участникът следва да изготви и изпрати заявление до АЯР за издаване на лиценз 

за използване на източници с йонизиращи лъчения за медицински цели. 

- Лечебното заведение следва да разполага с възможност да извърши 250 

мамографски прегледи при спазване на изготвената План- програма, утвърден График за 

населените места, в които ще се извършват изследванията, както и при спазване на 

изискванията на Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване 

защита на лицата при медицинско облъчване и Наредба № 9 от 13 юли 2018 г. за 

утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика". 



В офертата си всяко лечебно заведение следва да посочи предлаганата от него цена 

за провеждане на един мамографски преглед и цена за 250 мамографски прегледи, като 

в предлаганата цена следва да са включени всички разходи на лечебното заведение за 

извършването на предмета на поръчката, в това число и разходите за персонал, 

транспорт, консумативи за работа на медицинското оборудване, разходи във връзка с 

пусковото изпитване на въвеждането в експлоатация на апаратурата и обучението на 

персонала от лицензирана фирма, както и всички разходи за извършването на предмета 

на поръчката, посочени в т.7.  

8. Подаване на офертите: 

Във връзка с гореизложеното, всички желаещи могат да подадат, до 17.00 часа на 

24.10.2022 г., оферта в деловодството на РЗИ- Бургас, ул. „Александровска“ №120, ет. 1. 

Офертата да бъде изпратена в запечатан и непрозрачен плик. 

Офертата следва да съдържа  

- Оферта по образец /Приложение №1/, данни са лицето, което прави 

предложението- адрес, телефон за връзка, ЕИК/БУЛСТАТ; 

- Копие от Удостоверение за регистрация/ разрешение за дейност по Закона за 

лечебните заведения; 

- Списък- декларация /Приложение №2 /; 

- Декларация за ангажираност на експерти /Приложение № 3/;  

 Срок за валидност на офертата- не по-малък от  60 (шестдесет) календарни дни от 

крайния срок за приемане на офертите. 

В офертата да бъде посочено дали ще се ползват подизпълнители и да се 

представят изискуемите документи, удостоверяващи специалните изисквания към 

участниците. 

9. Критерии за оценка на офертите: 

Възложителят ще избере за изпълнител въз основа на критерий „Най-ниска 

предложена цена” за едни брой преглед на лице. 

  
Участникът, определен за изпълнител ще бъде уведомен и поканен за сключване 

на договор. 

За огледи на мобилния мамографски кабинет: Павлина Цонева- Директор на 

Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, тел. 0887 908927. 

 

 
 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ: /п/ 

 

Директор на Регионална здравна инспекция 

 


