ВАЖНО ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1 СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА
С ЧЛ. 403А ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, КОИТО ТРЯБВА ДА
БЪДАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ
ВЪВ ВСЕКИ ОБЕКТ ИЛИ ПОДЕЛЕНИЕ НА ФИРМАТА:
• Документи за фирми, чиито служители работят редовен
режим на работа – 8 часов работен ден, от понеделник до
петък
→ Екземпляр от Правилник за вътрешния трудов ред
→ Заповед за работното време
→ Заповед за длъжностно лице, което ще представлява
управителя пред контролните органи на инспекцията по труда в
предприятието или неговите поделения
→ Заповед за полагане на извънреден труд /ако има такъв/

2 НЕОБХОДИМИ ФИРМЕНИ ДНЕВНИЦИ:
→ Книги за инструктаж – начален, на раб. място и периодичен
→ Книга за ежедневен инструктаж
/за подземни дейности, международни автомобилни
превози, при строителни и монтажни работи/
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• Документи за фирми, чиито служители работят по-малко или
над 8 часа, работещи по график, или на сумирано изчисляване:
→ Заповед за дежурство
→ Заповед за времето на разположение
→ Заповед за установяване на непълно работно време
→ Заповед за установяване на сумирано изчисляване на работно
време
→ Поименни графици за работата за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време
Посочените дотук документи се предоставят от длъжностното
лице, представляващо работодателя пред контролните органи
- Инспекция по труда при проверка в предприятието или
негови поделения.

→ Извънреден труд
→ Книга за отчитане удължаването и съответно компенсирането
на работното време
→ Дневник за издаване на трудови книжки
→ Регистър на трудовите злополуки

3 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ, ИЗИСКВАНИ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА:
• Договор със Служба по трудова медицина
• Оценка на риска по длъжности на работещите в компанията и по работни места
• Протоколи от контрол фактори на работната среда – микроклимат, осветеност, шум и други според дейността на предприятието
• Протокол от контрол на електрически уредби и съоръжения – импеданс на контура „фаза – защитен проводник“, заземителна
уредба, мълниезащита и други
• ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ КАТО:

• ЗДРАВНО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

→ Правилник за вътрешен трудов ред
→ Заповед по 403а за длъжностното лице представляващо
управителя пред контролните органи
→ Заповед по чл.24 от ЗБУТ за определяне на орган по
безопасност и здраве
→ Заповед за лицето, провеждащо инструктажите в компанията
→ Програми за провеждане на инструктаж
→ Инструкции за безопасна работа
→ Вътрешни правила за организация на работната заплата
→ Протоколи от провеждани срещи на комитетите и групите
по условия на труд

→ Медицинско свидетелство от предварителен преглед при
постъпване на работа
→ Заключение за пригодност издадено от СТМ МЕДИКО на база
медицинско свидетелство
→ Анализ на здравословното състояние на база профилактични
медицински прегледи
→ Анализ на заболеваемостта на база болнични листа от
предходната година

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.
ЗА ЕКИПА НА „МЕДИКО“ ЕООД ЩЕ БЪДЕ УДОВОЛСТВИЕ ДА ВИ
ОКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ.

СОФИЯ
ПЛОВДИВ
ХАСКОВО
КЪРДЖАЛИ
БЛАГОЕВГРАД
ПЕРНИК
ВАРНА

Вяра Патерова
Златка Вълчева
Иван Стоилов
Георги Тюлев
Райна Тодорова
Райна Тодорова
Ралина Добрева

0988 896 664
0885 559 866
0889 088 626
0885 725 713
0889 00 44 52
0889 00 44 52
0889 002 237

• ОБУЧЕНИЯ
→ Обучение по здраве и безопасност на длъжностните лица,
провеждащи инструктажите
→ Обучение по здраве и безопасност на представителите на
комитетите и групите по условия на труд

БУРГАС
ГАБРОВО
СЕВЛИЕВО
В. ТЪРНОВО
ПЛЕВЕН
РУСЕ

Катя Иванова
Златина Кьосова
Ива Иванова
Инна Пантелеева
Теменужка Недялкова
Севдалина Рашкова

0889 450 302
0889 250 306
0886 025 086
0889 771 514
0882 025 076
0885 425 357
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ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА
СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА /СТМ/
• Изготвяне на оценка на риска по работни места. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска
за здравето и безопасността при работа.

• Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с
извършваната работа.

• Организиране и провеждане на профилактични медицински прегледи.

• Разработване и представяне на работодателя на необходимите документи, инструкции, формуляри и оценки
по нормативни документи, свързани със здравословните
и безопасни условия на труд, необходими за изрядността на фирмата пред контролните органи.

• Обучение по правилата за опазване на здравето и
безопасността при работа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТА НА ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ, КОИТО "МЕДИКО" ПРЕДЛАГА:
• Контрол /измерване/ на факторите на работна среда

• Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

→ Физични фактори на работната среда:
Микроклимат, Осветление, Шум;
→ Химични агенти във въздуха на работната среда:
Прах и Токсични вещества
→ Електрически уредби и съоръжения:
Импеданс на контура фаза-защитен проводник;
Съпротивление на мълниезащитни заземителни
инсталации;
Съпротивление на защитни заземителни инсталации;
Съпротивление на изолация;
Контрол на защитни прекъсвачи;
→ Климатични и вентилационни инсталации;
→ Електромагнитни полета;
→ Вибрации;

→ Съдове под налягане, газови уредби и инсталации,
повдигателни съоръжения, товарозахващащи приспособления и други.
• Изготвяне на противопожарно досие и евакуационни схеми
→ Разработване на планове, заповеди и инструкции,
съобразени с правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
• Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност
→ Оценяване и удостоверяване съответствието на
сградите с нормативните изисквания за енергийна
ефективност и реализирането на енергоспестяващи
мерки за подобряване на енергийните характериски на
сградите.

Като Ваш настоящ или бъдещ партньор, ние от Служба по трудова медицина „МЕДИКО“ EООД се ангажираме да
бъдете информирани за най-важните изисквания към настоящия момент, наближаващи и изтичащи срокове,
настъпили промени по нормативна уредба, както и за правилното водене на вътрешнофирмената документация.
За тази цел създадохме ежемесечен бюлетин, който ще получавате безплатно.
Бюлетинът ще Ви уведомява за най-важното през текущия месец и ще Ви запознае с много интересна и полезна
информация по здраве и безопасност при работа.
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