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СТМ „Медик Консултинг“ ООД е модерна, надеждна и с високо квалифициран
персонал фирма. Единствени ние на българския пазар даваме гаранции за качество,
коректност и точност. Ние ще вникнем във всяка една Ваша дейност и ще работим за
решаването на конкретни индивидуални проблеми.
СТМ „Медик Консултинг“ ООД разполага с регистрация в Министерство на
здравеопазването като Служба по трудова медицина под № 476/31.01.2011г.
Обслужване на Служба по трудова медицина включва:
• Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и
Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) на всички длъжности;
• Допълване на Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1
от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) при нови или
промяна в длъжностите;
• Преоценка на Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1
от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.);
• Програма за отстраняване / минимизиране на риска, мерки за минимизиране
на риска (Програма за управление на риска -програма за предотвратяване на
риска в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ);
• Консултиране определяне на измерванията на факторите на работната среда;
• Информиране при промени в законодателството;
• Разработване на физиологичен режим на труд и почивка;
• Анкетиране за реално установяване на ефективността на физиологичен режим
на труд и почивка.
• Оценка на ефективността на физиологичен режим на труд и почивка;
• Водене на здравни досиета на работещите;
• Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден
вид работа въз основа на условията на труд и предварителния медицински
преглед;
• Консултиране за насочеността на провежданите периодични медицински
прегледи;
• Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на здравното състояние на работещите
във връзка с конкретните условия на труд;
• Попълване на производствени характеристики в частта СТМ;
• Подготовка на документи за трудоустрояване;
• Насочване при трудови злополуки;
• Определяне на точките за извършване на измервания на факторите на
работната среда;
• Оказване на помощ на Възложителя при организация на дейността за
безопасност и здраве при работа;
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•
•
•
•

Разработване на пълен набор от инструкции;
Консултиране на въпросите по ЗБУТ
Техническа помощ при проверка от ИТ
Консултиране и насоки за попълване на Декларация по чл. 15;
ЦЕНИ НА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА 1 ГОДИНА
Брой
служители

1 брой
2 броя
3 броя
4 броя
5 броя
от 5 броя до 10 броя

от 10 броя до 20 броя

от 20 броя до 30 броя

от 30 броя до 40 броя

от 40 броя -------------

Брой
до 5
служители

Цена за годишно обслужване
(нов клиент)
без ДДС
60,00 без ДДС
90,00 без ДДС
110,00 без ДДС
130,00 без ДДС
150,00 без ДДС
150,00 без ДДС
+25,00 без ДДС за всеки следващ
над 5 броя служител
275,00 без ДДС
+13,00 без ДДС за всеки следващ
над 10 броя служител
405,00 без ДДС
+12,00 без ДДС за всеки следващ
над 20 броя служител
525,00 без ДДС
+11,00 без ДДС за всеки следващ
над 30 броя служител
635,00 без ДДС
+10,00 без ДДС за всеки следващ
над 40 броя служител

Цена за годишно обслужване
(подновяване на договор)
без ДДС
50,00 без ДДС
80,00 без ДДС
100,00 без ДДС
120,00 без ДДС
130,00 без ДДС
130,00 без ДДС
+ 26,00 без ДДС за всеки следващ
над 5 броя служител
260,00 без ДДС
+12,00 без ДДС за всеки следващ
над 10 броя служител
380,00 без ДДС
+10,00 без ДДС за всеки следващ
над 20 броя служител
480,00 без ДДС
+9,00 без ДДС за всеки следващ над
30 броя служител
570,00 без ДДС
+8,00 без ДДС за всеки следващ над
40 броя служител

Цена за Документи по ЗБУТ без ДДС
130,00 без ДДС
В цената се включва:
• Фирмена документация по ЗБУТ;
1 брой Удостоверение по Наредба № РД-07-2 от16.12.2009 г. за условията и реда за
провеждането на периодично обучение инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от
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над 5
служители

над 50
служители

22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от
30.03.2010 г.
140,00 без ДДС
В цената се включва:
• Фирмена документация по ЗБУТ;
• 1 брой Удостоверение по Наредба № РД-07-2 от16.12.2009 г. за условията и реда
за провеждането на периодично обучение инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр.
102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от
30.03.2010 г.
2 броя Удостоверения по Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на
представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., в сила от 11.02.1999 г., изм. и доп.,
бр. 85 от 17.10.2000 г., в сила от 17.10.2000 г.
200,00 без ДДС
В цената се включва:
• Фирмена документация по ЗБУТ;
• 1 брой Удостоверение по Наредба № РД-07-2 от16.12.2009 г. за условията и реда
за провеждането на периодично обучение инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн.,
ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм.,
бр. 25 от 30.03.2010 г.
4 броя Удостоверения по Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на
представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., в сила от 11.02.1999 г., изм. и
доп., бр. 85 от 17.10.2000 г., в сила от 17.10.2000 г.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
Онлайн курс „Лице провеждащо инструктажи“
Онлайн курс „Лице управляващо трудови процеси“
Онлайн курс „Длъжностно лице по ЗБУТ“
Онлайн курс „Координатор по безопасност и здраве в строителството“
Онлайн курс „Обучение на ГУТ - КУТ – Начално“
Онлайн курс „Обучение на ГУТ - КУТ – Ежегодно“
Онлайн курс „Обучение на отговорници по пожарна безопасност“

50.00 лв. без ДДС
50.00 лв. без ДДС
50.00 лв. без ДДС
70,00 лв. без ДДС
40.00 лв. без ДДС
40.00 лв. без ДДС
70.00 лв. без ДДС
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Онлайн курс „Обучение по първа долекарска помощ“
Онлайн (дистанционно) обучение за ръчна работа с тежести
Онлайн курс Обучение по Електробезопасност трета квалификационна
група – валидност едногодишен период
Онлайн курс Обучение по Електробезопасност трета квалификационна
група – валидност двугодишен период
Онлайн курс Обучение по Електробезопасност четвърта
квалификационна група – валидност едногодишен период
Онлайн курс Обучение по Електробезопасност четвърта
квалификационна група – валидност двугодишен период

50.00 лв. без ДДС
50.00 лв. без ДДС
70,00 лв. без ДДС
110,00 лв. без ДДС
80,00 лв. без ДДС
120,00 лв. без ДДС

Организира измервания от (Орган за контрол от типа – С) ел. измервания, измервания
на факторите на работната среда (шум, осветеност, микроклимат)
№
Наименование на услугата
1.
Измерване на импеданса на контура ,,фаза-защитен проводник“
2.
Измерване на заземители
3.
Микроклимат / Измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на
движение на въздуха /
4.
Осветеност / Измерване на общо изкуствено осветление /
5.
Шум, Ниво на звука, Еквивалентно ниво на звука
6.
Вентилационна решетка (вентилатор)

С уважение:
инж. Иван Петков
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www.grafici.bg
www.osem.bg
www.mall112.com
www.вип.бг
www.novini365.com
www.all112.com
e-mail: office@bgtrudovamedicina.com
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e-mail: ivoniks.consult@gmail.com
e-mail: info@zbut.bg

Всички елементи на съдържанието на тази оферта включително ценоразпис, текст, графики, и друга информация или елементи, представляват
обект на авторско право по смисъла на Закона на авторското право и сродните му права и са притежание на „Медик Консултинг“ ООД. Всяко неразрешено
ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание без разрешение на „Медик Консултинг " ООД е забранено и ще се
преследва по предвидения от закона ред.
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