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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
………………

Цена за годишно обслужване
(нов клиент)
без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС

Цена за годишно обслужване
(подновяване на договор)
без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ:
Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ, Наредба
№ 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) и чл.15 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи за строителен обект. При изработване
на оценка на риска задължително се предоставя:
• Фирма Възложител – ЕИК , Длъжности с код по НКИД;
• Фирма Изпълнител – ЕИК , Длъжности с код по НКИД;
• Фирми Подизпълнители – ЕИК , Длъжности с код по НКИД;
• План за безопасност и здраве;
ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ:
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.)
ОЦЕНКА НА РИСКА:
Цена за извършване 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.) за длъжност е както
следва:
Брой длъжност/и
1 брой
2 броя
3 броя

Цена за Оценка на риска без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС

Цена за Оценка на риска с ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
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4 броя
Над 5 длъжности

……. без ДДС
……. без ДДС

……. без ДДС
……. без ДДС

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЛИЦА ОТ 16 ДО 18 ГОДИНИ:
Подготовка на документи за разрешение на работа на лица от 16 до 18 години. При
изработване на оценка на риска задължително се предоставя:
• Три имена;
• ЕГН;
• Дата на издаване на лична карата;
• Адрес по лична карта;
• Документ за преминат предварителен медицински преглед с изходящ номер на
медицинското заведение;
ДОКУМЕНТИ ПО ЗЗБУТ
Брой
до 5
служители

Над 5
служители

Над 50
служители

Цена за Документи по ЗБУТ без ДДС

……. без ДДС
В цената се 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.);
• 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.

……. без ДДС
В цената се 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.);
• 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.

……. без ДДС
В цената се включва:
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.);
• 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.
Списък на разработваните документи по ЗБУТ
Попълване и подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ;
Направа на дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и
трансформатори както и образец на правилен попълнен дневник за проверки на ръчните
електрически инструменти и преносими;
Предоставяне на Образец на протокол за извършен ремонт и проверка на работно оборудване;
Направа на книга за извънреден труд – (при необходимост);
Направа на дневник / регистър за регистриране на трудовите злополуки;
Направа на книга за удължено работно време;
Направа на книга за раздаване на лични предпазни средства (ЛПС) и работно облекло – (при
необходимост);
Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват (ЛПС) и
работно облекло;
Инструкция за използването, поддръжката и съхранението на личните предпазни средства;
Книга за отчитане на използвалият отпуск за отглеждане на дете до 8 –годишна възраст съгласно
чл.167а от КТ ;
Направа на регистър на трудоустроени лица – (при необходимост);
Дневник за проверка на мотокар/електрокар/газокар – (при необходимост);
Оформяне на книга за начален инструктаж както и образец на правилно попълнена книга за
начален инструктаж;
Оформяне на книга за инструктаж на работното място както и образец на правилно попълнена
книга за инструктаж на работното място;
Оформяне на книга за периодичен инструктаж както и образец на правилно попълнена книга за
периодичен инструктаж;
Оформяне на книга за извънреден инструктаж както и образец на правилно попълнена книга за
извънреден инструктаж;
Оформяне на книга за ежедневен инструктаж както и образец на правилно попълнена книга за
ежедневен инструктаж – (при необходимост);
Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Изработване на програма за обучение;
Изработване на програма за периодичен инструктаж;
Изработване на програма за провеждане на инструктаж на работно място;
Изработване на програма за противопожарна безопасност на новопостъпили служители;
Изработване на програма за ежедневен инструктаж – (при необходимост);
Изработване на програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство;
Служебна бележка за проведен начален инструктаж както и образец на правилно попълнена
служебна бележка за начален инструктаж;
Протокол от проведено обучение (изпит на работно място за проведен инструктаж на работно
място) и изпит на работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване
и поддържане на машини и техните съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за
здравето и живота на хора (образец);
Изготвяне на Заповед за определяне, организиране и изпълнение на длъжностно лице по
безопасност и здраве;
Длъжностна характеристика на експерт, здравословни и безопасни условия на работа, НКПД 2263
6005, 22636005;
Изготвяне на Заповед за определяне на видовете инструктаж;
Изготвяне на Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж;
Изготвяне на Заповед за лицата, които ще се обучават;
Изготвяне на Заповед за лицата, които ще провеждат обучението;
Изготвяне на Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които
ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите
лица;
Изготвяне на Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите
злополуки;
Изготвяне на Заповед лице водещо регистъра на извънреден труд;
Изготвяне на Заповед за лице водещо книга за удължено работно време;
Изготвяне на Заповед за работно време;
Изготвяне на Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на
фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните
органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).
Изготвяне на Заповед за лице отговарящо за отпуски;
Изготвяне на Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска;
Изготвяне на Заповед за определяне реда и начина за документиране на оценката на риска;
Изготвяне на Програма за оценяване на риска;
Изготвяне на Документация на оценката на риска, включително условията за преразглеждане на
оценката на риска;
Изготвяне на Програма от 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);
Изготвяне на Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и
почивка;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изготвяне на Заповед за периодичност на измерванията на фактори на работна среда;
Изготвяне на Заповед за определяне на периодичност на измерванията на електрооборудването
(импеданс Zs на контура „фаза – защитен проводник”);
Изготвяне на Заповед за определяне на периодичността и начина на поддръжка на осветителните
уредби;
Изготвяне на Заповед за определяне на допълнителен годишен отпуск – (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за безплатна храна и тонизиращи напитки – (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за осигуряване на очила за работа с видеодисплей – (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка
„трудова злополука” – (при необходимост);
Съгласувателен протокол за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка
„трудова злополука”;
Изготвяне на Заповед за лица обучавани по долекарска помощ – (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за определяне на оправомощените лица управляващи кари (мотокари –
електрокари - газокари) – (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните
електрически инструменти (проверка на ръчно преносими електрически инструменти) – (при
необходимост);
Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една
територия съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ – (при необходимост);
Изграждане на Комитет/ Група по условия на труд – (при необходимост);
Заповед за определяне на представител/и на Работодателя;
Заповед за свикване на общо събрание;
Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите;
Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа;
Правилник за работа на КУТ;
Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за
провеждане на обучението;
Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ;
Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ;
Четири примерни протокола от заседание на КУТ/ГУТ (минималния брой заседания за една
година, съгласно ЗЗБУТ);
Изготвяне на Инструкции за безопасна работа с използваното оборудване (машини, съоръжения
,оборудване);
Правила за тежести;
Правила за първа долекарска помощ;
Правилник за вътрешния трудов ред;
Вътрешни правила за работна заплата;
План за действие на личният състав;
Предложение на списък за лекарства – (при необходимост);
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•

Прилагане на обща фирмена политика съобразена с изискванията на нормативните документи по
ЗБУТ;
• Консултиране на работодателя при назначаване на лица, не навършили 18 г. – (при
необходимост);
• Консултиране на работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност – (при
необходимост);
• Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на
служители – (при необходимост);
• Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на
работната среда - – микроклимат, експозиция на звуково налягане – шум, осветление,
електричество, заземление, мълниезащита, както и други – (при необходимост);
• Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с
конкретните условия на труд въз основа на:
а/ резултати от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
б/ информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове;
в/ информация за трайна неработоспособност по данни от работодателя или работещия;
г/ информация за регистрираните трудови злополуки по данни от работодателя или работещия;
д/ информация за регистрирани професионални болести.
• Уведомяване общо практикуващия лекар на работещия за заболяване или отклонения във
физиологичните му показатели.
• Изработване и водене на лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител.
• Годишно подаване на списъци с местата определени за трудоустроени лица във Агенция по
заетостта за фирми над 50 служителя– (при необходимост);
•
•
•
•
•
•
•
•

Допълнителни услуги след договаряне:
Изготвяне на графици за работа на служители;
Длъжностни характеристики;
Изготвяне на Анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ по чл.10 от Наредба № 7от 27 юли 1998
г. ;
Разработване на списък на ЛПС и Работно облекло;
Оформяне на документите касаещи настъпила трудова злополука във фирмата – (при
необходимост);
Образец на заповед за определяне на комисия за разследване на трудова злополука;
Образец на протокол за разследване на трудова злополука;
Провеждане на инструктажи;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
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

……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
……. без ДДС
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Онлайн курс Обучение на ГУТ - КУТ – Начално
……. без ДДС
Онлайн курс Обучение на ГУТ - КУТ – Ежегодно
……. без ДДС
Онлайн курс Обучение на отговорници по пожарна безопасност
……. без ДДС
Онлайн курс Обучение по първа долекарска помощ
……. без ДДС
Онлайн (дистанционно) обучение за ръчна работа с тежести
……. без ДДС
Онлайн курс Обучение по Електробезопасност трета квалификационна
……. без ДДС
група – валидност едногодишен период
Онлайн курс Обучение по Електробезопасност трета квалификационна
……. без ДДС
група – валидност двугодишен период
Онлайн курс Обучение по Електробезопасност четвърта
……. без ДДС
квалификационна група – валидност едногодишен период
Онлайн курс Обучение по Електробезопасност четвърта
……. без ДДС
квалификационна група – валидност двугодишен период
Служба по трудова медицина „Медик Консултинг“ ООД осигурява акредитирана
лаборатория Орган за контрол „Фактори на работната среда” от вид “C”
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
ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
„Медик Консултинг“ ООД предлага организиране и извършване на медицински
прегледи на работниците и служителите.
▪ EUROINS-HEALTH ASSURANCE LCC
▪ GENERALI ZAKRILA MDC EOOD
▪ МБАЛ ЗДРАВЕТО 2012 ООД
С уважение:
инж. Иван Петков
TUV NORD Експерт ЗБУТ
Сертификат:EASMS-1-09020238
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гр.София, бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел)
Моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)
www.bgtrudovamedicina.com
www.cpomc.eu
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www.zbutinfo.eu
www.grafici.bg
e-mail: office@bgtrudovamedicina.com
e-mail: info@cpomc.eu
e-mail: ivoniks.consult@gmail.com
e-mail: info@zbut.bg
Географски координати: "latitude": "42.42359","longitude": "23.22460"
Адрес: гр. София (1836), бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7
Работно време:
Понеделник / Петък: 09:00 - 16:00 часа
Събота: Почивен ден
Неделя: Почивен ден
Фирма: „Медик Консултинг“ ООД
ЕИК: 201371238
ДДС Номер: BG 201371238
Адрес на регистрация: гр. София, бул.„Ботевградско шосе“ № 227
МОЛ: Иван Петков Петков

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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