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 Във връзка с изискванията на чл.315, ал. 1 от Кодекса на труда, чл.1 от Наредба № РД-07-1 за определяне на работ-
ните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, (обн.Дв бр.13/14.02.2012 г.): „Работо-
дателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места подходящи за трудоу-
строяване в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност.”
 Съгласно изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, (обн,ДВ,бр.81/2004
г.,изм. и доп.) „От общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят определя не 
по-малко от половината за хора с трайни увреждания.
 (2) Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените 
работни места по ал. 1 и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им.
    Съгласно изискванията на чл.2, ал.1 от Наредбата за трудоустрояване: „Във всяко предприятие се създава комисия по 
трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието и членове- представителите на работниците 
и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина.”
 (2) Комисията по трудоустрояване определя ежегодно, не по-късно от края на януари подходящите работни места и 
длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на 
чл.315 от Кодекса на труда. Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат в службата 
по трудова медицина и териториалните поделения на Агенцията по заетостта.

→ Предлага качество на извършваните услуги
→ Гарантира коректност и срочност при изпълнение на поетите договорни задължения
→ Разполага с квалифицирани специалисти за изпълнение на всички услуги по ЗЗБУТ и Наредба №3
→ Работи на територията на цялата страна

В случай, че  кода по икономическа дейност /КИД/ на 
Вашата компания попада в изброените в Приложението 
към заповедта, то сте задължени да застраховате 
Вашите служители.

Уведомяваме Ви, че съгласно ЗАПОВЕД № РД-01-681 от 
12 октомври 2016г. се определя Коефициент на трудов 
травматизъм по икономически дейности за прилагане 
през 2017г.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЗА 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - СРОК 31 ЯНУАРИ 2017г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА ЗА 2017г.

ВАЖНО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ

При възникване на въпроси относно здраве и безопасност, можете да се свържете с нас.
За екипа на „МЕДИКО“ ЕООД ще бъде удоволствие да Ви окаже съдействие.

СОФИЯ ул. Пиротска 115
ПЛОВДИВ ул. Кап. Райчо 95, Бизнес Център Албена, ет. 5, офис 6
ХАСКОВО бул. Раковски №10, Бизнес център М-трейд, ет.2 офис 10
КЪРДЖАЛИ ул. Марица № 3
БЛАГОЕВГРАД ул. Петко Д.Петков №2 /зад стоматология/
ПЕРНИК ул. Св. Св. Кирил и Методий №23, офис 602, Бизнес център Елена
ВАРНА бул. Васил Левски №58, Бизнес център Бриз, офис 303
БУРГАС ул. Шейново №3, офис №211
ГАБРОВО ул. Чумерна №15А
СЕВЛИЕВО ул. Христо Спиридонов № 3
В. ТЪРНОВО ул. Независимост № 3, Търговски център „Европа“, офис 7
ПЛЕВЕН ул. Катя Попова №2, ет.2, офис 8
РУСЕ ул. Стоян Заимов №2, бл. Теодора, вх. Г, ет. 3, офис. 16

Вяра Патерова
Златка Вълчева

Иван Стоилов
Георги Тюлев

Райна Тодорова
Райна Тодорова
Ралина Добрева

Катя Иванова
Златина Кьосова

Ива Иванова
Инна Пантелеева

Теменужка Недялкова
Севдалина Рашкова
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0885 425 357
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• Изготвяне на оценка на риска по работни места. Разра-
ботване на мерки за отстраняване и намаляване на риска 
за здравето и безопасността при работа.

• Организиране и провеждане на профилактични меди-
цински прегледи.

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

• Наблюдение на здравословното състояние на работни-
ците и служителите и анализирането му във връзка с 
извършваната работа.

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

• Контрол /измерване/ на факторите на работна среда

→ 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;

• Осъществяване на технически надзор на съоръ-
жения с повишена опасност

→ Съдове под налягане, газови уредби и  инсталации,  
повдигателни съоръжения, товарозахващащи приспо-
собления и други. 

• Изготвяне на противопожарно досие и евакуа-
ционни схеми

→ Разработване на планове, заповеди и инструкции, 
съобразени с правилата и нормите за пожарна безопас-
ност при експлоатация на обектите.

• Обследване и сертифициране на сгради за енер-
гийна 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТА НА ЗДРАВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТ, КОИТО "МЕДИКО" ПРЕДЛАГА:

ВАЖНО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ


