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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 АПРИЛ



СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
___
Длъжностното лице, провело началния инструктаж на 
лицата, които постъпват на работа, издава служебна 
бележка съгласно чл. 12, ал. 3 от наредбата, която се 
съхранява в личното досие на работещия. 
Служебната бележка се съхранява в личното трудово 
досие на служителя.

ПРОВЕЖДАНЕ
___
В деня на сключване на трудовия договор /деня на 
постъпване/ по предварително утвърдена от работода-
теля програма.  
Новоназначените служители трябва да бъдат запознати 
с основните правила и изисквания по безопасност и 
здраве при работа /БЗР/ в компанията, с вида и харак-
тера на извършваната работа, със специфичните 
опасности и рисковете, както и с изискванията към 
тяхното поведение.

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА
___
В книгата за начален инструктаж последователно се 
вписва следната информация:
― три имена; обект/офис, склад, цех, отдел/, в който 
ще работи служителя;  длъжност по трудов дого-
вор;  дата на постъпване/датата на сключване на 
трудовия договор;  номер и дата на издадена служеб-
на бележка.  
Следват подпис на инструктираното лице и подпис на 
лицето, извършило инструктажа.

НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ

УКАЗАНИЯ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО 
НАРЕДБА №РД-07-2 ОТ 16.12.2009г.
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инструктажа на работно място и извънредния инстру-
ктаж, последователно се вписва следната информация:

― три имена; обект/офис, склад, цех, отдел/, в който 
ще работи служителя;  длъжност по трудов дого-
вор;  дата на постъпване/датата на сключване на 
трудовия договор;  номер и в колонката „вид на 
инструктажа“ се отбелязва - „на работно място”.

Следват подпис на инструктираното лице, подпис на 
лицето, което е провело инструктажа и подпис на 
ръководителя, който е разрешил самостоятелна работа 
на инструктирания. Това може да бъде едно и също 
лице.

ПРОВЕЖДАНЕ
___
Преди да бъде възложена самостоятелна работа на 
работника или служителя по предварително утвърдена 
от работодателя програма.
Наредбата допуска едновременно провеждане на 
начален инструктаж и инструктаж на работното място в 
предприятия с персонал до 50 служители и/или ограни-
чен обем от производствени дейности. В тези случаи 
инструктаж на работното място се провежда в деня на 
провеждане на началния инструктаж.

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА
___
В книгата за периодичен инструктаж, която съвместява 

ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНО МЯСТО

→ На посетители, практиканти, лица по граждански 
договори, командировани и лица от други компании 
служебна бележка НЕ СЕ ИЗДАВА, те също се впис-
ват в тази книга – регистрират се.

→ Трудовият договор, длъжностната характеристи-
ка, служебната бележка за проведен начален 
инструктаж и записът /подписът на служителя /в 
книгата за начален инструктаж трябва да бъдат с 
една и съща дата.

ВАЖНО

ЗАБЕЛЕЖКА:
За този случай записът в книгата за инструктаж на работното място е с датата на успешно положения изпит, 
съгласно Приложение №3 от Наредбата. 

→ Датата на провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работно място в двете книги трябва да съвпадат.

→ За длъжности, свързани с обслужване на машини, строително-монтажни работи, поддръжка на техника или за 
дейности, създаващи опасност за здравето на служителя, освен инструктажа Наредбата изисква и провеждане на 
обучение и изпит по правилата за безопасност. В тези случаи първо се провежда обучение и след успешно положен 
изпит, лицата се допускат до самостоятелна работа. Издава се Протокол за проведеното обучение, който се съхранява 
в трудовото досие на работещия.

ВАЖНО
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ВАЖНО ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ
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лица се вписват с пореден номер, независимо дали 
инструктажа е периодичен или на работно място като не 
се оставят празни редове.

Следват: Три имена; обект /офис, склад, цех, отдел/, в 
който работи служителят; длъжност по трудов 
договор; дата на провеждане на периодичния инстру-
ктаж; вид на инструктажа – периодичен; подпис на 
инструктираното лице и подпис на лицето, извърши-
ло инструктажа.

ПРОВЕЖДАНЕ
___
Не по-рядко от един път на три месеца за работещите, на 
които се провежда ежедневен инструктаж и не по-рядко 
от един път годишно за всички останали, по предвари-
телно утвърдена от работодателя програма.

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА
___
Периодичният инструктаж се документира в книга за 
периодичен инструктаж (същата, в която се документира 
и инструктажът на работното място). Инструктираните 

ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ 

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА
___
Документира се в книга специална книга за ежедневен 
инструктаж.

Инструктираните лица се вписват с пореден номер; 
три имена; работен номер; обект/цех, звено, строи-
телна площадка/длъжност по трудов договор; 
кратко съдържание на инструктажа за специфични-
те опасности и рискове на конкретния обект; дата на 
провеждане на инструктажа; подпис на инструкти-
раното лице и подпис на лицето, което е извършало 
инструктажа.

ПРОВЕЖДАНЕ
___
На работещи, пряко заети в дейности с висок производ-
ствен риск, включително: в подземни, минни и геолого-
проучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; 
в превозите в железопътния транспорт; в производство-
то и употребата на взривни материали; в международни-
те автомобилни превози; в автомобилните превози на 
опасни товари по шосе; при работа с опасни химически 
вещества и препарати; при строителни и монтажни 
работи.

Инструктажът се провежда непоследствено преди 
започване на работа по предварително утвърдена от 
работодателя програма.

EЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ
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ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА
___
Документира в книгата за периодичен инструктаж, 
която съвместява инструктажа на работното място и 
извънредния. 
Инструктираните лица се вписват с пореден номер; 
три имена; обект /офис, склад, цех, отдел/; длъжност 
по трудов договор; дата на провеждане на инстру-
ктажа; вид на инструктажа – „извънреден“;   подпис 
на инструктираното лице и подпис на лицето, 
провело инструктажа.

ПРОВЕЖДАНЕ
___
След всяка трудова злополука, при груби нарушения на 
трудовата дисциплина, при промяна в технологичния 
процес, по предписания на контролен орган, на работе-
щи, отсъствали от работа повече от 45 работни дни, 
съгласно Наредбата. Провежда се по предварително 
изготвена  програма, която се определя в зависимост от 
причината, която е наложила извънредния инструктаж.

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ

ЗАБЕЛЕЖКА:
Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“ при периодичния инструктаж НЕ се попълва.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“ при периодичния инструктаж НЕ се попълва.
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→ 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

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

Елица Попова

Иван Стоилов

Георги Тюлев

Райна Тодорова

Райна Тодорова

Ралина Добрева

Катя Иванова

Златина Кьосова

Ива Иванова

Инна Пантелеева

Теменужка Недялкова

Теди Методиева

0988 896 664

0885 559 866

0889 088 626

0885 725 713

0889 00 44 52

0889 00 44 52

0889 002 237

0889 450 302

0889 250 306

0886 025 086

0889 771 514

0882 025 076

0885 425 357


