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КАЛЕНДАР ПО ЗБУТ
ВЪВ ФИРМА / ПРЕДПРИЯТИЕ
НАД 51 СЛУЖИТЕЛЯ / РАБОТНИКА

К

алендар на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и

безопасност при работа и препоръките на СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД за
организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се
спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при
работа, както и препоръки на СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД за организиране на
дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.
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ЯНУАРИ
Задължителни!
Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50
човека). Краен срок до 31.01!

Задължителни!
Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал
над 50 човека). Краен срок до 31.01!

Задължителни!
Изготвяне на годишен анализ за работата на отговорника по безопасност и здраве при
работа за предходната година. Краен срок до 31.01!

Задължителни!
Изготвяне на годишен план за работата на отговорника по безопасност и здраве при
работа за текущата година. Краен срок до 31.01!

Задължителни!
Отчитането пред инспекцията по труда за положения извънреден труд веднъж
годишно - до 31.01!

Задължителни!
Изготвяне на годишен план за работа на Комитета по условия на труд.Краен срок до
31.01!

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.

Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Препоръчителни:
Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;

Препоръчителни:
Провеждане на първото годишно заседание на Комитета по условия на труд;

Препоръчителни:
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Определяне с поименен списък на подлежащите на задължително застраховане за
риска “трудова злополука” за съответната година. Краен срок до 31.01!
Забележка:
Застраховане се прави при положение че вашият код на икономическа дейност
присъства във ЗАПОВЕД № РД-01-702 от 3.10.2014 г. за определяне Коефициент на
трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г.

Препоръчителни:
Определяне на точките за контрол от акредитирана лаборатория на фактори на
работната среда и оценка на ефективността на зануляване. Краен срок до 31.01.

Препоръчителни:
Определяне на работещите, подлежащи на годишно обучение за поддържане на
квалификация и/или правоспособност;

Препоръчителни:
Проверка на годността на медикаменти и материалите за оказване на първа долекарска
помощ в аптечките.

Препоръчителни:
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника.

ФЕВРУАРИ
Задължителни!
Подаване на информацията за определените места за трудоустрояване в Агенция по
заетостта до 15.02;

Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.

Препоръчителни:
Провеждане на годишно обучение на ръководният персонал, лицето, провеждащо
инструктажите на работещите, отговорникът по здраве и безопасност и членовете на
Комитета по условя на труд.
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Препоръчителни:
Актуализиране на планът за предотвратяване и ликвидиране на аварии и на планът за
действия на личния състав при пожар или авария.

МАРТ
Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/
уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ;

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.

АПРИЛ
Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Провеждане на второто годишно заседание на Комитета по условия на труд;

Задължителни!
Подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15
от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04.

Задължителни!
Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за
които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
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Задължителни!
Предаване на копия от болничните листа на служителите (включително и
информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година, на службата по
трудова медицина за изготвяне и подаване на обобщен анализ на здравното състояние
на работещите.

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.

Препоръчителни:
Проверка за годността на медикаменти и материалите за оказване на първа долекарска
помощ в аптечките.

МАЙ
Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.

Препоръчителни!
Съвместно със СТМ организиране и извършване на профилактични медицински
прегледи на работещите.

ЮНИ
Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;
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Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.

Препоръчителни:
Провеждане на обучение по първа долекарска помощ и пожарна и аварийна
безопасност за лицата, включени в екипите за бързо реагиране в предприятията;

ЮЛИ
Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на
работещите. Анализът се изготвя и подава от службата по трудова медицина, на база
предоставените й болнични листове и документи за настъпили трудови злополуки
през предходната година в предприятието. Краен срок до 30.07!

Задължителни!
Провеждане на третото годишно заседание на Комитета по условия на труд;

Задължителни!
Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие на служителите, за които
периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

Задължителни!
Провеждане на третото годишно заседание на Групата по условия на труд;

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.
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Препоръчителни:
Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел.
измервания.

Препоръчителни:
Проверка за годността на медикаменти и материалите за оказване на първа долекарска
помощ в аптечките.

АВГУСТ
Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.
В случай, че вече не е направено: Организиране на контролни измервания на
факторите на работната среда и ел. измервания.

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.

СЕПТЕМВРИ
Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при първоначалното
им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не по-малко от 30
дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и возимите
пожарогасители.
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ОКТОМВРИ
Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Провеждане на четвъртото годишно заседание на Комитета по условия на труд

Задължителни!
Провеждане на периодичен инструктаж за четвърто тримесечие на служителите, за
които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие.

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.

Препоръчителни:
Проверка за годността на медикаменти и материалите за оказване на първа долекарска
помощ в аптечките.

НОЕМВРИ
Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Проиграване на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и плана за
действия на личния състав при пожар или авария

Задължителни!
Съвместно със СТМ определяне броя, и видът и дата на извършване на задължителни
профилактични медицински прегледи.
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Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.

ДЕКЕМВРИ
Задължителни!
Изготвяне на график за отпуски през следваща година.

Задължителни!
Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в
които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум. III
квaлификационна група по електробезопасност;

Задължителни!
Работещи на смени:- График за работа през следващия месец.

Задължителни!
Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на
повече 5 броя пожарогасители.Пожарогасителите се проверяват при
първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали не помалко от 30 дни.Проверките се отбелязват във дневник за изправността на носимите и
возимите пожарогасители.
Краен срок:
Организиране на всички дейности, които не са организирани през предходните месеци
на годината

Препоръчителни:
Подготовка на дейностите за следващата година;

Препоръчителни:
Подготовка на отчетите свързани със ЗБУТ за изминалата година;

Препоръчителни:
Създаване на анализ и оценка за безопасността през изминаващата година

Легенда:
Задължителни! - Това са изисквания на законодателството с определени срокове;
Препоръчителни: - Това са препоръки извлечени от практиката и опита на СТМ
"МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД;
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В случай, че вече не е направено: Напомняне на дейност, която трябваше
или предстой да бъде извършена.

Краен срок - Внимание!!! Последен срок!!!

ЗАБЕЛЕЖКА
Освен горепосочените дейности, през годината се извършват и текущи
дейности, като изготвяне на оценка/преоценка на риска, актуализиране на
документацията (когато това е необходимо), провеждане на начален инструктаж и
инструктаж на работното място на новопостъпили служители, предоставяне на
службата по трудова медицина на карти за предварителен медицински преглед
(медицински за постъпване на работа на новопостъпили служители за изготвяне на
становища за постъпване на работа и изготвяне на други, необходими за осигуряването
на здраве и безопасност при работа, документи.

„МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД
гр.София бул."Ботевградско шосе" № 227
тел. 024900361
моб.: 0878272999
моб.: 0876272999
моб.: 0888999233
http://bgtrudovamedicina.com/
e-mail: office@bgtrudovamedicina.com
http://trudovabezopasnost.com/
e-mail: ivoniks.consult@gmail.com
www.bgtrudovamedicina.com
www.facebook.com/bgtrudovamedicina
www.youtube.com/channel/UCmuyD04DVay1SxJgGXE11bQ
Всички елементи на съдържанието на тази календар включително 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 КОНСУЛИНГТ" ООД е забранено и
ще се преследва по предвидения от закона ред.
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