
Календар поКалендар по

ЗБУТЗБУТ  

  20232023  



ИЗПЪЛНЕНОСРОК
ДЕЙНОСТ

Провеждане на първо заседание на КУТ/ГУТ (за компании с 5 и повече

служители)
31 януари  

Изготвяне на план за работа на КУТ/ГУТ (за компании с 5 и повече

служители)
31 януари  

Изготвяне на анализ за предходната година на ОБЗР 31 януари  

Изготвяне на план за работа на ОБЗР за настоящата година 31 януари  

Определяне на местата подходящи за трудоустрояване (за компании с

персонал от 50 и над 50 служители)
31 януари  

Изготвяне на документите по чл. 38 от ЗХУ – определяне на квотата и дали е

запълнена или не, предприемане на действия при необходимост(за

компании с персонал от 50 и над 50 служители)

31 януари  

Календар по ЗБУТ за м.януари 2023 



Календар по ЗБУТ за м.януари 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Провеждане на периодичен инструктаж, или планирайте в кой месец/и

трябва да бъде проведен
-  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Предаване на болничните за предходната година на СТМ 30 април  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.февруари 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Планирайте, ако оценката на риска изтича тази година, в кой месец трябва

да бъде направено
-  

Планирайте кои измервания изтичат и кога през годината трябва да бъдат

направени
-  

Планирайте обученията на ръководния персонал, длъжностните лица,

които провеждат инструктажите и ОБЗР
ежегодно  

Планирайте обучението на членовете на КУТ/ГУТ (за компании с 5 и повече

служители)
ежегодно  

Планирайте всички останали обучения за потвърждаване на

правоспособност (за мотокарист, ел. квалификационна група и т.н.)
-  



Календар по ЗБУТ за м.февруари 2023 

Планирайте кога да бъдат проведени периодичните профилактични

прегледи
-  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Предаване на болничните за предходната година на СТМ 30 април  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО



Календар по ЗБУТ за м.март 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Проверка на документите по чл. 38 от ЗХУ, запълнена ли е квотата, ако не

предприемане на действия (за компании с персонал от 50 и над 50

служители)

31 март  

Попълване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ - ако е необходимо,

предприемане на действия
30 април  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.април 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Попълване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ - ако е необходимо,

предприемане на действия
30 април  

Провеждане на второ заседание на КУТ/ГУТ (за компании с 5 и повече

служители)
30 април  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.май 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Провеждане на учебно проиграване на плана за евакуация ежегодно  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.юни 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Проверка на инструкциите за безопасна работа, при необходимост

допълване и актуализиране
препоръчително  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.юли 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Провеждане на трето заседание на КУТ/ГУТ (за компании с 5 и повече

служители)
31 юли  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.август 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.септември 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Прегледа на наличната документация по ЗБУТ, при необходимост

актуализиране или допълване
препоръчително  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.октомври 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Провеждане на четвърто заседание на КУТ/ГУТ (за компании с 5 и повече

служители)
31 октомври  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.ноември 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Застраховка "риск трудова злополука" - проверка за небходимост от

застраховане на служителите и предприемане на действия

при изтичане на

полицата/

възникване на

необходимост

 

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Календар по ЗБУТ за м.декември 2023 

ДЕЙНОСТ СРОК ИЗПЪЛНЕНО

Планирайте и организирайте всички дейности, които не сте успели да

извършите през предходните месеци
-  

Преглед на аптечките за достатъчна наличност и изтекъл срок на годност

на медикаменти/материали
ежемесечно  

Проверка на пожарогасителите ежемесечно  

Проверка за изправността на наличните ръчни ел. инструменти и попълване

на дневник
ежемесечно  



Всички клиенти наВсички клиенти на  

Служба по трудова медицина "Реди и ЕйчСлужба по трудова медицина "Реди и Ейч

Ес Ес Пи" ще могат да се възползват отЕс Ес Пи" ще могат да се възползват от

подробната версия наподробната версия на  

Календара по ЗБУТ за 2023г.Календара по ЗБУТ за 2023г.

За да го получите, моля, свържете се сЗа да го получите, моля, свържете се с

някой от представителите на компанията.някой от представителите на компанията.  

С уважение,С уважение,

  

Екипът наЕкипът на                                            !!  


