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НОРМИ и ПРАКТИКА 
 

 
ВИ КАНЯТ НА ДВУДНЕВНО OБУЧЕНИЕ 

 "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ЗА НАПРЕДНАЛИ" 
 

29-30.03.2018 г. / гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5 
 

 

П О К А Н А  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с изискванията за периодично обучение по здравословни и безопасни 
условия на труд на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. имаме удоволствието да  поканим 
Ваш/и представител/и на нашето двудневно обучение "Безопасност и здраве при работа 
за напреднали". 
 

 
Обучението е предназначено за: 

– длъжностни лица по безопасност и здраве при работа 

– ръководители; 

– представители от Комитетите и Групите по условия на труд; 

– специалисти, работещи в областта на ЗБУТ. 
 
ПРОГРАМА (14 учебни часа): 

 
Първи ден (10.00 - 16.30) 
1. Промени в нормативната база по ЗБУТ. 

2. Добри практики за организация и провеждане на периодични инструктажи. 

3. Оценка на риска при ръчна работа с тежести - елементи и методики. 

4. Добри практики за оценка на риска при експозиция на химични агенти. 

5. Разследване на професионално заболяване. Процедура. Роля на службата по трудова 
медицина. Практика на д-р Евстатиева при известия за професионални заболявания във 
връзка с мускулно-скелетно увреждане и във връзка с експозиция на химични агенти. 
 

Втори ден (9.00 - 15.30) 
1. Модул "Практическо упражнение по темите от първия ден" 

2. Въведение в ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. 

Трябва ли и как да направим преход от OHSAS 18001 към ISO 45001. 

3. Ролята на ръководителите в безопасност и здраве при работа - примери от практиката. 

4. Първа долекарска помощ. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво 

да правим. Практическо упражнение по извършване на непряк сърдечен масаж. 

5. Тест. 

 
Лектори: д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, дм - Otgovori.Info 
                  д-р Иванка Думанова - SGS България 
 
Обучението се провежда в малка група за по-висока ефективност. 
 
 

  



 

ЦЕНА  

Участие в двата дни: 190 лв. без ДДС.  

Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС. 

Отстъпка ползват: 

 Абонати на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. 

 Участници в предишни наши отворени обучения. 

 При участие на двама или повече човека от една фирма. 

 

Цената включва лекции, учебни материали, минерална вода, кафе паузи, обяд, 

издаване на сертификат, удостоверяващ преминато обучение съгласно изискванията на 

Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. 

 

При желание за участие само в единия ден на обучението, моля да се свържете с 
нас на посочените координати. 

 
 

 
Участие може да заявите чрез формата за заявка в Otgovori.Info  или на посочения 

телефон / имейл. 
 
За още информация: инж. Деяна Илиева, GSM 0889 319 568, d.ilieva@otgovori.info 
 
С уважение:  
Д-Р ИНЖ. ДЕЯНА ИЛИЕВА 
Управител 
"Доцео" ЕООД   

 

 
 


