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ЗБУТ 

НОРМИ и ПРАКТИКА 
 

 
ВИ КАНЯТ НА OБУЧЕНИЕ 

 "БЕЗОПАСНА РАБОТА С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА" 
 

24.07.2019 г. / гр. Варна, МУ-Факултет по дентална медицина, 
Бул. Цар Освободител 84 

 

П О К А Н А  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с изискванията за организацията на дейностите за безопасна работа с 
опасни вещества на Наредба №13/2003 г. и съхранение по Наредба за реда и начина за 
съхранение на опасни химични вещества и смеси имаме удоволствието да  поканим 
Ваш/и представител/и на нашето обучение "Безопасна работа с опасни вещества". 
 

 
ПРОГРАМА (10.00 - 16.30 ч. ) 
 

Модул I Класификация на ОХВС и значение на пиктограмите. 
 Пътища на проникване в организма на опасните вещества и последствия за здравето и 

безопасността. 
  

Модул II: Оценка на риска.  
 Установяване наличието на опасни химични агенти на работното място. 
 Картотека на използваните опасни вещества и техните характеристики.  
 Уъркшоп: Идентифициране на опасни свойства с помощта на ИЛБ. 
 Оценка на комбинираното въздействие при едновременна експозиция на няколко химични 

агента с еднопосочно действие. 
 
Модул III: Безопасна работа - технически мерки 
 Изисквания за вентилация при експозиция на опасни вещества. 
 Изисквания към методите за почистване на предотвратяване на вторична експозиция с 

прахообразни опасни вещества. 
 
Модул IV: Безопасна работа - организационни мерки 
 Инструкции за безопасна работа. 
 Oбучение и информиране на работещите.  
 Ежедневен инструктаж при работа с опасни вещества. 
 Oбозначаване на места за съхранение, контейнери и тръбопроводи за опасни вещества. 
 Осигуряване на лични предпазни средства. 
 Изисквания за периодични медицински прегледи при експозиция на опасни вещества. 
 Средства за първа помощ при инциденти. 
 План за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии и злополуки, свързани с 

опасни химични агенти. 
 
Модул V: Безопасно съхранение. 
 Организационни и технически изисквания за безопасно съхранение. Изисквания за 

извършване на оценка на безопасността на съхранението. 
 
Модул VI: Уъркшоп по темите на деня 
 

Лектори: д-р инж. хим. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, дм 
 

  



 

ЦЕНА  

Редовна цена: 120 лв. без ДДС.  

Цена за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА: 90 лв. без ДДС. 

Цената включва: 

- участие в обучението, учебни материали, консултации с лекторите; 

- минерална вода, кафе паузи, сандвич за обяд; 

- издаване на удостоверение за преминато обучение съгласно изискванията на 

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа и Наредба за реда и начина за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси. 

 
 

 
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   

 

 
 


