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ПРОГРАМА 

за периодично обучение на работниците и служителите  

по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

Съгласно Раздел ІІ на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. и изискванията 

на Наредба № 4 (Обн. ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.) 

 

№ Тематични области на обучението през 2016 г. 

1.  
Организиране и провеждане на обучение и инструктаж по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. 

2.  

Контрол по изпълнението на дейностите за осигуряване на ЗБУТ. Наредба № 3 за 

функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от 

професионалните рискове и превенция на тези рискове. 

3.  

Докладване и разследване на потенциални инциденти. Установяване и разследване на 

инциденти и злополуки. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на 

трудовите злополуки, Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999г. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 2002г. 

4.  Подходи и методи за оценяване на риска при работа. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. 

5.  

Котсултативни органи към работодателя по въпросите свързани с осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. Функции и задачи на КУТ/ГУТ, ПМС № 87 от 

12.03.1997 г. Взаимодействие със СТМ, Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за 

осъществяване дейността на службите по трудова медицина.  

6.  
Фактори на работната среда – гранични стойности, периодичен контрол, минимални 

изисквания за ограничаване на вредното въздействие. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. 

Общо: 
6 учебни 

часа 

 

Обучаващ: инж. Ил. Монов – гл. Експерт ЗБУТ при „Медико Инженеринг” ООД, гр. Враца 

В курса са предвидени материали за обучаваните, тест за проверка на знанията и Сертификат за 

преминато периодично обучение по безопасност и здраве при работа. 

 

 

 

 

Утвърдил, УПРАВИТЕЛ: ............................... 

/П. Петрова/ 
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