
  

 СТМ КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ ЕООД 

1324 София, ж.к. Люлин, ул. “Търново” , бл.818 , тел. 0 888 953 394, stm.complect.consult@mail.bg 

 

Специализирана консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на труд. Служба по трудова медицина. Оценка на риска. 
Управление на проекти. Изграждане и внедряване на Системи за управление. 

 

 

ПОКАНА 
 

за участие в обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси и 
длъжностните лица, органите по БЗР и лицата провеждащи инструктажи по безопасност и здраве 
при работа, представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията 
 
Основание за провеждане: Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г за условията и реда за провеждане 
на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд 
 
Обучението по ЗБУТ е задължително за: 

 длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – 2 год. 

 длъжностните лица, органите по БЗР и лицата провеждащи инструктажи по безопасност и 
здраве при работа - ежегодно 

 представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията - ежегодно 
 

Дата на провеждане: 21 март (сряда) 2018 г. – начало 9.30 часа 

Място на провеждане: Дома на науката и техниката  

гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 108, зала № 105 А 

Лектори: инж. Ем. Димитрова, Ива Димитрова – юрист  

 

ТЕМИ 

 Задължения на Работодателя и на работещите за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд в предприятието  

 Фирмена документация по безопасност и здраве при работа. 

 Дейност на КУТ/ГУТ, регламентиране и документиране на дейността. 

 Физични фактори на работната среда – въздействие, нормативни изисквания, 
периодичност на измерванията. 

 оценката на риска. Планиране на мерки и изготвяне на програма за ограничаване и 
намаляване на риска. 

 Действия при трудова злополука 

 Актуални трудово-правни въпроси и често задавани въпроси за: трудови договори, 
работно време, отпуски, Кодекс на труда и др.  

 Практически въпроси, свързани с прилагането на нормативните изисквания по 
безопасност и здраве при работа в предприятията.  

 Дискусии и персонални консултации. 

 Новия стандарт ISO 45001 – системи за управление на здравето и безопасността на 
работа 

На завършилите обучението се издават Удостоверения. 

Цена за един участник е 80.00 лв.(без ДДС) 

Плащането може да се извърши: по банков път по сметката на “СТМ КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД: IBAN: 
BG21BUIB98881044533900; BIG: CIBANK JSC, “СИБАНК” ЕАД, гр. София, клон Раковски, офис Коперник или 
в брой. 


