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ЦПО към „ТЕХНАД” ООД оргнизира еднодневен курс за 
„Длъжностно лице по здраве и безопасност”,  

на 20.05.2011 от 10 часа в малката конферентна зала на хотел Железник, град Стара Загора 
съгласно: 

 НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г.  за функциите  и задачите на длъжностните лица и на 
специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, 
свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове. В чл.3 са посочени 
изискванията към тези лица, чието наличие се доказва при първоначално вписване в 
Регистъра и се потвърждава ежегодно. 

  Чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, длъжностните лица по ЗБУТ 
обучението се провежда „не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-
малка от 6 учебни часа” 

 Наредба 2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд при извършване на СМР.   

 Наредба №3/19.04.2001 г. за  минималните изисквания за безопасност и опазване на 
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.  

 Утвърдена учебна програма за Длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение 
и се доказва с Удостоверение за завършен курс. 

Програма: 

9:00-9:30 ч Регистрация на участниците 

9:30-10:45 ч Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в 
строителството. Основни причини за допускане на трудови злополуки при 
изпълнение на строително-монтажни работи. 

10:45-11:00 ч Кафе пауза 

11:00-12:30 ч Принципи, на които се основава Наредба № 2 за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на  строително-
монтажни работи. 

12:30-13:00 ч Обяд  

13:00-14:30 ч Задължения на възложителя, проектанта, координатора по ЗБУТ, строителя, 
техническия ръководител, бригадира и работника за предотвратяването на 
злополуки в строителството. Оценка на риска. План по безопасност и здраве. 

14:30-14:45 ч Кафе пауза 

14:45-16:00 ч Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на 
строително-монтажни работи. Организация на инструктажите в строителната 
фирма. Инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на 
строителната площадка. Задължения на длъжностните лица по безопасност и 
здраве. Дискусия. 
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ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

Таксата за участие на един участник е 102 лв с ДДС.  
В цената са включени:  
 мултимедийно презентиране на темите в програмата, 
 индивидуални печатни материали,  
 консултации, 
 издаване на Удостоверение,  
 обяд и 2 кафе паузи. 

 

Име на 
участника: 

 
 

Длъжност:  
 

Фирма :  
 

ЕИК: 
МОЛ: 
Адрес: 

 

Телефон: 
Имейл: 
Мобилен: 

 

 
Записването за участие става чрез попълване на формуляр за регистрация и 
предварително заплащане на таксата по банков път: 
ТБ – “ДСК” АД Стара Загора 
IBAN BG82STSA93000018129757 
BIC STSABGSF 
 
Попълнения формуляр изпратете на: 
office@tehnad.com   или   diamandieva@tehnad.com 
 
Лице за контакт: 
Грациела Диамандиева 
Организатор обучение в ЦПО към „ТЕХНАД” ООД 
Моб: 0888 660 360 
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