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ОБУЧЕНИЕ 

„ОСНОВИ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА” 

19.04.2018 г., гр. Пловдив 
 

ПРОГРАМА 

9.30 - 10.00 Регистрация 

 
10.00 – 10.15 

Въведение 

10.15 – 11.30 

Тема 1. Основни понятия в безопасност и здраве при 
работа. 

Тема 2. Функции, задължения, административна и 
наказателна отговорност на ОБЗР и ръководители. 
Примери от практиката. 

11.30 – 11.45 Почивка 

11.45 – 13.00 

Тема 3. Осигуряване на лични предпазни средства - 
задължения на работодателя. 

Тема 4. Разследване на трудови злополуки. 

13.00– 13.30 Обедна почивка 

13.30 – 14. 30 Тема 5. Инструктажи във фирмата. 

14.30 – 15.30 
Тема 6. Основни дейности и документация по ЗБУТ, 
които подлежат на проверка от Инспекция по труда. 

Лектори: 

 
 
д-р инж. Деяна Илиева 
д-р София Евстатиева, дм 

 
Участие може да заявите чрез формата за заявка в Otgovori.Info или като се 
свържете с нас на посочените имейл/ телефон. 
 
За още информация: инж. Деяна Илиева, GSM 0889 319 568, 
d.ilieva@otgovori.info 
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КОИ СМЕ НИЕ 
 

 
Д-Р СОФИЯ ЕВСТАТИЕВА, ДМ Д-Р ИНЖ. ДЕЯНА ИЛИЕВА 

 

 Докторска степен по хигиена 
на труда 

 Доктор по "Ергономия и 
промишлен дизайн" 

 

 Лекар със специалност 
"Трудова медицина" 

 Маг. инж.хим. "Безопасност 
на производствата" 

 
 

 
Ние можем да направим за Вас: 

 
 Фирмено присъствено или онлайн обучение по: 

o безопасност и здраве при работа 
o опасни химични вещества и смеси 
o ръчна работа с тежести 
o здраве и ергономия при работа в офис 
o ергономични принципи в производството и др. 

 Индивидуално обучение по ЗБУТ 
 

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА 
 

Проектът ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА  е единствената онлайн 

информационна система, специално предназначена за специалистите по 

ЗБУТ.  

В нея ще намерите нормативна база и помощни документи за 

организация на дейностите по ЗБУТ - образци, процедури, ръководства и 

др. Повече за системата: https://zbut.eu 

 
 


