
Курс по безопасност и здраве при работа 

Във връзка със Закона за  ЗБУТ, в изпълнение на разпоредбите на чл. 281, ал. 5 от КТ и  

на основание чл. 8 от наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. ТО на НТС – Варна 

организира периодично курсове по безопасност и здраве при работа. Продължителност: 

за първоначално обучение - 11 уч. ч. /един работен ден/ 

за подновяване на документа /ежегодно/ – 6 уч. ч /половин работен ден/ 

За да стартира курс – групата трябва да бъде от минимум 6 човека. 

 

Безопасност и здраве при работа с електрообзавеждане 

Съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по 

електрообзавеждане, техническата експлоатация и оперативно обслужване на 

електрообзавеждането на потребителите на ел. енергия се осъществява от 

електротехнически персонал, който притежава квалификационна група за 

електробезопасност. 

 За придобиването й се изисква освен съответно образование и стаж за работа по 

електрообзавеждане и специализирано обучение и полагане на изпит. 

 НТС – Варна организира обучение и проверка на знанията за придобиване на 

квалификационна група по програма съгласно цитирания по-горе Правлник.  

Продължителност на обученето – 8 уч. ч. 

Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

 

Курс „Офис мениджър” 

НТС – Варна предлага обучение за „Офис мениджър”.  

Продължителност на обучението – 60 уч.ч., разпределени в 3 модула. По време на 

обучението вие ще придобиете знания и умения в областта на бизнескомуникцациите, 

управление на фирмата, маркетинг, компютърен машинопис. Графикът на посещение 

се уговаря между курсистите и преподавателя, така че да бъде удобен и за двете страни. 

Издаван документ – удостоверение за завършен курс, съгласно изискванията на 

Министерство на образованието. 

Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 



Курс:  Управление на отпадъци 

 

ТО на НТС – Варна, организира  обучениe по прилагане на Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

 Обучението се провежда в рамките на два работни дни по 7 уч.ч./ден, от 9.00 до 

13.30 ч., в Дом на науката и техниката – Варна, ул. „Цар Симеон І” № 25. 

 Резултат от обучението: изготвяне на ПЛАН за управление на отпадъците. 

Преподавател: 

инж. Дарина Бангиева – 30 години стаж в системата на МОСВ, РИОСВ – Варна, ИА по 

ОС към МОСВ, лектор в Технически университет – Варна, сътрудник и преподавател 

по екология към „Велес” ООД - Варна. 

След завършване на обучението, успешно положен тест, участниците получават 

СЕРТИФИКАТ за преминато обучение 

 

курс  по Счетоводството 

НТС – Варна провежда курс по Теория на счетоводството 

Изучава се:   приниципи,  предмет,  на счетоводството; принцип на двойното записване;  

корекция на счетоводни грешки; документирането като способ; инвентаризирането,  

оценяването,  калкулирането като счетоводен способ и др. 

Продължителност - 60 уч. часа. Групите са до 5 човека.  

За всеки курсист е осигурено самостоятелно работно място. 

Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

 

курс  по Финансово счетоводство – първа част 

НТС – Варна провежда  курс  по Финансово счетоводство – първа част 

МОДУЛ ІІ 

Изучава се: отчитане на придобиването на дълготрайни материали и нематериални 

активи; отчитане на последващите разходи на ДМА; отчитане парични средства в 

лелове и валута; годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет в 

предприятитя и др. 

Продължителност - 70 уч. часа. Групите са до 5 човека.  

За всеки курсист е осигурено самостоятелно работно място. 

Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

 



курс  по Финансово счетоводство – втора част 

НТС – Варна провежда курс  по Финансово счетоводство – втора част МОДУЛ ІІІ 

Изучава се: отчитане на разходите за промишлените дейности и калкулиране на 

себестойността на продукцията в производствените предприятия; отчитане на 

разходите и приходите: в строителните предприятия; отчитане на разходите за 

производство и калкулиране себестойността на продукцията в растиниевъдството и 

животновъдството и др. 

Продължителност - 70 уч. часа. Групите са до 5 човека.  

За всеки курсист е осигурено самостоятелно работно място. 

Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

 

 

 


