
Курс „Здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ 
 

ТО на НТС - Варна, организира специализирани и задължителни по българското 

законодателство обучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ с 

практическа насоченост. Всички преминали и завършили успешно курса ще получат 

Удостоверение, валидно пред Инспекцията по труда, Камарата на строителите и други браншови 

организации. 

Програма е съставена въз основа на действащата нормативна база, като са отчетени 

настъпилите до момента допълнения и изменения. 

 

Целевата група на обучението са: 

• Работодатели; 

• Представители на работодателите в КУТ и ГУТ; 

• Отговорници по ЗБУТ във фирмите; 

• Ръководители на отдел “Човешки ресурси”; 

• Юрисконсулти; 

• Главни счетоводители; 

• Специалисти от СТМ; 

• Консултанти на свободна практика в областта на ЗБУТ. 

 

Опреснителен курс 

 

Наименование на темата уч.ч. 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд     1 

НАРЕДБА № РД-07-2 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, обн., ДВ бр. 102 от 22.12.2009 г. попр. ДВ бр.4 от 15.01.2010 г. 

1 

НАРЕДБА № РД-07-2 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, обн., ДВ бр. 102 от 22.12.2009 г. попр. ДВ бр.4 от 15.01.2010 г 

1 

Наредба № 3 за функциите  и задачите на длъжностните лица и 

специализираните служби в предприятията за организиране и 

профилактика на професионалните рискове 

1 

Наредба № 7 за минималните  изисквания за ЗБУТ  на работните места 

и при използване на работното оборудване  

 

1 

Наредба № 4 за обучение на представителите  в комитетите и групите 

по условия на труд 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Длъжностно лице - първоначален курс 

Координатор - първоначален курс 

 

Наредба  № 2/2004 г., за минималните изисквания по ЗБУТ при СМР 1 

Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд  при извършване на товаро-разтоварни работи 

 

Наредба РД-07/8 от 20.12.2008 г за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и здраве при работа 

1 

Наредба № 5 за реда, начина и периодичността  на извършване на 

оценка на риска 
1 

Наредба за разследване на трудовите злополуки 1 

Фактори на условията на труд. Въздействие върху здравето и 

работоспособността на работещите. Нормативна база за нормиране на 

гранични стойности. Средства за защита - колективни и лични 

предпазни средства. 

1 

 


