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  УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

Настоящата учебна програма е изготвена на основание чл. 7, ал. 2 от Наредба 

№РД-07-2 от 16.12.2009 г. за инструктажа на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

 

І. Цел на програмата 

Съгласно чл. 5 от Наредба № РД-07-2/2009 г. обучението по безопасност и здраве при 

работа има за цел:  

1. усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по 

безопасност и здраве при работа; 

2. усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, 

правилата и мерките за безопасен и здравословен труд; 

3. поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при 

работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с 

изискванията на съответната професия. 

 

ІІ. Съдържание на програмата 

1. Трудов травматизъм за 2016 г. Коефициент на трудов травматизъм за 2017 г. 

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова 

злополука”. 

  Продължителност: 45 минути (един учебен час) 

2. Спазване на законодателство свързано с осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд в предприятията/организациите. Необходими документи, 

административно-наказателна отговорност за неговото нарушаване. Практики на 

ИА „Главна инспекция по труда”.    

  Продължителност: 90  минути (два учебни часа) 

3. Работно облекло, СРО и необходимост за предоставяне. Характеристики на 

работното облекло. Лични предпазни средства – обучение и демонстрация за 

използване, съхранение и начини за проверка на изправността им.   

 Продължителност: 90  минути (два учебни часа) 

4. Изисквания и прилагане на Наредба №РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните 

изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при 

рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета. 

  Продължителност: 45 минути (един учебен час) 

5. Дискусия по поставени от участниците въпроси.  
  

Обща продължителност на обучението: 270 минути (шест учебни часа) 

 

ІІІ. Ред и начин за проверка на знанията на лицата, преминали обучението 

Съгласно чл. 7, ал. 3, т. 6 от Наредба № РД-07-2/2009 г., преминалите обучението 

подлежат на проверка на знанията по начин определен от работодателя и/или лицата 

провели обучението.  



За гарантиране на обективност и бързина на проведената проверка, лицата 

попълват тест върху учебното съдържание в рамките на 30 минути. Тестът се състои от 20 

въпроса с по три възможни отговора, като само един е верен. За успешно преминат курс 

се счита успеваемост на теста за проверка на знанията 75% (15 от 20) верни отговори. 

 

ІV. Удостоверяване на успешно преминалите курса на обучение 

 На успешно преминалите курса на обучение и преминали проверка на знанията с 

резултат минимум 75% покрит тест се издава удостоверение съгласно чл. 7, ал. 3, т. 7 от 

Наредба № РД-07-2/2009 г. 

 

V. Ред и начин за документиране на обучението 

Съгласно чл. 9, ал.1 от Наредба № РД-07-2/2009 г., обучението по безопасност и 

здраве при работа се документира по ред и начин, определени от работодателя, като 

същата се съхранява за срок не по-малък от 5 години. По смисъла на същата наредба, 

документацията удостоверяваща обучението съдържа: 

- заповеди за определяне на лицата подлежащи на обучение и лицата 

провеждащи обучението; 

- учебната програма за провеждане на обучението; 

- удостоверения за успешно преминалите обучението. 

 

 

 


