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УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:
/Ася Бояджиева – Пенкова/

ПРОГРАМА
за провеждане на обучения по безопасност и здраве
I. Цел на обучението
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.
II. Обхват на обучението
1. Първоначално обучение на представителите на КУТ се провежда в
едномесечен срок от избирането им.
Учебният процес се организира и провежда в съответствие с методите за обучение,
използване на активни форми и подходящо онагледяване на преподавания материал.
На завършилите обучението се издава удостоверение съгласно приложение № 1,
което се съхранява от работодателя до края на мандата на представителите.
Учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат следните
теми:
1.1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
1.2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд в предприятието;
1.3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
1.4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие
върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на
здравето;
1.5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд,
източници на информация;
1.6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания,
здравни, социални и икономически последици;
1.7. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип;
основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
1.8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на
работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
1.9. Специална закрила на някои категории работници;
1.10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.
2. Ежегодно обучение /на представителите на КУТ, работници работата на които е
свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически
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съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа /ел. техник/; работници и
служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве
и живот /огняр/.
Ежегодното обучение е за:
1. Опресняване на познанията им;
2. Повишаване на ефективността на работата и развитие на личните им умения;
3. Запознаване с промени на нормативните актове в областта на здравословните и
безопасните условия на труд;
4. Усъвършенстване на формите за работа, свързани с осъществяване на дейността
им.
Ежегодното обучение на представителите се оформя с протокол, в който се вписват
участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.
III. Формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и
дистанционна.
IV. Документиране на завършено обучение - на участниците се издава:
Удостоверение за успешно преминало обучение по безопасност и здраве при работа,
съгласно изискванията на чл.6(1), т.2 и т.3 на Наредба РД – 07- 2/2009г.
ИЗГОТВИЛ:
Длъжностно лице по ЗБУТ:
/Нина Стоицова/

