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Обучение ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
МОДУЛ 1. ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ –
НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ.
1. Държавната политика и функции по осигуряване на
здравословни и безопасни
условия на труд
2. Националната програма по безопасност и здраве при работа.
Запознаване с българското и Европейското законодателство, свързано с осигуряването
на безопасни условия на труд – Кодекс на труда.
4. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното
оборудване, изм. 2013
5. Правомощия на

ИА „Главна инспекция по труда”.

6. Задължения на работодателя от януари до април.
7. Взаимодействие на ръководителите на институции с контролните органи –
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
8. Практически указания по необходимата документация при проверка от
инспекцията по труда.

МОДУЛ 2. ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ЗБУТ.
1. Актуални промени в трудовото законодателство. Специалната закрила на
работниците и служителите в условията на криза.
Ежегодни задължения на работодателите.
4. Закон за здравословни и безопасни условия на труд – анализ.
5. Задължения на работодателя.
6. Задължения на работниците.
7. Длъжностно лице по безопасност и здраве.
8. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 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;
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9. НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и
групите по условия на труд в предприятията
10. Рамкови Директиви на ЕИО.
11. Служби по трудова медицина – правомощия.
Контролни органи – правомощия на ИА „ГИТ”.
Дисциплинарна, имуществена, административна и наказателна отговорност.
12. Сътрудничество между работодателя и службата по трудова медицина – процедури
и практики
13. Поддръжка на работното оборудване
14. Ергономични работни места

МОДУЛ 3 КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Комитети по условия на труд.
2. Учредяване.
3. Избор на членовете.
Кога се прави общо събрание на пълномощниците?
Първо учредително събрание.
Мандат
Групи по условия на труд.
Длъжностно лице по безопасност и здраве.
Система за управление по здравословни и безопасни условия на труд в
училище.
10. Уредба на отношенията. Вътрешни актове.
11. Безопасни работни места. Стрес при работа. Добри практики за промоция на
4.
5.
6.
7.
8.
9.

здравето на работното място в Европа.

МОДУЛ 4 ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ
1. Обучение по НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 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, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр.
102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр.
25 от 30.03.2010 г.
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Цели на обучението
Обхват на обучението
Организация за провеждане на обучението
Инструктажи по безопасност и здраве при работа.
Цел и видове инструктажи по безопасност и здраве.
Обхват на инструктажите по безопасност и здраве при работа
Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа
Примерна програма за периодично обучение по ЗБУТ на длъжностните лица,
извършващи инструктажа
10. Програма за начален инструктаж по безопасност и здраве при работа
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

МОДУЛ 5. ОЦЕНКА НА РИСКА
1. Европейска мрежа за промоция на здравето на работното място. ПЕТТЕ СТЪПКИ ЗА
ОЦЕНКА НА РИСКА.
2. Стратегия за управление на риска – начин на изготвяне, планиране, управление и
контрол.
3. Идентифициране и превенция на риска за длъжностите в образователна институция и
учениците в него – примери и казуси.
4. Здравни изисквания.
5. Практически упражнения за изготвяне на риск- регистър. Работа по чек-листове за
идентифициране на опасностите. Указания по изготвяне на инструктажни листове.
6. Ергономични работни и учебни места.
7. Рискове при стоящи и седящи работни места. Упражнения.
8. Стрес при работа. Синдромът „Бърнауд“ – съвременната болест на работещия човек.
МОДУЛ 6. ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
1. Инструкция № Iз-491 от 28 март 2007 г. за експлоатацията на пожарната техника
на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР
2. Пожарно досие по Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
3. Примерни планове за защита при бедствия
4. Заповеди в противопожарното досие. Набор от всички необходими
заповеди съгласно изискванията за пожарна безопасност.
5. Протокол за проведено практическо проиграване на план за евакуация
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МОДУЛ 7. ТРУДОВО ПРАВО И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Промените в НАРЕДБА № Із-2377от 15 септември 2011 г.за правилата и
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от
2011 г.). Променени заповеди съгласно разпоредбите на новата наредба
2. Трудово – правни казуси.
3. Кодекса на труда и безопасните условия на труд в действие.
4. Анализ на текстовете от кодекса на труда и промените в последната му
редакция, свързани с безопасните условия на труд.
5. Подбор при назначаване на работа – добрият избор на ръководителя, свързан с
икономическата стабилност на поверената Ви институция
6. Подбор при съкращаване на щата.
МОДУЛ 8. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ.
Рискове и осигуряване на безопасни работни места.
Установете сигурност на работното място и предприемете превентивни мерки за
безопасност.
Настоящето обучение дава възможност да се запознаете с цялостния процес по
установяване, разследване, регистриране и деклариране на трудовете злополуки, както
и незабавните действия при появата им. В него се отделя специално внимание на
рисковете в учебно заведение, както и центровете за работа с деца и подходите за
превенция на риска и недопускане на трудови злополуки.
Обучението включва основни познания по безопасност и здраве и поставя акцент върху
трудовите злополуки и тяхната превенция.
Рискове в образователни институции. Стратегия за управление на риска – начин на
изготвяне, планиране, управление и контрол;
Трудови злополуки – ДЕЙСТВИЯ – оказване на долекарска помощ, установяване,
разследване,
регистриране,
деклариране.
Промени
в
НАРЕДБАТА
ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА
ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ от 2014 год.
Идентифициране и превенция на риска за длъжностите в училище – примери и казуси;
– деца в риск – как да ги открием и да предотвратим опасностите за тях ;
– рискови фактори за здравето на младите хора ;
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– рискови фактори за учителите . Как да се преборим със стреса ? Опасности, които
крие работата на учителя .
– опасности при работата на компютър ;
– упражнения за седящи работни места ;
– бланки и формуляри със задължителни заповеди, които работодателят трябва да
издаде, свързани с противопожарната охрана, декларация и уведомление по чл. 15 и др.
– указания за задължителните ежегодни дейности на работодателя, свързани със
задълженията му по чл.126 от КТ и изискването на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.

МОДУЛ 9. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
1. Запознаване с българското и Европейското законодателство, свързано с
осигуряването на безопасни условия на труд и защита при бедствия.
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
3. Закон за защита при бедстви. – промени през 2016 год.
4. Рамкови Директиви на ЕИО, наредби в българското законодателство, полезни
сайтове.
5. Нормативни актове за БЗР, приложими за образованието.
6. Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване
на работното оборудване, изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г
7. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ – на национално, регионално, общинско, на ниво
юридическо лице
8. ПЛАНИРАЩА ДЕЙНОСТ
9. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ;
10. КОНТРОЛ И ДОКУМЕНТИРАНЕ
11. РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР ПРИ ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ.
12. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: АКЦЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО Е ОЦЕНКАТА НА
РИСКА И ПОПЪЛВАНЕТО НА РИСК-РЕГИСТЪР, СВЪРЗАН С
ОПАСНОСТИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.
13. Оценка на риска, свързана с опасностите от бедствия.
14. Стратегия за управление на риска – начин на изготвяне, планиране, управление
и контрол.
15. Попълване на риск-регистър
16. Адаптирани материали за оценка на риска.
17. Училищен правилник за защита при бедствия. Промени.
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МОДУЛ 10. ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
1. ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ
УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
2. I. Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
3. II. Първа долекарска помощ при кръвотечение
4. III. Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/
5. IV. Първа долекарска помощ при измръзване
6. V. Първа долекарска помощ при слънчев и топлинен удар
7. VI. Първа долекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека
VII. Първа долекарска помощ при остри отравяния
8. VIII. Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо
9. IX. Първа долекарска помощ при попадане на чужди тела в окото
10. X. Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание
11. XI. Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането
и кръвообращението
12. XII. Първа долекарска помощ при спешни хирургически заболявания на
органите на коремната кухина XIII. Опис на съдържанието на аптечки или
аптечни чанти

