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8.30 – 9.00 - Регистрация на участниците 

 

9.00 – 10.30 Тема: Задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ – 

нормативна осигуреност. 

 

1. Запознаване с българското и Европейското законодателство, свързано с 

осигуряването на безопасни условия на труд – Кодекс на труда,  

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд,  

3. Рамкови Директиви на ЕИО, наредби в българското законодателство, полезни 

сайтове.  

4. Отговорност по ЗБУТ. 

 

10.30 – 10.45 - Кафе-пауза 

 

10.45 – 12.30 Тема: Стратегия за управление на риска – начин на изготвяне, 

планиране, управление и контрол. 

1. Взаимодействие на ръководителите на институции с контролните органи – 

Изпълнителна агенция  „Главна инспекция по труда“. 

2. Практически указания по необходимата документация при проверка от 

инспекцията по труда. 

 

12.30 - 13.15 - Обедна почивка 

 

13.15 – 14.30  Тема: Адаптирани материали за оценка на риска.  

1. Идентифициране и превенция на риска за длъжностите в учебното заведение  – 

примери и  казуси. 

2. Здравни изисквания.  

3. Практически упражнения за изготвяне на риск- регистър. Работа по чек-листове за 

идентифициране на опасностите. Указания по изготвяне на инструктажни листове. 

14.30 – 14.45 - Кафе-пауза 



 

14.45 – 15.30 Тема: Ергономични работни и учебни места.  

 1. Рискове при стоящи и седящи работни места. Упражнения.   

2. Стрес при работа. Синдромът „Бърнауд“ – съвременната болест на работещия 

човек. 

 

Приключване на семинара. Оценка и раздаване на сертификати 

 

 

Въпроси към лектора могат да се поставят на адрес: liliastoyanova@abv.bg 

 

 

СВЕДЕНИЕ ЗА ЛЕКТОРА:  

 

 
 

Д-р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА - магистър по право, консултант по здравословни и 

безопасни условия на труд, преподавател по здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗБУТ) във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Благоевград и 

Колеж по Бизнес Администрация – София, автор на много публикации  по темата  

здравословни и безопасни условия на труд. 

Освен безспорен авторитет в областта на ЗБУТ, лекторът е и дългогодишен 

работодател с множество публикации по: управление на човешките ресурси - 

управление и подбор на персонала, ръководство по СФУК, практическо ръководство 

по ЗБУТ, рискове при системите на финансово управление и контрол в публичния 

сектор; представяне на иновативни практики пред ЮНЕСКО в Москва - 2010 год., 

Европейския парламент в Брюксел - 2008 г., ЕП - Страсбург - 2011 г. преподавател по 

Евроинтеграция, Евро бизнес и протокол, бизнес комуникации,, 
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