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Нормативно изискуемо обучение по БЗУТ

ДЛ по ЗБР и представители на КУТ/ГУТ

Нормативно изискуеми
модули (теми)

1

2

1.

Държавна политика,
нормативна уредба и
управление на дейността за
осигуряване на ЗБР в
национален мащаб

Свободно избрани модули

3
Синхронизиране на българското с европейското законодателство
по ЗБР. Политическа и социална основа. Европейска социална
харта.
Устройство, функциониране и нормативна уредба на ЕС.
Принципи на европейското законодателство по ЗБР. Термини и
определения на вторичното законодателство, създадено от ЕС.

Теория
(часове,
минути)

Дискусия
(часове,
минути)

Общо
(часове,
минути)

4

5

6

30мин.

30мин.

1ч.

1ч.

1ч.

2ч.

50мин.

30мин.

1ч.20мин.

1ч.

30мин.

1ч.30мин.

1ч.

30мин.

1ч.30мин.

Приложими международни стандарти ISO 9001; ISO 14001; ISO
17020 и международната спецификация OHSAS 18001.
Международен стандарт за документиране на СУК: ISO TR 10013.

2.

Фирмена политика и
организация на дейността
по осигуряване на ЗБР

Терминология, фирмена политика по ЗБР като клауза в OHSAS
18001. Принципи на адекватна политика по ЗБР. Осигуряване на
ресурси за осъществяване на политиката по ЗБР от структурни
фондове, фонд „Условия на труд“ и други.
Установяване на Kултура по безопасност и екология и Добрата
практика по ЗБР.
Политика по ЗБР за минимизиране на професионалния стрес при
интелектуален труд.
Социален диалог на всички нива по ЗБР. Критерии [SMART] за
сравняване целите на политиката

3.

Права и отговорности на
участниците в трудовия
процес, свързани с
осигуряване на ЗБР.

Структура на отговорностите, функциите и задачите,
пълномощията и компетентностите по ЗБР. Роля и статут в
СУЗБР. Комуникиране изпълнението на дейностите по ЗБР.
Управление на дейностите по ЗБР. Документиране и управление
на записите в СУЗБР.
Съотносимост с преките функции и задачи в професионалния
труд.

4.

Вредни фактори за
здравето и безопасността
на работещите видове,
въздействие върху
здравето и
работоспособността,
превантивни мерки за
защита и промоция на
здравето.

5.

Методика на Делфи Груп за оценка на риска, основаna на BS 8800,
приложена при оценки на професионален риск във високо рискови
Методи за оценка и анализ производства (Инвеститора на ТЕЦ МарицаИзток и Alstom).
на професионалните
Конкретна оценка на риска (предварителна) за работата на
рискове за условия на
прокурора, съотносима с висок потенциал за заболявания с по
труд.
късен ефект върху психосоматичния статус на заетите лица.
Критерии за актуализация на оценката на риска.

Анализ и идентифициране на опасностите при работа общ и
конкретен случай. Класифициране на опасностите при работа за
интерпретираната професионална дейност (прокурорска). Анализ
на въздействие върху здравето и работоспособността.
Приоритизиране мерките за овладяване на риска. Физиологичен
режим на труд и почивка по време на работа. Определяне
екстензивната оценка за използване на човешкия ресурс.
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1

2

3

4

5

6

6.

Трудов травматизъм,
професионална
заболеваемост и свързани с
труда заболявания,
здравни, социални и
икономически последици.

Анализ на заболеваемостта и травматизма. Алгоритъм и критерии
за достоверност на разследването на трудови злополуки. Социално
психологически статус на заетите лица. Дефиниране на
отговорностите за разследване, документиране и последващ анализ
на трудовите злополуки. Принцип на превенция. Коригиращи и
превантивни действия.

1ч.

30мин.

1ч.30мин.

7.

Социално партньорство;
права и задължения на
Права и задължения на работодателите и заетите лица. Вътрешно
представителите; работа в
фирмено комуникиране по ЗБР. Задължения на СТМ.
екип; основни задачи на
КУТ/ ГУТ.

40мин.

20мин.

1ч.

8.

Изисквания за подбор,
обучение, квалификация,
инструктаж и
информираност на
работещите в областта на
ЗБР.

Управление на записите по ЗБР. Измерване, мониторинг и
доказване на нормативно съответствие по ЗБР. Вътрешно фирмени
документи по ЗБР. Терминология. Програми по БХТПО.
Социалноикономическа ефективност от подобряване на
условията на труд.

40мин.

20мин.

1ч.

9.

Специална закрила на
някои категории
работници.

Алгоритъм за назначаване, подпомагане на професионалната им
реализация и освобождаване от работа. Направления за
интегриране.

30мин.

30мин.

1ч.

10.

Организация на
контролната дейност, ред
и начин за извършване на
контрол.

Одити в съответствие с ISO 19011 . Периодичен и оперативен
контрол на дейностите по ЗБР. Преглед от ръководството на
изпълнение на дейностите по ЗБР като клауза в OHSAS 18001.

30мин.

30мин.

1ч.

30мин.

30мин.

1ч.

11.

Други.

Контрол на съоръжения с повишена опасност. Планове за
реагиране при извънредни ситуации. Система за управление и
оценка на професионалния риск, създадена от Делфи Груп ЕООД.
Ергономия в офиса.
Стрес на работното място.

Общо: 13ч. 50мин.
Указания: Това обучение е разработено на базата на изискванията за нормативно
съответствие и международната спецификация за условия на труд OHSAS 18001.
Учебният материал е представен на интерактивен принцип с приоритет дискусионен
анализ.
Учебният план съдържа програмата.

