ПРОГРАМА
НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА
КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА –
ЕКСПЕРТ/СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗБУТ/БЗР
Настоящата програма разширява тематиката на провежданото от 2004 г. досега обучение
за придобиване на квалификация „Експерт по здравословни и безопасни условия на труд”
(Експерт по ЗБУТ), извършвано от "Перфект Консулт Център" ЕООД в партньорство с
"ТЮФ Рейнланд България" ЕООД.
Обучението се провежда от екип от лектори на Националното сдружение за здравословни и
безопасни условия на труд (НСЗБУТ) и има три модула с продължителност по 5 дни, всеки от
които завършва с устен и писмен изпит за придобиване на квалификация „Специалист по ...”,
което се удостоверява със сертификат от ТЮФ Рейнланд България ЕООД.
За придобиване на квалификация „Експерт по ЗБУТ” със сертификат от
TÜV Rheinland Германия е необходимо успешното преминаване на трите модула и
успешна защита на Проект за осигуряване на ЗБУТ в избрано от кандидата предприятие.
МЯСТО за провеждане на обучението – залата на ТЮФ Рейнланд Академия България
на адрес: гр. София, бул. Драган Цанков 23А, Бизнес център Тетрикс, етаж 6.

ДВАНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО
за придобиване на квалификация “Компетентно лице по безопасност и здраве при работа –
ЕКСПЕРТ ПО ЗБУТ/БЗР (TÜV)”:
1. То включва най-добрите постижения на досега провежданите квалификационни обучения и магистратури по ЗБУТ - като подходи, програми, теми, лектори, хорариум, учебни
материали и значимост на сертифициращите документи.
2. Обучението е с практическа насоченост и обхваща цялата тематика на дейността за осигуряване на ЗБУТ, необходима за успешно професионално реализиране на участниците в
големи български и международни компании.
3. Има оптимална продължителност и дава възможност за гъвкав ангажимент на участниците според техните професионални интереси и времеви ангажименти – дати за трите модула (в три последователни месеца) ще бъдат обявявани три пъти годишно от 2020 г.
4. Висока международна стойност на сертификатите, удостоверяващи успешното завършване на всеки модул и на обучението като цяло.
5. Най-приемлива обща цена за обучение от клас "Европейско ниво", с възможност за заплащане по избор - с ДДС (от регистрирани по ДДС лица) или без ДДС (от физически лица).
6. В цената са включени специално разработено печатно учебно пособие (с обем 320 стр.) и
15 подбрани за обучението ръководства за осигуряване на ЗБУТ на български език в електронен вид.
7. Обучението се провежда на български език с недвусмислена терминология в съответствие с националното и европейско законодателство и предоставя богата конкретна документация за използването й в практиката.
8. Обучението е с насоченост за формиране на устойчива индивидуална и фирмена визия и
на позитивна култура по безопасност и здраве в участниците.
9. Широк лекторски екип - участват повече от 10 лектори - експерти в теорията и практиката за осигуряване на ЗБУТ в България и чужбина.
10. В програмата са включени над 30 основни теми, представени с добри национални и
европейски практики по ЗБУТ и с практически методики и ръководства за дългосрочно
професионално развитие на завършилите обучението.

11. Обучението е хармонизирно с изискванията на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през
целия живот и с разработваната понастоящем Европейска квалификационна рамка за
осигуряване на ЗБУТ в предприятието/организацията.
12. Обучението предлага и редица бонуси за участниците, например:
- завършилите квалификационното обучение за „Експерт по ЗБУТ” на „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ
ЦЕНТЪР“ ЕООД със сертификат от „ТЮФ РЕЙНЛАНД България“ ЕООД могат да се запишат
направо за Втори и Трети модул на обучението;
- завършилите магистърска степен по БЗР в българско или европейско висше учебно заведение могат да се запишат направо за Втори и Трети модул на обучението;
- първият курс на тримодулното обучение (септември-ноември 2019 г.) се предлага с 10%
отстъпка от цената;
- НСЗБУТ може да издаде безплатно при необходимост на участниците в обучението 10
вида допълнителни удостоверения за завършени задължителни обучения по ЗБУТ, тъй като
темите и хорариумът на обучението го позволяват.

ТРЕТИ МОДУЛ (4-8.11.2019 г.)
за придобиване на квалификация „Специалист по фирмена политика и управление на
дейностите за осигуряване на ЗБУТ” със сертификат от ТЮФ Рейнланд България ЕООД
МОТО: "КЪМ ЛИДЕРСТВО в дейността за осигуряване на ЗБУТ в предприятието!"
Продължителност на обучението – 5 дни (начало – понеделник, 9,00 ч.; край – петък, 16,30 ч.)
Продължителност на обучителния процес - от 9,00 до 18,00 ч., в петък – до 16,30 ч.
ДЕН 1 (понеделник, 4.11.2019 г.) – лектори: инж. Валентин Илиев и инж. Светла Ушанска
Използвани методи за обучение – лекция, дискусия, практически занятия, решаване на казуси.
лектор - инж. Валентин Илиев
9.00 – 10.30 Откриване. Инструктаж. Представяне. Цели и методически основи на обучението.
Към лидерство в дейността за осигуряване на ЗБУТ. "Добри практики по ЗБУТ" – определение и
същност. Основни дейности на експерта по ЗБУТ на ниво "Лидерство" в неговата кариера.
Изготвяне на политики по здраве и безопасност при работа.
10.30 – 10.50 Почивка
10.50 – 12.20 Осъществяване на първична превенция (промоция на здравето) в предприятието от
Органа за безопасност и здраве при работа (ОБЗР).
Как в дейността за осигуряване на ЗБУТ да се впрегне ефикасно професионализмът на обслужващата Служба по трудова медицина – в малки, средни и големи предприятия.
12.20 – 13.00 Обедна почивка
лектор - инж. Светла Ушанска
13.00 – 14.30 Превантивни мерки за здравето и безопасността на работещите - провеждане на
ефективни обучения и инструктажи за осигуряване на ЗБУТ.
Съдържание на обучителните програми в зависимост от професионалните рискове в предприятието. Контрол и оценка на ефективността от провежданите обучения и инструктажи.
Визуализация при управление на безопасността в организацията - "One Point Lesson” - разработване на нагледни материали за правилата по безопасност.
14.30 – 14.50 Почивка
14.50 – 16.20 Превантивни мерки за здравето и безопасността на работещите - избор на лични
предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО) за работещите.
Знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа. Видове и предназначение.
Задължения на работодателя и на работещите.
16.20 – 16.40 Почивка
16.40 – 18.00 Добри практики по ЗБУТ - Системата 5S – Холистична система за организация,
подреждане и почистване на работното място. Въвеждане, функциониране и развитие.
Дискусия по представените теми през деня.

ДЕН 2 (вторник) – лектори: Илиян Нисторов и д-р Петя Гьорева
Използвани методи за обучение – лекция, дискусия, практически занятия, решаване на казуси.
лектор - Илиян Нисторов
9.00 – 10.30 Българският "спор" за мястото на Органа за безопасност и здраве при работа (ОБЗР)
в организационната структура на управление. Умения, които трябва да притежава ОБЗР, за да
бъде "мениджър-мотиватор", а не посредник между интересите на работодателя и на работника в
организацията за постигане на оптимално добра практика по ЗБУТ.
Моделът на д-р Теохиро Коно и приложимостта му в българската практика по ЗБУТ.
Матрицата "Блек - Мутън" и приложимостта й в българската практика по ЗБУТ в предприятието.
10.30 – 10.50 Почивка
10.50 – 12.20 Качества, които трябва да притежава Органът за безопасност и здраве при работа през призмата на понятията "Власт", "Ефективност", "Ефикасност".
Осъзнаване от експерта по ЗБУТ на личната си отговорност за изпълнение на задачите си в
предприятието.
Емоционална интелигентност на Органа за безопасност и здраве при работа! Дефиниране на понятието. Способност на Експерта по ЗБУТ за ефективна комуникация с всички субекти на ЗБУТ работник, работодател, СТМ, доставчици на ЛПС и СРО, държавни контролни органи – инспекция по труда (ИТ), регионална здравна инспекция (РЗИ), регионална дирекция за национален
строителен контрол (РДНСК), регионална служба Пожарна безопасност и защита на населението
(РСПБЗН), Регионална инспекция по околната среда и водите(РИОСВ), за постигане на целите по
устойчивост в организацията.
Дефиниране на понятието "устойчивост" и мястото на ЗБУТ в него.
12.20 – 13.00 Обедна почивка
13.00 – 14.30 Ролята на Органа за безопасност и здраве при работа като "Представител на ръководството по ЗБУТ" - анализ на "стратегията на интегратора" - с оптимален разход за работодателя да постигне максимално целите, заложени в политиката по ЗБУТ на предприятието, и при
най-малки неудобства за работниците при постигането на целите.
14.30 – 14.50 Почивка
лектор - д-р Петя Гьорева
14.50 – 16.20 Професионално здраве, професионални болести и свързани с труда заболявания.
Ролята на службите по трудова медицина за превенция на здравето при работа – подходи, методи и добри практики. Наблюдение и оценка на здравето на работещите.
16.20 – 16.40 Почивка
16.40 – 18.00 Прилагане в България на европейски стандарти и добри практики за превенция на
здравето при работа. Стандарти за ранна диагностика на професионалните заболявания – представяне и демонстриране пред участниците в обучението на методи, апаратура, чек-листове, документиране на резултатите и даване на препоръки към работещия и към работодателя.
Дискусия по представените теми през деня.
ДЕН 3 (сряда) – лектори - инж. Валентин Илиев и инж. Илия Монов
Използвани методи за обучение – лекция, дискусия, практически занятия, решаване на казуси.
лектор - инж. Валентин Илиев
9.00 – 10.30 Основни моменти в системите за управление на здравето и безопасността при работа:
БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания. БДС ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане.
ILO-OSH 2001 Методически указания на МОТ за системи за управление на БЗР.
10.30 – 10.50 Почивка
10.50 – 12.20 БДС ISO 45001:2018 – практическо упражнение за Анализ на контекста на предприятието. Оценка на обстоятелствата, които са от значение за осигуряване на ЗБУТ и за превенция на инцидентите. Оценяване на резултатността от дейностите за осигуряване на ЗБУТ.
Насоки за постоянно подобряване.
12.20 – 13.00 Обедна почивка

лектор - инж. Илия Монов
13.00 – 14.30 OiRA (Online Interactive Risk Assessment) - онлайн интерактивна оценка на риска.
Предимства на метода. Практическо упражнение на използване на инструмента, чрез който могат да се извършват оценки на риска за здравето и безопасността на работното място в кратък
срок в над 30 икономически дейности.
14.30 – 14.50 Почивка
14.50 – 16.20 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на
строителни и монтажни работи (СМР)
16.20 – 16.40 Почивка
16.40 – 18.00 Безопасна експлоатация на инсталациите, съоръженията и уредите за природен газ.
Газоопасни работи за здравето и живота на обслужващия персонал. Задължения на ползвателя,
на отговорните лица и на персонала за безопасност и здраве при работа.
Безопасност при работа в ограничени пространства. Спасителни и аварийно-възстановителни
работи. Технически надзор, прегледи и проверки.
Дискусия по представените теми през деня.
ДЕН 4 (четвъртък) - Посещение в предприятие с добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
лектор - инж. Веселина Кирилова
10.00 - Пристигане в предприятието
10.00 – 10.30 Инструктаж по безопасност и здраве на лицата, които ще посещават производствени звена на предприятието
10.30 – 12.20 Организация на дейността за осигуряване на ЗБУТ в предприятие с многобройни и
съществени вредни фактори. Добри практики и подходи за превенция. Финансиране на ЗБУТ.
Опасности, свързани с технологията, сградите, оборудването, суровините и материалите.
Интегриране на здравето и безопасността в организационната структура на компанията.
12.20 – 13.00 Обедна почивка
13.00 – 14.30 Обход в предприятието:
Предприети мерки за безопасност на работното оборудване.
Прилагане на стандарт за опасни енергии (LOTO). Заключване и обозначаване на енергийни
източници. LOTO-устройства за изолиране на енергията.
Управление на безопасността при работа в ограничени пространства. Видове ограничени пространства на територията на предприятието. Превантивни мерки (процедури, разрешителни, наряди, План за безопасност и др.).
Осигуряване на транспортна безопасност на територията на предприятието.
Вътрешен и външен транспорт. Управление на безопасността на движението по пътищата.
14.30 – 14.50 Почивка
14.50 – 16.20 Осигуряване на безопасност и здраве при работа на външни лица (изпълнители и
подизпълнители) на територията на предприятието. Осигуряване на безопасност на работните
места при аутсорсинг на дейности и при наемане на площи.
Мониторинг на рисковете. Спасителни мерки при инциденти/аварии.
Дискусия по представените теми през деня.
16.30 - Напускане на предприятието
ДЕН 5 (петък) Изпити и представяне на индивидуалните проекти за осигуряване на ЗБУТ
9.00 – 10.30 Изпитна дискусия за сертифициране на знанията за модула.
Мини-уоркшоп на тема: Как да осигуря здраве, безопасност и БЛАГОПОЛУЧИЕ на персонала
във фирмата, в която работя?
10.30 – 10.50 Почивка
10.50 – 12.20 Писмен изпит за сертифициране на знанията за модула.
Оценка на обучението. Закриване

