ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД
гр. София 1517, ул. Бесарабия № 108, етаж 3
тел.: 02 423 3125, тел.: 0882 121 245, GSM: 0885 757 789
e-mail: d.slavova@inter-project.bg, http://www.inter-project.bg

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)
от Националната Агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)
Лицензия № 2015121223
С ВЗАИМНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕ „БУЛЛАБ”

ПОКАНА ЗА КУРС № 48/2019
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЛАБОРАТОРИИ
ЗА ИЗПИТВАНЕ (ПРОБОВЗЕМАНЕ, КАЛИБРИРАНЕ), ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ
И ПРЕДПРИЯТИЯ. ОЦЕНКА НА РИСКА. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ,
МЕТОДИ, ФОРМИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА ПРИ РАБОТА.
ПРАКТИКИ ЗА ЛИЧНА ЗАЩИТА И ЕКИПИРОВКА (ЛЗЕ), ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
НА ИНЦИДЕНТИ И ОПАСНИ ПОСЛЕДСТВИЯ В ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ
И РАБОТА НА ТЕРЕН.
(курсът е предназначен за ръководители на лаборатории, органи за контрол и предприятия,
отговорници по техника на безопасност и охрана на труда,
орган/специалист по безопасност и здраве при работа,
пробовземачи, лаборанти, инспектори, работници, други специалисти)

19 – 21 юни, 2019 г., гр. София
Увод
Курсът е разработен на базата на европейски регламенти и директиви, закони, наредби, стандарти, други
документи по техника на безопасност и охрана на труда в лаборатории за изпитване (пробовземане,
калибриране), органи за контрол и предприятия. Той акцентира върху обучението на ръководители,
аналитици, изпитватели, калибриращи специалисти, инспектори, отговорници по техника на безопасност
и охрана на труда, орган/специалист по безопасност и здраве при работа за нуждите на лаборатории,
органи за контрол и предприятия. Курсът е предназначен да квалифицира ръководители,
специалисти и работници относно нормативните изисквания и практически действия при
осигуряване на безопасни условия на труд. В разглежданите материали са залегнали основните
принципите и практическото приложение на изискванията и процедурите по осигуряване на знания и
умения за цялостния комплекс от дейности в областта на здравето и безопасността при работа в
лаборатории, органи за контрол и предприятия. Представят се и се коментират реални мерки за
безопасен и здравословен труд, изисквания за противопожарна охрана, провеждане на инструктаж на
лаборантите, инспекторите и работниците. Коментират се условията или повишената предпазливост в
опасна среда, като се представят насоки за нейното подобрение. Дискутират се нормативните
изисквания за периодичност на оценяване на риска при работа.
Обучението на специалистите по безопасност и здраве при работа за нуждите на предприятия и
отговорниците по ТБОТ в лаборатории (органи за контрол) е съгласно изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд (чл.24) в съответствие с Наредба № 3/2008 за условията и
реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Наредба № 4/1998 за обучението на
представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, Наредба РД-072/16.12.2009 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.
Лектор на курса: инж-хим. Ел. Крафти, д-р хим. О. Георгиев
Забележка: ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ работи съвместно със
СДРУЖЕНИЕ „БУЛЛАБ” за подобряване качеството на предлаганите услуги по обучение и
квалификация на специалисти от лаборатории, органи за контрол и предприятия. Сдружението
подкрепя ЛЦПО с тематики на курсовете и предоставяне на висококвалифицирани лектори.
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Политика и цели
Курсът осигурява на участниците разбиране за принципите и практиките по осигуряване безопасни
условия на труд в лаборатории, органи за контрол и предприятия. Специално внимание се обръща върху
регламентираните правила, действия и съпътстващи документи. Представят се действащите нормативни
документи и специализирани публикации относно осигуряване безопасни условия на труд в
съответствие с техническите изисквания по БДС EN ISO/IEC 17025:2006/2018 в лаборатории при
изпитване (пробовземане, калибриране), по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 в органи за контрол, по БДС
ISO 45001:2018 в предприятия. Коментират се основни законови и подзаконови нормативни изисквания,
норми и правила за безопасен и здравословен труд. Регламентират се задължения на Отговорника по
техника на безпасност и охрана на труда (ТБОТ) или Орган/Специалист по безопасност и здраве при
работа (О/СБЗР). Дискутират се използвани методи, форми и средства за осъществяване на дейността по
безопасност и здраве при работа в лабораторните помещения или на терен. Представят се примерни
инструкции по техника на безопасност и охрана на труда на лаборатория, орган за контрол, предприятие,
включително и се прави оценка на работния процес и работните процедури. Коментират се основните
изисквания при реализиране на контрола на параметри на електробезопасност, физични и химични
фактори на работната среда, оценка на риска при работа с биологични агенти. Решават се практически
казуси. Коментират се примерни изисквания за работа в химическа или друг вид лаборатория,
специфични изисквания за работа при микробиологични измервания. Дискутират се възможни
инциденти, реални стъпки за предотвратяване на опасни въздействия върху лаборанти (инспектори,
работници), и особено важно – оказване на първа помощ при отравяния и други проблеми на работното
място. Набелязват се някои основни мерки за безопасност със съответните практики за лична защита,
лична защитна екипировка (ЛЗЕ) и подходящи работни облекла и предпазни средства. Настоящият курс
цели установяване на по-високи критерии към ръководители на лаборатории, органи за контрол и
предприятия, пробовземачи, лаборанти, инспектори, работници, отговорници по техника на безопасност
и охрана на труда за подобряване на техните познания.
След приключване на курса, участниците ще са:

запознати с приложението на нормативните документи относно изискванията и познанията при
осигуряване на безопасни условия на труд при спазване на изисквания по регламент, директива,
закон, стандарт, наредба, друг документ

да планират и организират действия и практики за безопасни условия на труд, лична защита и
екипировка, оценка на риска

запознати с отговорностите на специалистите при спазване на регламентираните процедури на
безопасен труд, способни обективно да провеждат съответните дейности

способни обективно да анализират и представят данни за безопасни условия на труд в
лабораторните/ работните помещения и на терен.
Основни елементи на курса
В курсът са залегнали следните характерни елементи:

Кратко разясняване на действащите регламенти, директиви, закони, наредби, стандарти и други
документи, свързани с регламентиране и осигуряване на безопасни условия на труд

Смисъл и цели на процедурите по техника на безопасност и охрана на труда, роля на съответните
специалисти

Фази и техники на осигуряване безопасни условия на труд в лабораторни/работни условия и при
реализиране на контрол на терен

Възможни проблеми и начини за избягване, докладване и проследяване на последващи действия

Практически упражнения и симулиране на реални дейности, дискусии по проблемни въпроси

Индивидуално оценяване чрез писмен тест
Тематичен план
Модул 1
Нормативни документи и специализирани публикации относно осигуряване безопасни условия на труд.
Техническите изисквания съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006/2018 в лабораториите при изпитване
(пробовземане) и калибриране на средства за измерване, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 в органи
за контрол, съгласно БДС ISO 45001:2018 в предприятия. Оценка на риска при работа.
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Модул 2
Знания и умения за цялостния комплекс от дейности в областта на здравето и безопасността при работа в
лаборатории, органи за контрол и придприятия. Задължения на Отговорника по ТБОТ. Задължения на
Орган/Специалист по безопасност и здраве при работа (О/СБЗР).
Модул 3
Методи, форми и средства за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа в
лабораторните и работните помещения, включително и на терен. Инструкции по техника на безопасност
и охрана на труда на лаборатория, орган за контрол или предприятие. Практически казуси.
Модул 4
Основни законови и подзаконови нормативни изисквания, норми и правила за безопасен и здравословен
труд. Оценка на работния процес и работните процедури. Изисквания на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд в съответствие с Наредба № 3/2008 за условията и реда за осъществяване
дейността на службите по трудова медицина, Наредба № 4/1998 за обучението на представителите в
комитетите и групите по условия на труд в предприятията, Наредба РД-07-2/16.12.2009 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.
Модул 5
Контрол на параметри на електробезопасност. Физични и химични фактори на работната среда. Оценка
на риска при работа с биологични агенти.
Модул 6
Мерки за безопасен и здравословен труд. Противопожарна охрана, инструктаж на лаборантите. Условия
или повишена предпазливост в опасна среда и представяне на насоки за нейното подобрение.
Периодичност на оценяване на риска.
Модул 7
Примерни изисквания за работа в лаборатории или органи за контрол, специфични изисквания за работа
в химическа (микробиологична) лаборатория и работни помещения в предприятие. Инциденти,
разливания, стъпки за предотвратяване на рутинното подлагане, оборудване и стъкларски изделия.
Първа помощ при отравяния и други поражения върху човешкия индивид. Практически казус.
Модул 8
Мерки за безопасност. Практики за лична защита. Лична защитна екипировка (ЛЗЕ). Работно облекло и
предпазни средства. Практически казус.
Дискусии, практически казуси. консултации.
Попълване на тест. Обсъждане на резултатите от теста.
График за провеждане на курса
Период на провеждане: 19 – 21 юни, 2019 г. (общо 3 дни)
Първи ден - 19.06.2019 г.
12:30
- 13:00
Регистрация, Откриване
13:00
- 18:30
Модули, Практически казуси, Дискусии
Втори ден - 20.06.2019 г.
09:00
- 18:30
Модули, Практически казуси, Дискусии
Трети ден - 21.06.2019 г.
09:00
- 14:00
Модули, Практически казуси, Дискусии
14:00
- 15:00
Тест
Място на провеждане: Курсът се провежда в гр. София - 1517, ул. „Бесарабия” № 108, етаж 3, зала за
обучение, Лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД
Пояснения:

Курсовете се провеждат от Лицензирания Център за Професионално Обучение (ЦПО) към
ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД. Предоставя се международно признат Сертификат за участие,
доказващ преминато обучение.

Лектори в курсовете са квалифицирани специалисти. Предвиждат се дискусии по специфични теми и
консултации на място. В специализираните курсове се провеждат презентации на еталони,
съвременна измервателна апаратура и спомагателно оборудване от водещи фирми.
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На всеки курсист се предоставя сборник с лекции, казуси, осигурени са кафе-паузи и обяд.
Организаторите предоставят писмено потвърждение за включване на клиент в курс при поискване,
с цел изпълнение на Програмата за обучение и квалификация на лаборатория/орган за контрол.
Организират се специализирани курсове по тематики и място при заявка от фирми/организации.

Финансова част:

Определя се максимален брой курсисти до 15 души с цел индивидуален подход при провеждане
на обученията. При повишен интерес към даден курс, същият се повтаря в срок до два месеца.
Цената за участие в 3-дневен курс е 270 лв, сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. Членовете
на Сдружение БУЛЛАБ ползват 20 % отстъпка в цената, т.е. цената за участие в 3-дневен курс е 216
лв, сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС.

Цената за провеждане на изнесен във фирма/организация 3-дневен курс е 3300 лв при максимален
брой участници до 25 души. Членовете на Сдружение БУЛЛАБ ползват 10 % отстъпка в цената, т.е.
2970 лв. Сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. Разходите за преподавателите (дневни,
нощувки, транспорт) и залата се осигурява от организацията, заявяваща специализиран курс.

Записванията се провеждат по реда на постъпване на заявките до попълване определения брой
участници в курс.
Плащането се извършва авансово по банков път съгласно заявка от клиента и предоставена
проформа-фактура.

Организатор: ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД
Програмен Координатор: г-жа Дафинка Славова
гр. София - 1517, ул. Бесарабия № 108, етаж 3
тел.: 02 423 3125, тел.: 0882 121 245, GSM: 0885 757 789
e-mail: d.slavova@inter-project.bg, уеб-страница: www.inter-project.bg
.........................................................................................................................................................................................................................................................

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КУРС № 48/2019
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
(ПРОБОВЗЕМАНЕ, КАЛИБРИРАНЕ), ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДПРИЯТИЯ. ОЦЕНКА НА РИСКА.
НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, МЕТОДИ, ФОРМИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА ПРИ РАБОТА. ПРАКТИКИ ЗА ЛИЧНА
ЗАЩИТА И ЕКИПИРОВКА (ЛЗЕ), ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ И ОПАСНИ ПОСЛЕДСТВИЯ
В ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РАБОТА НА ТЕРЕН.
19 – 21 юни, 2019 г., гр. София

Име, презиме, фамилия: ...............………….…………................................………....…………...............……
Месторабота: .......................................................………................................……….………………...............…
Служебен адрес: п.к. ……...…….…. гр. …………...........................................................….………..............….
ул. № ……….…........................……..…........…………………………………….........…………...............……...
Телефон: …………………………...……......………Факс:…………………………….…..….…….................…
e-mail:…….…...................................................................................………..............…………...............…........…

Данни за фактура:
ЕИК по БУЛСТАТ: ........................................, МОЛ: …….......................................……....….........…............…
или ЕИК: ........................................................., МОЛ: …….......................................……................…........….…
Таксата за участие в размер на 270/216 лв ще бъде внесена по:
 - банков път
Забележка: Горепосочената сума 270 лв е нето и подлежи на облагане с ДДС. За членовете на
Сдружение БУЛЛАБ горепосочената сума 216 лв е нето и подлежи на облагане с ДДС
Тази заявка следва да бъде изпратена по факс или по e-mail на адреса за контакти в срок до 16.06.2019 г.
Броят на участниците е ограничен, записвания се извършват съгласно реда на постъпване на заявките.
Дата: …………...

Подпис: ………...…..…

