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Обученията са с 

продължителност 1 или 2 

дни  (от 09:00 до 16:30 часа) 

и включват: 

 Материали за обучение; 

 Практически примери; 

 Кафе-паузи; 

 Обяд; 

 Сертификат за 

обучението. 

 „Персонал Холдинг" АД предлага цялостен 
комплекс от обучения, курсове и тренинги, 
насочени към вашите индивидуални нужди. 
Нашите обучителни центрове са гаранция за най-
високо качество и резултати по отношение на 
обучението и развитието на вашия персонал. 
 За месец април 2015 година нашият 
календар включва специализирани обучения на 
следните теми: 
 
 “Да работим заедно за превенция на риска“ - 

как да осигурим безопасност и здраве при 
работа. 

 “Как да притежаваме красив ум…” - 
междуличностно общуване в социална и 
бизнес среда. 

 “Как да напишем успешен проект по 
европейски програми” - практически умения 
в процеса на разработване и добро 
управление на проекти. 

 „Еразъм+“ – новата програма на ЕС в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта. 



  

 

На 14 и 15 април ще научим повече за безопасните и 
здравословни условия на труд в предприятията и ще 
разгледаме следните основни теми: 
 
 Съхраняване на опасни вещества и смеси 
 Психосоциални рискове и стрес на работното място 
 Безопасност на работното оборудване. Безопасна 

експлоатация на асансьори 
 Безопасност и здраве на младите хора 
 
Целта на обучението е да: 
 осъзнаем отговорностите за спазване на безопасността и 

здравето на работното място;  

 работим заедно за  участие на работниците и служителите 
в управлението на безопасността и здравето при работа;  

 се научим да разпознаваме знаците, подсказващи, че 
натоварванията и изискванията на работното място 
надхвърлят възможностите; 

 как да се предпазваме по време на работа. 
 
Форма на обучението – Практическо обучение с примери. 
 
Обучението е подходящо за длъжностни лица, които 
ръководят трудови процеси; органи по БЗР; специалисти и 
ръководители „Човешки ресурси”, специалисти от службите 
по трудова медицина, химическата промишленост, членове 
на КУТ и ГУТ. 
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Обучението е с 

продължителност два дни  

(от 09:00 до 16:30 часа) и 

включва: 

 Материали за обучение; 

 Практически примери; 

 Кафе-паузи; 

 Обяд; 

 Сертификат за 

обучението. 
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Нашите лектори: 
  
 Д-р инж. Бойка Савова - Ръководител на Служба по трудова медицина. Специалист по техническа 
безопасност, с дългогодишен професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа. Участва 
в разработването на проекти и в подготовката на становища по проекти на нормативни актове в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд. Специалист с огромен опит в разработването на оценка на 
професионалния риск за предприятия от различни отрасли.  
 

 Инж. Лилия Георгиева - специалист по безопасност на техническото оборудване. Извършва авторски 
контрол при разработване на опитни образци, изпитания, внедряване на нововъведения. Участва в екипа за 
разработка на правилници по безопасност в „Метрополитен” ЕАД, където прилага свои методики за контрол и 
измерване на параметрите на работната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
Член е на Асоциацията на инженерите по безопасност и здраве при работа. Има сертификат за вътрешен 
одитор по OHSAS 9001. 
 

 Инж. Даниела Пенева - експерт по здравословни и безопасни условия на труд. Завършва ХТМУ като 
магистър инженер-химик със специалност „Неорганични химични технологии”. Участва в разработването на 
правила, норми и инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Лектор на 
обучения, свързани с химичните технологии. Специализира специалност «Здравословни и бузопасни условия 
на труд» в УНСС.  
  

Място на провеждане: 
гр. София, ж.к. Красно село, ул. „Княгиня Клементина" 39, зала Спарта  
 

Цена на обучението: 
Цената на двудневно обучение е 80 лв. без включен ДДС. 
 
При записване до три дни преди началото на обучението получавате намаление в размер 
на 10% от стойността на курса.  

При записване на двама или повече участници от една организация получавате и 
допълнително намаление от 10% за всеки следващ участник.  
 
Начин на плащане: по банков път по следната сметка в УниКредит Булбанк  
IBAN: BG85UNCR70001520157999 BIC: UNCRBGSF 
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