
П о к а н а 
Уважаеми госпожи и господа, 

НКЦ „Решение” ООД   и  ИК „Труд и право”  

Ви канят за участие на 
 

Тридесет и седмия национален учебен семинар 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ  

УСЛОВИЯ НА ТРУД 
6 - 8 октомври 2021 г. 

Сандански, Парк Хотел Пирин 5* 
 
 
 

Лектори 
 

Инж. ОГНЯН АТАНАСОВ, 
Водещ експерт по ЗБУТ,  

Член на УС на Европейската агенция по безопасност и здраве  

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ,  
Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни 

Д-р ДИАНА ДИКОВА,  
Управител на служба по трудова медицина  

 
 
 
 
 

Учебният семинар ще се проведе при съблюдаване на всички изисквания 
за предпазване от Covid-19!

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/trud-i-sotzialno-osuguryavane/3941-osiguryavane-na-zdravoslovni-i-bezopasni-usloviya-na-trud-sandanski


П Р О Г Р А М А   Н А   С Е М И Н А Р А 
6 октомври 2021 г. (сряда) 

10.00 ч.  Отпътуване с автобус/микробус от София, пл. „Македония” 1, пред 
сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт). 

12.30 – 14.00 ч.  Регистрация на участниците на рецепцията в хотела. 
14.00 – 14.10 ч. Откриване на семинара в конферентна зала „България”. 
14.10 – 15.30 ч. Обучение – Тема № 1: 

Европейски приоритети при осигуряването на безопасност и здраве 
при работа. Какво предвижда стратегическата рамка на 
Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд за 
периода 2021 – 2027 г.  
Лекция              2 учебни часа 
Дискусия       1 учебен час 
Лектор          Инж. Огнян Атанасов 

15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза 
16.00 – 17.30 ч. Обучение – Тема № 2: 

Устойчиво управление на безопасността и здравето при работа. 
Защита от традиционните професионални рискове. Превенция и 
адекватна реакция на нови потенциални рискове и опасности за 
живота и здравето на работниците.  
Лекция              2 учебни часа 
Дискусия       1 учебен час 
Лектор          Инж. Огнян Атанасов 

19.00 – 21.00 ч.  Вечеря 

7 октомври 2021 г. (четвъртък) 
08.00 – 09.00 ч.  Закуска 
09.00 – 10.30 ч. Обучение – Тема № 3: 

Извънредният труд. Норматевна уредба. Основания, допустимост, 
ограничения. Отчитане и заплащане. Възможности за социално 
договаряне на условията за полагане на извънреден труд. 
Лекция              2 учебни часа 
Дискусия       1 учебен час 
Лектор          Николай Стоянов 

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза 
11.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 4: 

Работа от разстояние и надомна работа. Законови особености и 
различия. Договаряне, права и задължения на страните. Отчитане 
на работното време и заплащане. Контрол по съблюдаване на 
изискванията за безопасност и здраве при работа. 
Лекция              2 учебни часа 



Дискусия       1 учебен час 
Лектор          Николай Стоянов 

12.30 – 13.30 ч. Обяд 
13.30 ч. Свободно време 
19.00 – 21.00 ч.  Вечеря 

8 октомври 2021 г. (петък) 
08.00 – 09.00 ч.  Закуска 
09.00 – 10.30 ч. Обучение – Тема № 5: 

Европейска кампания по превенция на мускулно-скелетните 
смущения и увреждания 2020 – 2022 г. Причини и рискови фактори 
за възникване. Мерки за предотвратяване и намаляване на 
въздействието им върху здравето и работоспособността на 
работниците. 
Лекция              2 учебни часа 
Дискусия       1 учебен час 
Лектор          Д-р Диана Дикова 

10.30 – 11.00 ч.  Кафе-пауза и освобождаване на стаите 
11.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 6: 

Службите по трудова медицина – в помощ на работодателите за 
осигуряване на безопасност и здраве при работа. Нормативна 
уредба. Задължения и отговорности на службите по трудова 
медицина за превенция на рисковете на работната среда и опазване 
на здравето и работоспособността на работещите. 
Лекция              2 учебни часа 
Дискусия       1 учебен час 
Лектор          Д-р Диана Дикова 

12.30 – 13.30 ч.  Закриване на семинара и обяд 
13.45 ч.  Отпътуване на автобуса/микробуса за София 

 

Парк Хотел Пирин (www.parkhotelpirin.com) е категория 5*, част е от веригата 
„Шарлопов Хотелс” и се намира на 2 км от центъра на Сандански.  

Разполага с конферентни зали, два ресторанта, лоби-бар, нощен пиано-бар, СПА 
център, 2 открити басейна (единият с топла вода), голям закрит басейн, сауна парк, 

джакузи, фитнес, детски кът, безжичен интернет.  
Стаите му са просторни и оборудвани с климатик с индивидуален контрол на 

настройките, сателитна телевизия, високоскоростен безжичен интернет, радио, сейф, 
телефон, мини-бар, сешоар, луксозен санитарен възел с вана с душ и отделна душ-

кабина. 



1. Цена за участие в семинара:                       360.00 лв. * 
Цената включва: обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали в 

електронен вид, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинара и книжката „Биляна 
платно белеше. Македонски народни песни“. 

* Цената е с включен 20 % ДДС. Фактура с ДДС. 

2. Доплащания:  
Услуга: Цена:

Две нощувки в двойна стая с включени закуски, обеди и вечери 
(FB), безжичен интернет, паркинг, ползване на открит и закрит 
басейн, джакузи, фитнес, сауна парк, екскурзия. 

260.00 лв. **

Две нощувки в самостоятелна стая с включени закуски, обеди и 
вечери (FB), безжичен интернет, паркинг, ползване на открит и 
закрит басейн, джакузи, фитнес, сауна парк, екскурзия. 

360.00 лв. **

Транспорт София – Сандански – София 120.00 лв. **

** Крайна цена, фактура без ДДС, на основание Чл. 142, ал. 1 ЗДДС! 

За заявяване на участие, моля, попълнете On-line заявката тук или изпратете 
имейл на: reshenie@trudipravo.bg. 

Плащането може да извършите чрез нашите представители в страната, в брой на 
горепосочения адрес, или чрез банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 

BIC: UBBSBGSF 
НКЦ „Решение” ООД 

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката 
при нас е 30 септември 2021 г. 
 Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, 
можете да получите на: 

Телефони: 02/981-13-76, 088/845-19-64 и 088/500-00-08. 
Интернет: www.trudipravo.bg 

http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/3968-zayavka-za-uchastie-v-seminar-po-zbut-v-sandanski

