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ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА 
КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - 
ЕКСПЕРТ ПО ЗБУТ/БЗР (TÜV)

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 за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за 
обучение през целия живот (2017/C 189/03)



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. Проектът се предава за оценка от 
изпитна комисия на ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ  
след третия модул

ВЪВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Обучението гарантира овладяване на четвърто ниво 
на Националната, респективно на Европейската 
квалификационна рамка, което означава, че 
придобилите квалификация „Експерт по ЗБУТ 
(TÜV)” ще притежават следните знания, умения и 
компетентности за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд в предприятието:

• осъществява трансфер на знания и умения между 
отделните сфери на работа при изпълняване 
на сложни задачи и решаване на специфични 
проблеми в областта на безопасност и здраве при 
работа;
• организира превенция на професионалните 
рискове при условия, познати от обучението;
• изпълнява операции с помощта на различни 
инструменти, машини, апарати, измерваелни уреди
• контролира и подпомага персонала, като 
обяснява или демонстрира правилно изпълнение 
на правилата за безопасност и здраве при работа;
• прави оценка за състоянието на безопасността 
и здравето при работа, както и на участието на 
членовете на екипа;
• разработва планове за действие, като използва 
наличните ресурси.

ІІІ. КОМПЕТЕНТНОСТИ
1. Самостоятелност и отговорност
• проявява инициативност и способност да си 
поставя цели, да планира и обосновава действията 
си в областта на безопасност и здраве при работа и 
да поема отговорност за тях
• поема отговорност при наблюдение или ръко-
водство на променящи се условия, като носи 
отговорност както за изпълнение на персонално 
възложени му задачи, така и за задачи, възложени 
на екипа, за който отговаря;
• прави мотивирана оценка както на членовете на 
екипа, така и на спазването на изпълнението;
• носи отговорност за правилното използване на 
материалната база;

І .  ЗНАНИЯ:
• задълбочени фактологични и теоретични знания в 
широк контекст в сферите на работа като Орган за 
безопасност и здраве при работа в предприятието, 
като компетентно лице в състава на Служба по 
трудова медицина, като инспектор по труда и др.;
• начините за обработка и използване на сложна 
информация в областта на безопасност и здраве 
при работа;
• устни и писмени изложения в областта на 
безопасност и здраве при работа, формулиране на 
инструкции, задачи, обяснения, като се използва 
съответната за безопасността и здраве при работа 
терминология.
• критериите за оценяване на професионалните 
рискове и за превантивни мерки за тяхното 
отстраняване, намаляване и управление
• познания за демокрацията, гражданското 
общество и международния правов ред.

ІІ. УМЕНИЯ:
• широк набор от познавателни и практически 
умения за решаване на сложни задачи в областта 
на безопасност и здраве при работа;
• прояви на творческо мислене и прилагане на 
алтернативни методи и начини на действие в 
позната и/или непозната професионална ситуация 
и среда;
• критически осмисля и оценява от различни гледни 
точки по зададени критерии резултати при
• решаване на задачи и проблеми в областта на 
безопасност и здраве при работа;



трябва да се записва
• да определят йерархията на превантивните мерки 
в различни ситуации;
• да идентифицират данните и техниките, 
необходими за изготвянето на адекватен запис
на инцидент и да провеждат процедурата за 
разследване на злополуки, като се отчитат 
съответните човешки фактори;
• да описват законовите изисквания за сигна-
лизиране на опасни ситуации и процедурите за 
проверка относно липсата на сигнализиране, 
когато това е уместно;
• да се използват методите и основните тенден-
ции за анализ на реактивни и проактивни 
мониторингови данни;
• да се подготвят и използват активни контролни 
списъци за мониторинг и да се изпълняват графици 
за активен мониторинг, записване на резултатите и 
анализиране на записите;
• да се използват основните нормативни раз-
поредби в областта на безопасност и здраве и да се 
обясняват техните цели;
• да се очертае съответното приложимо 
законодателство в областта на здравето и безо-
пасността, кодексите на добри практики, насоките 
и източниците на информация като експерт по 
здравеопазването и безопасността;
• да се разясняват компонентите за осигуряване на 
безопасността.

И З И С К В А Н И Я  З А  П Р И Д О Б И В А Н Е  Н А 
К В А Л И Ф И К А Ц И Я  „ Е К С П Е Р Т  П О  З Б У Т 
( T Ü V ) ”  :
• висше образование - степен Бакалвър или 
Магистър;
• минимум три години трудов стаж в областта на  
здраве и безопасност при работа

Ц Е Н А :
1 450 лева без ДДС - такса обучение
160 лева без ДДС - такса изпит

Таксата включва: учебен материал, практика, 
лекторски хонорар, мултимедийна техника, 
компютърна техника, екран, издаване на 
сертификат

П Р О Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О С Т:
120 учебни часа (15 дни)

• притежава отговорно поведение и активно 
участва в обществения живот.

2. Компетентности за учене
• може да взема решения относно своето 
образование и бъдещо кариерно развитие въз 
основа на самооценка на компетентностите/
квалификацията си;
• ориентира се във възможностите за продължаване 
на образованието и обучението си;
• използва разнообразни начини за разширяване 
и актуализиране на професионалната си ква-
лификация в областта на безопасност и здраве при 
работа;
• оценява необходимостта на персонала от 
обучение в областта на безопасност и здраве при 
работа и им предлага подходящи възможности.

3. Комуникативни и социални компетентности
• работи конструктивно в разнородни групи/екипи;
• осъществява ефективни комуникации с колеги на 
различни позиции в йерархията на предприятието;
• договаря поръчки, свързани с действия в областта 
на безопасност и здраве при работа;
• подбира самостоятелно начините за успешно 
и публично представяне на различни видове 
информация в сферата на безопасност и здраве при 
работа;
• владее механизми за конструктивно социално 
участие и промяна и ги прилага в различни 
дейности и инициативи.
4. Професионални компетентности – извършва 
дейности с комплексен характер при изменящи 
се условия, както и поемане на отговорности за 
работата на други лица.

Обучението гарантира, че изискванията в областта 
на безопасност и здраве ще се прилагат от 
експертите, назначени да провеждат политиката в 
областта на безопасност и здраве. 
Обучението ще позволи на експертите по ЗБУТ 
да преразгледат собствените си системи за 
за управление на здравето и безопасността в 
предприятието, да въведат нови мерки за контрол 
или да направят необходимите промени, за да 
осигурят здравето и безопасността на работните 
места.

В КРАЯ НА КУРСА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ МОГАТ:
• да идентифицират общите опасности на работното 
място и начините за контролиране;
• да определят „опасност“ и „професионален риск“ 
и да изпълняват правните изисквания за оценка на 
риска;
• да демонстрират практическото разбиране на 
количествената оценка на риска; техника и какво 

ЛЕКТОРИ

Екип от висококвалифицирани професионалисти

ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ
• организатор и лектор по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на задължителните обучения 
в България – от 2000 г. до сега.
• организатор и лектор по ЗБУТ на обучения за придобиване на квалификация „Експерт по ЗБУТ“ – от 2004 
до 2018 г.
• организатор и лектор на обучения за придобиване на квалификация „Преподавател по ЗБУТ за 
задължителните обучения в България“ – от 2004 г. досега.
• издател, главен редактор и съавтор в абонаментните списания по безопасност и здраве: „Обучение по 
безопасност и здраве при работа” – от 2004 до 2018 г. и „Безопасност, здраве и благополучие – всеки може 
да ги има!“ – от 2019 г.
• автор на книгата „Обучение по безопасност и здраве при работа – Учебник за всички”, изд. 2012 г., Перфект 
Консулт Център ЕООД
• консултант по внедряване на Системи за управление на здравето и безопасността OHSAS 18001 и ISO 
45001 
• разработчик на „Анализи на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в 
предприятието” 



КИРИЛ БИНЕВ
• юрист , магистър по право
• главен експерт,  КТ” Подкрепа” отдел „ Социална политика”
• подготвя становища, програми за обучения, организира и провежда обучения
• водещ одитор - SA 8000
• преподавател по безопасни и здравословни условия на труд на обучители
• дългогодишен опит в областта на колективното трудово договаряне, решаване на колективни трудови 
спорове, участие в преговори, сключване на споразумения, участие в органите на социалния диалог и 
сътрудничество 
• член на Управителният съвет на Националната агенция за професионално обучение и образование
• член на експертния съвет към изпълнителният директор на ИА «Главна инспекция по труда

ИНЖ. ИЛИЯ МОНОВ
• действащ Инспектор технически надзор на съоръжения с повишена опасност и БЗР 
• обучаващ по ЗБУТ и председател на комисия за провеждане на изпит за придобиване на квалификационни 
групи по безопасност при работа 
• обучител  по „Ефективен коучинг:  инструмент за управленческо консултиране“
• опит като главен инспектор “Техническа безопасност”, старши инспектор в управление “Условия на труд”
• участвал като раководител и експерт в редица проекти в областта на безопасността и здравето при работа

ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА
• над 20 години опит като специалист по ЗБУТ
• началник отдел здраве и безопасност при работа 
• експерт здраве и безопасност при работа 
• опит като главен инспектор към ИА „Главна инспекция по труда“

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ
• магистър по инженерна безопасност в МГУ „Св. Иван Рилски
• конфедерален секретар в КТ „Подкрепа“
• участник в работни групи за обсъждане промени в законодателството, национални стратегически 
документи, наредби, планове за действия
• член на Административния борд на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, гр. Билбао
• представител на Европейски комитет за съгласуване на интересите по безопасност и здраве при работа
• български представител в Европейски синдикален комитет „Енергетика и климатични промени”
• участие в Европейски съвет за консултации в областта на Безопасността и здравето при работа

ДОЙЧИН ДОЙЧЕВ
• к.т.н. по Инженерна еколгия от университета в Овиедо, Испания
• магистър по Екологично устойчиви технологични процеси – Швеция
• заместник председател на Европейската мрежа на професионалните организации по здраве и безопасност 
(ЕНШПО)
• работа в консултантски, производствени и строителни фирми в България, Холандия, Ирландия и Италия
• сертификат за Инструктор за ръчна работа с тежести и работа с видео дисплеи (Ирландия)
• сертификат за Оценка на опасностите и Интегриррано ниво на беопасност 
• сертификат за Управление на безопасността (Ирландия)

ИНЖ. ЖАСМИНА ЯНЕВА
• над 25 години опит в сферата на Инженерната дейност свързана със здравословни и безопасни условия 
на труд 
• ръководител на Орган за контрол на фактори на работната среда и и оценка на съответствието, съгласно 
нормативната база,  акредитиран към ИА „БСА” 
• консултант и обучаващ по разработване и внедряване на Системи за Управление и Интегрирани Системи 
за Управление (ИСУ) по международните стандарти:
    ISO   9001:2015 - Cистеми за управление на качеството. Изисквания.
    ISO 14001:2015 -Cистеми за управление на околната среда.
    ISO 45001:2018 -Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания 
за прилагане.

СВЕТЛА УШАНСКА
• длъжностно лице по ЗБУТ в големи производствени предприятия 
• над 20 години опит като обучител в областта на ЗБУТ - обучения за безопасна работа с химически вещества, 
действия при разливи и аварийни ситуации; работа с аварийните средства за защита при обгазяване и 
разливи; обучения по пожарна безопасност, организация за реагиране и евакуация; подготовка и обучение 
на оператори и супервайзори за 5С; разработване и обучения по инструкции за безопасна работа, 
оценяване на риска и др.  
• дългогодишен опит по внедряване на системи за управление съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OH-
SAS и ISO 45001:2018,  
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„ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
бул. „Драган Цанков“ 23А, ет.6 
1113, гр. София 
office@bg.tuv.com


