
 

 

 
 

ЗАЯВКА 
За участие в обучение на ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД 

 

Обучения по Закона за безопасните условия на труд 
 

• Първи модул: 
„Длъжности лица по безопасност и здраве при работа"; 
„Координатор по безопасност и здраве в строителството" по правилата за осигуряване на 
ЗБУТ по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП 
 

• Втори модул: 
„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на 
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 
безопасност"  

Участие в обучението ще вземат следните лица: 

САМО за обучение на допълнителен брой служители, освен горепосочените. 

Изберете МОДУЛ 1 или МОДУЛ 2 и три имена на лицата, които ще се обучават, след като бъде заплатена 
преференциалната цена за обучение, съгласно Утвърдената от УС на КСБ Процедура за организиране и 
провеждане на обучения по ЗБУТ и специализирани семинари за повишаване на знанията за управление на 
строителния процес. 

• Първи модул:    
„Длъжности лица по 

безопасност и здраве при 

работа" 

„Координатор по безопасност 

и здраве в строителството" 

 

1. ............................................................................................. 

 

Три имена на лицето, което ще се обучава безплатно, съгласно Утвърдената от УС на 

КСБ Процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ и специализирани 

семинари за повишаване на знанията за управление на строителния процес                                          

• Втори модул: 
„Контрол върху качеството 

на изпълнение на 

строителството, за 

съответствие на влаганите в 

строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност" 

 

2. ............................................................................................. 

 

Три имена на лицето, което ще се обучава безплатно, съгласно Утвърдената от УС на 

КСБ Процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ и специализирани 

семинари за повишаване на знанията за управление на строителния процес                                                                                   

• Първи модул:    
„Длъжности лица по 

безопасност и здраве при 

работа" 

„Координатор по безопасност 

и здраве в строителството" 

 

• ............................................................................................. 
 

• ............................................................................................. 
 



 
 
 

 
 
 
наименование, адрес, МОЛ и ЕИК на фирмата: 
 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 

Финансирането на обученията ще става съгласно Утвърдената от УС на КСБ Процедура. 

Съгласно същата, право на безплатно участие ще имат по един служител за всеки от двата 

модула. Служителите трябва да са на трудово правоотношение със строително 

предприятие, вписано в ЦПРС  

В случай, че фирмите желаят да обучат допълнително други свои служители,  

преференциалната цена за това е 36 лв. с ДДС на служител за участие във всеки модул, 

преведени по по банкова сметка на ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД 

IBAN:BG39STSA 93000022792351     BIC: STSABGSF           Банка ДСК 

Участниците ще получат удостоверение за завършено обучение. 
Настоящето да се счита като приемане на условията за провеждане на обучението и 
заедно с копие на платежния документ има силата на договор. 
  

 
 

                ЗА ФИРМАТА: 
 гр. ....................            ................................................... 
  

 

/ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ/ 

• Втори модул: 
„Контрол върху качеството 

на изпълнение на 

строителството, за 

съответствие на влаганите в 

строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност"     
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• ............................................................................................. 
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