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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 

 

 

 

 

 

ЗA ОБУЧЕНИЕ ПО  

КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 6 

„ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ 

наименование на обучението: 

„МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА. 

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ” 
 

 

Продължителност на обучението: 5 учебни дни 

Общ брой часове: 32 учебни часа 

Брой часове по теория: 15 учебни часа 

Брой часове по практика: 15 учебни часа 

Брой часове за изпит: 2 учебни часа 

Форми на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна 
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УЧЕБЕН ПЛАН 

№ МОДУЛИ И ТЕМИ 

Общ 

брой 

уч.ч. 

От тях: 

теория практика 

МОДУЛ 1 12 6 6 

1.1 

Държавна политика, нормативна уредба и управление на 

дейността за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд в национален мащаб 

2 1 1 

1.2 

Фирмена политика и организация на дейността по 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд 

в организацията. 

2 1 1 

1.3 

Права, задължения и отговорности на участниците в 

трудовия процес, свързани с осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, свързан с 

правата и задълженията на Работодателя, 

представителите на КУТ/ГУТ в организацията и на 

Органите по безопасност и здраве при работа /ОБЗР/ в 

нея. Принципи основаващи се на Наредба №2 от 2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

2 1 1 

1.4 

Фактори на работна среда - видове, въздействие върху 

здравето и работоспособността, , превантивни мерки за 

защита и промоция на здравето. Колективни средства за 

защита и лични предпазни средства 

Методи за оценка и анализ на професионалните рискове 

и условията на труд, източници на информация, 

извършване на оценка и анализ на професионалния риск 

в организацията 

Форми за контрол и за решаване на проблемите. 

Изисквания за подбор, обучение, квалификация, 

инструктаж и информираност на работещите в областта 

на безопасността и здравето при работа, изготвяне на 

програма за първоначален инструктаж и инструктаж на 

работното място. 

2 1 1 

1.5 

Трудов травматизъм, професионална заболяемост и 

свързани с труда заболявания, здравни, социални и 

икономически последици, трудова злополука. 

Социално партньорство; права и задължения на 

представителите; работа в екип; основни задачи на 

комитетите и групите по условия на труд. Специална 

закрила на някои категории работници. 

2 1 1 
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1.6 

Вземане на предохранителни мерки в т.ч. вдигане на 

тревога. 

Оценка на опасностите и риска; Осигуряване на личната 

безопасност и безопасността на околните. Изваждане на 

пострадалите в зоната на безопасност; Ограждане на 

опасната зона със съответните ленти и съответните 

обозначения; Информиране на спешните медицински 

служби. Евакуиране и транспортиране на пострадали. 

Оказване на психологична помощ   

2 1 1 

МОДУЛ 2 18 9 9 

2.1 

Проследяване на жизнените показатели  

Определяне на нивото на съзнанието; Проверка на 

дишането - нормално, патологично дишане; Проверка на 

кръвообращението - видове и характеристики на пулса. 

Измерване на кръвно налягане.  

2 1 1 

2.2 

Поведение при пострадал в безсъзнание 

Безсъзнание проверка на жизнените показатели; наличие 

на пулс и дишане, поставяне на пострадалия в стабилно 

странично положение. 

Липса на пулс и дишане – КПР техники; Причини за 

безсъзнание на работното място- отравяния, 

травматизъм, инциденти   

2 1 1 

2.3 

Контрол над тежко кръвотечение 

Видове кръвотечение; Тежест на кръвозагубата; 

Вътрешни външни кръвотечения; Индивидуални 

предпазни средства; Спиране на кръвотечението с 

директно притискане или с използването на притискаща 

превръзка; Повдигане на крайниците; точки на 

притискане; основни познания за турникета.      

2 1 1 

2.4 

Третиране на пострадал с дихателни проблеми  

Анатомия и физиология на дихателната система. 

Нормално и патологично дишане - характеристика; 

Причини и симптоми. Инхалации на токсични газове и 

дим. Хемоторакс, пневмоторакс, техники за оказване 

помощ при задавяния (чуждо тяло в дихателните 

пътища), алергии, удавяния.  

2 1 1 

2.5 

Третиране на пострадал с циркулаторни нарушения  

Aнатомия и физиология на сърдечно-съдовата система. 

Колапс. Шок. Видове шок, третиране на шока. Сърдечен 

инфаркт. Заболявания, свързани с циркулаторни 

нарушения.  

2 1 1 

2.6 Третиране на изгаряния (термични и химични) и рани 2 1 1 
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Анатомия и физиология на кожата. Причини за 

изгарянията - пожари, химически изгаряния, изгаряния 

вследствие на удар от електрически ток, изгаряния на 

очите. Видове  рани и тяхното третиране. Видове 

превръзки с триъгълни кърпи и бинтове. Чуждо тяло, 

фиксирано в раната. 

2.7 

Травми на кости, стави и меки тъкани 

Видове счупвания. Обездвижване с шини или всякакви 

други подръчни средства. Травми на главата, врата и 

гръбначния стълб. 

2 1 1 

2.8 

Въздействие на биологични агенти – ухапвания и 

ужилвания. 

Ухапвания от животни; ухапвания и ужилвания от 

насекоми; ухапвания от кърлежи; ухапване от змия; 

ухапвания от паяк 

2 1 1 

2.9 

Отравяния на работното място. 

Остри и хронични интоксикации. Основни пътища за 

проникване на токсични вещества в организма – 

дихателен, кожен и храносмилателен път. Разпознаване и 

първа помощ. Основни принципи на превенция. 

2 1 1 

ИЗПИТ 2 1 1 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (МОДУЛ 1 + МОДУЛ 2 + ИЗПИТ): 32 16 16 
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 Обосновка за броя на лицата, включени в една учебна група: 10 – 15. 

 Определя се от конкретното обучение, приетата методика за обучение, наличната 

материално-техническа база и входящото ниво на обучаемите. 

 На обучаемите, успешно преминали обучението са издава СЕРТИФИКАТ, 

удостоверяващ придобитата ключова компетентност. 

 Рамковата програма е разработена от екип на ЦПО към „Институт за управление 

на програми и проекти” ООД. 


