„Строителна квалификация“ ЕАД започва изпълнението на дейности по
организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения на кадри,
работещи в строителството през 2018 г.
График за провеждане на курсове и обучения през м.януари 2018 г.

1. Обучения по Закона за безопасните условия на труд - „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 и „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност“:
- На 24.01.2018 г. в гр. София, централен офис на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ 6, зала
6.5, ет.6. Лектор е доц. Лъчезар Хрисчев от УАСГ.
- На 25.01.2018 г. в гр. Ловеч. Лектор е доц. Венцислав Стоянов от ВСУ „Любен
Каравелов“
- На 26.01.2018 г. в гр. Плевен. Лектор е доц. Венцислав Стоянов от ВСУ „Любен
Каравелов“.
График за провеждане на курсове и обучения през м.февруари 2018 г.
1. Обучения по Закона за безопасните условия на труд - „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 и „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност“:
- На 16.02.2018 г. в гр. Стара Загора Лектор е доц. Венцислав Стоянов от ВСУ
„Любен Каравелов“.
За всички фирми, вписани в ЦПРС обученията по ЗБУТ ще се финансират от
КСБ. Обученията ще се проведат само при набирането на гpyпa от минимум 20 души
обучаеми.

Тематични семинари:
1. „Строителна квалификация“ ЕАД съвместно с Българската скеле асоциация
организира специализиран семинар „Строителни скелета. Безопасност при
монтаж, експлоатация и демонтаж“ – с продължителност 8 учебни часа. Той е
насочен към строителни техници и ръководители на строителни обект. В скоро
бъдеще предстои организирането и на втори модул с практическа насоченост за
строители - монтажници
Програмата на курса обхваща следните теми:
1. Видиве строителни скелета - носещи (кофражни), работни, фасадни и мобилни.
2. Основни елементи и компоненти на строителните скелета. Изисквания към материалите.
3. Действаща нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на
строителните скелета. Общи изисквания на подзаконовите нормативни актове.
4. Специфични изисквания на действащите БДС - БДС EN 12810, БДС EN 12811, БДС EN
12812 и др. Съдържание и ред за работа с проектната документация, наръчника за
продукта и съответните инструкции.
5. Класове работни и фасадни скелета. Допустими натоварвания.
6. Типови структурни конфигурации и монтажни схеми при различните системи скелета (в
т.ч тръбни скелета, рамкови, модулни и др.).
7. Начини и изисквания при анкериране към конструкцията. Изисквания при стъпване
върху различни основи.
8. Опасности и рискове при работа със скелета.
9. Организационни мерки на строителната площадка преди започване на работа за
осигуряване на ЗБУТ.
10. Технически изисквания и правила при монтажа и демонтажа на скелетата.
11. Изисквания за безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж.
12. Лични предпазни средства - ред за ползване и изисквания съгласно БДС.

13. Отговорности и задължения на участиците в процеса и на длъжностните лица.
14. Приемане, проверка и инспектиране на строителните скелета.
15. Добри практики при изпълнение на строителни скелета и осигуряване на ЗБУТ.
Водещи лектори:
доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев - УАСГ
инж. Младен Захариев - Българска скеле асоциация
инж. Иван Маринов - Българска скеле асоциация
Курсът ще се проведе на 09.02.2018 г. от 09:00 ч. в централния офис на на КСБ, ул.
„Михаил Тенев“ 6, кабинет 6.5, ет.6.
Минимален брой участници в курса – 15 души. При интерес от Ваша страна,
можете да подадете Вашите заявки до 02.02.2018 г. на e-mail: stroit_kvalific@ksb.bg
Лице за контакт: Александър Борисов, тел: 0878 401 462 и 02/ 806 24 54.
Стойността на курса за всеки един участник е в размер на 120 лв. с включен ДДС.
За Областни представителства на КСБ, които самостоятелно могат да сформират групи
за провеждане на курса, обученията ще се проведат на място.

2. „Проект мениджъри” - продължителност 8 учебни часа. Курсът ще се проведе на
09.02.2018 г. от 09:00 ч. в централния офис на на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ 6,
кабинет 6.5, ет.6.
Тематичен план:
Основи на управлението – основни функции на управлението;
Законова и нормативна уредба при управление на инвестиционни проекти;
Договори и договориране;
Организиране на проекта: организационни структури, разпределяне на правата и
задълженията, формализиран документооборот;
5. Оперативно управление на проекта: оперативно планиране, организиране, отчитане,
оценка, преразпределяне на ресурсите;
6. Използване на съвременен софтуер за планиране и отчитане на напредъка на
строителството;
7. Информация – същност на информацията. Използване на информацията за
ефективно управление.
1.
2.
3.
4.

Стойността за участие на всеки един представител (служител) на строителна фирма в
тематичните семинари е в размер на 120 (сто и двадесет) лева с включен 20% ДДС. Лектор
– доц. Венцеслав Стоянов от ВСУ „Любен Каравелов“, заедно с г-н Андрей Цеков.
Допълнителна информация:
1.

2.
3.

Преди провеждането на тематични семинари ще бъдат сключени договори със
строителните фирми, регистрирали заявки за участие на свои служители. За
направените разходи от участниците ще се издават съответните финансови
документи и средствата ще бъдат превеждани по банков път.
Строителните фирми могат да регистрират своите заявки за участие по така
зададените теми на e-mail: stroit_kvalific@ksb.bg
Всички строителни предприятия, подали заявление за участие ще бъдат уведомени
персонално и своевременно за процеса по организиране и провеждане на
семинарите. ( Минимален брой на участниците по всяка тема – 15 души)

Тел. за връзка: 02/ 806 24 54; 02/ 806 24 53;
GSM: 0878 401 462
Лице за контакт: Александър Борисов

