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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 

 СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

 

П О К А Н А   
 

ЗА ИНФОРМАЦИОННО - ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР 
 

НА ТЕМА: 
 

”ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ 

 
Дата: 20 май 2021 г. (четвъртък) 

Място на провеждане: гр. Разград, ул. „Бели Лом“ 40, малка зала на хотелски 

комплекс „Централ“  
 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

областен офис /ТОО/ - Разград) и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по 

труда“ (дирекция “Инспекция по труда“ - Разград) 
 

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните изисквания на 

организация и управление на дейностите в земеделските стопанства свързани с  

безопасност и хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на здравето на 

работещите. Ще се запознаят и  с добри практики за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд в земеделските стопанства.. Ще бъде обърнато 

внимание и на изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти 

по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 

2014 - 2020 г., ползвали консултантска услуга от ТОО – Разград към НССЗ. 
 

Начален час на семинара: 10:00 ч. 

По време на семинара ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки 

приложими за такъв тип мероприятия.  

 
За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа 

Светлана Димитрова (координатор на ТОО - Разград на НССЗ), тел.: 0888 890 622, 

е-mail: razgrad.m@naas.government.bg 

  

Очакваме Ви! 

 

  

mailto:razgrad.m@naas.government.bg


 

 

                                            
    
    ИА“ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ 

ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ -          

РАЗГРАД 
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 10.00 – 10.15       Регистрация на участниците 
 

 10.15 – 11.00 Организация, управление на дейности и осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. Безопасност и 

хигиена на труда  

 Лектор: Катя Филипова, директор на дирекция 

„Инспекция по труда“ - Разград 

 

11.00 – 11.20   Пауза  
    

11.20 – 12.20   Изпълнение на одобрени проектни предложения на 

бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г., 

ползвали консултантска услуга  от ТОО - Разград 

 Лектори: Експерти от Териториален областен офис на 

НССЗ в гр. Разград 

 

 

 


