
 

 

                       
   ИА“ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

                                                                    

 ”ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 

  
Дата: 

Място на провеждане:
(сградата 
 
Организатори:
(Териториален областен офис 
труда“ 
 
 
   9.45 
 
 10.00 

 Лектор:

10.45 –

      Лектор: 
11.30 –

Лектори: 

 

11.45 –

              
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 
                                                                    

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 

: 09 декември

Място на провеждане:
сградата на Областно 

Организатори:
(Териториален областен офис 
труда“ (Дирекция

9.45 – 10.00     

10.00 – 10.45  

Лектор: 

– 11.30    

Лектор:  
– 11.45   

Лектори:  

– 12.00   

ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

РАЗГРАД 

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 
                                                                    

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

декември 2019

Място на провеждане:
Областно 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието 
(Териториален областен офис 

(Дирекция “Инспекция по труда“ 

     Регистрация на участниците

 Законосъобразно наемане на работници и заплащане на 
труд в земеделското стопанство

 Катя Филипова
труда“

 Организация, управление на дейности и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 
хигиена на труда

   Катя Филипова
 Изисквания при подаване на заявка за второ плащане на 

бенефициенти по подмярка 6.1 от ПРСР 2014
ползвали консултантска услуга при изготвяне на 
проектите за кандидатстване от ТОО 

 Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в 
гр. Разград

 Дискусия

                 
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
 

ПРОГРАМА

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 
                                                                     

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

9 г. (понеделни

Място на провеждане: гр. Разград,
Областно пътно управление

Национална служба за съвети в земеделието 
(Териториален областен офис -

“Инспекция по труда“ 

Регистрация на участниците

Законосъобразно наемане на работници и заплащане на 
труд в земеделското стопанство
Катя Филипова
труда“ - Разград
Организация, управление на дейности и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 
хигиена на труда

Катя Филипова
Изисквания при подаване на заявка за второ плащане на 
бенефициенти по подмярка 6.1 от ПРСР 2014
ползвали консултантска услуга при изготвяне на 
проектите за кандидатстване от ТОО 
Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в 

Разград 

Дискусия и закриване

                  
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ 

ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“-          

 

 
ПРОГРАМА

 
СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

 
НА ТЕМА:

 
ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

понеделник), гр. Разград
 

гр. Разград, ул. Княз Дондуков № 3
управление

Национална служба за съвети в земеделието 
- Разград

“Инспекция по труда“ 

Регистрация на участниците

Законосъобразно наемане на работници и заплащане на 
труд в земеделското стопанство
Катя Филипова - директор на дирекция „Инспекция по 

Разград 
Организация, управление на дейности и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 
хигиена на труда  

Катя Филипова - директор на дирекция“ И
Изисквания при подаване на заявка за второ плащане на 
бенефициенти по подмярка 6.1 от ПРСР 2014
ползвали консултантска услуга при изготвяне на 
проектите за кандидатстване от ТОО 
Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в 

закриване на семинара

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
 СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОГРАМА 

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

НА ТЕМА: 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

), гр. Разград

ул. Княз Дондуков № 3
управление) 

Национална служба за съвети в земеделието 
Разград) и ИА 

“Инспекция по труда“ - Разград)

Регистрация на участниците 

Законосъобразно наемане на работници и заплащане на 
труд в земеделското стопанство 

директор на дирекция „Инспекция по 

Организация, управление на дейности и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 

ектор на дирекция“ И
Изисквания при подаване на заявка за второ плащане на 
бенефициенти по подмярка 6.1 от ПРСР 2014
ползвали консултантска услуга при изготвяне на 
проектите за кандидатстване от ТОО 
Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в 

на семинара

 
 
 

   
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” 

), гр. Разград 

ул. Княз Дондуков № 3

Национална служба за съвети в земеделието 
 “Главна инспекция по 

Разград) 

Законосъобразно наемане на работници и заплащане на 

директор на дирекция „Инспекция по 

Организация, управление на дейности и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 

ектор на дирекция“ И
Изисквания при подаване на заявка за второ плащане на 
бенефициенти по подмярка 6.1 от ПРСР 2014
ползвали консултантска услуга при изготвяне на 
проектите за кандидатстване от ТОО - Разград
Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в 

на семинара 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СЕМИНАР   

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 

ул. Княз Дондуков № 3, етаж 4 

Национална служба за съвети в земеделието 
“Главна инспекция по 

Законосъобразно наемане на работници и заплащане на 

директор на дирекция „Инспекция по 

Организация, управление на дейности и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. Безопасност

ектор на дирекция“ ИТ“ - Разград
Изисквания при подаване на заявка за второ плащане на 
бенефициенти по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г., 
ползвали консултантска услуга при изготвяне на 

Разград 
Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 

етаж 4 –

Национална служба за съвети в земеделието 
“Главна инспекция по 

Законосъобразно наемане на работници и заплащане на 

директор на дирекция „Инспекция по 

Организация, управление на дейности и осигуряване на 
Безопасност и 

Разград 
Изисквания при подаване на заявка за второ плащане на 

2020 г., 
ползвали консултантска услуга при изготвяне на 

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в 


