
МОТИВИ 

 

В изпълнение на мярка №6 от „Национална програма по безопасност и здраве при 

работа - 2012г.” е заложена промяна на условията за обучение на работещите за 

придобиване на квалификационна група по електробезопасност, указани в 

Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на 

електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи ( ДВ, бр. 34 от 

27.04.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г.). 

Промяната в правилника засяга чл.20, ал.5, където настоящият текст е:  

(5) Обучението и изпитът за квалификационна група могат да се провеждат и в 

специализирани учебни центрове, упълномощени от министъра на енергетиката и 

енергийните ресурси. 

  С цел да се повиши качеството на обучение за придобиване на 

квалификационна група по безопасност и с цел да се намали административната 

тежест за потребителите, с предложената промяна се дава възможност на  енергийни 

предприятия, титуляри на лицензия по Закона за енергетиката;  центрове за 

професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на професионално 

обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение и на 

висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по 

професионалните направления съгласно Класификатора на областите за висше 

образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, 

бр. 64 от 2002 г., изм. бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г., доп. бр. 94 от 2005 г.) да 

извършват обучение и изпит за квалификационна група. 

Тъй като текстът на чл.20, ал.5 от Правилника за безопасност и здраве при работа в 

електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 

електрически мрежи ( ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г.) 

е абсолютно идентичен с чл.20, ал.5 от Правилника за безопасност при работа в 

неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 

топлопреносни мрежи  и хидротехнически съоръжения ( ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.) 

Националният съвет по условия на труд е приел решение от 05 февруари 2013г. за 

промяна и на текста засягащ обучението и полагането на изпит за квалификационна 

група по цитираните два правилника за безопасност. 

       

 


