ОФЕРТА
за абонамент за онлайн информационна система
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представяме на Вашето внимание нашият информационен продукт, който няма аналог в
България:

ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА е онлайн информационна система, която е помощник в
организацията, осигуряването и контрола на здравословни и безопасни условия на труд и е
предназначени за работодатели, длъжностни лица по безопасност и здраве при работа,
ръководители и специалисти в областта на ЗБР.
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА е единственият за България онлайн специализиран правноинформационен и професионален справочник в областта на безопасност и здраве при работа.
С информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА получавате достъп до следната
информация:
Модул I. Нормативна база и анализ на промени в нормативните изисквания
Aктуални текстове на международно, европейско и българско законодателство в областта
на безопасност и здраве при работа, съдебна практика и указания.
Освен актуалните текстове, в това ниво ще откриете указания на държавни институции и
подбрана съдебна практика.
ЕДИНСТВЕНО само от нас получавате до 3 дни от обнародването на промяна в
нормативните изисквания по ЗБУТ уведомление по имейл с анализ на промените.
От уведомлението научавате какво е новото и трябва ли да направите нещо, какво и как.
Модул II. Библиотека за експерта
Практически ръководства, процедури "стъпка по стъпка", образци на фирмени документи,
инструкции за безопасна работа, презентации и др.
В библиотеката разполагате с готова систематизирана информация и изготвени от нас
подробни указания и образци за изпълнение на нормативни изисквания и прилагане на добри
практики.
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Всичко на български език. Лесно откриваемо и приложимо веднага.
ОЩЕ от нас: В библиотеката сме подготвили специален раздел "Опасни химични вещества
и смеси".
БОНУСИ
Годишните абонати получават още:
- безплатно участие на двама представители в присъствено обучение „Основи на
безопасността и здравето при работа” с издаване на удостоверение за преминато
обучение, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
- отстъпка при участие в присъствено „Обучение по ЗБУТ за напреднали”;
- едно безплатно онлайн обучение по избор от предлаганите в платформата
EDU.OTGOVORI.INFO с издаване на удостоверение.
ЦЕНОВА ОФЕРТА
Абонамент за 12 месеца с достъп до цялата система + бонуси: 139 (сто тридесет и девет)
лева без ДДС.
Абонаментът е от дата до дата.
ЗА КОНТАКТИ и ЗАЯВКИ
"Доцео" ЕООД
София 3124, жк Люлин 9, бл. 981, вх. Г
инж. Деяна Илиева: d.ilieva@otgovori.info ; GSM 0889 319 568
web: https://zbut.eu

Д-Р ИНЖ. ДЕЯНА ИЛИЕВА
Управител
"Доцео" ЕООД
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