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▶ Постигането на индустриално развитие, което 
не нарушава равновесието в околната среда,  
е предизвикателство пред редица сектори: 
индустриалния, институционалния, научния 
неправителствения. Целта на конференцията 
е да бъдат представени съвременните 
решения, технологии, процеси и практики 
в областта на устойчивото индустриално 
развитие, където приоритетно се насърчават 
здравословните и безопасни условия на труд.

▶ Работното място и среда са от основно 
значение за успеха на всяка организация. От 
създаването на подходяща работна атмосфера 
и комфорт в много голяма степен зависят и 
работодатели и работещи, за да постигнат по-
добри резултати в своята дейност. По време 
следобедния семинар ще бъдат представени 
съвременни интелигентни технологии, системи 
и решения за осигуряване на устойчива и 
ефективна работна среда с ограничен риск.

▶ Индустриалната екология като модел предлага 
различен подход, който намира все по-
широко практическо приложение. По време 
на събитието ще бъдат представени ключови 
процеси при разработване на екологични 
критерии в индустрията, иновативни модели и 
комплексни подходи при опазване на околната 
среда, ще се обърне специално внимание върху 
значението на ефективното управление на 
ресурсите и ефикасността на производствата.
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дело, геология  
и металургия



08:30 РегИстРаЦИя

09:00 ОФИЦИаЛНО ОтКРИВаНе
Участниците в конференцията  
ще бъдат приветствани от официални гости

сесИя I

ЗдРаВОсЛОВНИ И беЗОПасНИ  
УсЛОВИя На тРУд. ИНстИтУЦИОНаЛНИ  
И КОРПОРатИВНИ ПОЛИтИКИ И ПРаКтИКИ
Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор,  
Индустриален клъстер средногорие

09:30 съвременните здравословни и безопасни условия на труд: 
гледната точка на държавния регулатор
Румяна Михайлова, Изпълнителен директор, 
Иа „Инспекция по труда“

09:45 европейските норми и стандарти в ЗбУт
Представител, Министерство на труда и социалната политика

10:00 ефективни дейности за спазването на правилата  
за пожарна и аварийна безопасност в индустрията
Представител, гд Противопожарна безопасност  
и защита на населението 

10:15 Корпоративни политики и уеднаквяване на правилата и 
изискванията за безопасността при работа
Светлозар Караджов, Изпълнителен директор, амилум българия

10:35 дИсКУсИя

11:00 КаФе ПаУЗа

сесИя II

ИНдУстРИаЛНата еКОЛОгИя:  
ИдеЙНа РаМКа За КОМПЛеКсНИ деЙстВИя  
За ОПаЗВаНе На ОКОЛНата сРеда
Модератор: десислава Чалъмова,  
Индустриален клъстер средногорие

11:30 Иновативни практики за комплексни подходи  
при опазването на околната среда
Александър Григоров, директор дирекция  
“Околна среда и води“, елаците-Мед

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
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11:45 доброволни екологични стандарти в индустрията 
Боян Рашев, Управляващ партньор, Denkstatt

12:00 Управление на процесите в индустриалната екология

12:15 ефективно потребление на ресурсите  
и ефикасност на производствата
Политими Паунова, Изпълнителен директор,  
българска асоциация на металургичната индустрия

12:30 дИсКУсИя

13:00 Обяд

сеМИНаР

РабОтНОтО МястО И РабОтНата сРеда. 
ИНтеЛИгеНтНИ техНОЛОгИИ,  
сИстеМИ И РешеНИя
Модератор: снежана георгиева,  
Индустриален клъстер средногорие

14:00 Психо-социален риск за здравето и безопасността
доц. д-р Бистра Ценова, Национален център  
по опазване на общественото здраве

14:20 технологични решения за повишаване на ефективността  
при управлението на процесите на работното място

14:40 Интелигентното работно място, ограничаване на риска  
и възможностите за „човешка грешка“
Георги Мандилов, геодема консулт

15:00 служителят в контекста на интелигентното работно място  
и въздействието му върху резултатността на компанията

15:20 ергонoмия и дизайн на работното място  
арх. Николай Гълъбов, Камара на архитектите в българия

15:40 ЗаКЛюЧИтеЛНа дИсКУсИя

16:00 ЗаКРИВаНе
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100 лева   за участник 

80 лева     при двама и повече участника от организация

срок за регистрация: 13 октомври 2014 година (цените са без включен ДДс)

Цената за участие можете  
да заплатите на банковата сметка на:
Сдружение Средногорие Мед Индустриален Клъстер
УниКредит Булбанк
IBAN: BG32UNCR75271061989617
BIC: UNCRBGSF

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ И УЧАСТИЕ

Василена Димитрова 
T    0882 617 670

ева Драгоева 
T    0879 948 480

петър ковачев 
T    0879 948 479 

M    info@srednogorie.eu

можете да се регистрирате и на:
W    http://srednogorie.eu/

при интерес за участие като партньор
снежана георгиева
T    0887 660 422

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ
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МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Шератон хотел Балкан,  
гр. софия, зала роял 1
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