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индустриален клъстер средногорие 
е сдружение с нестопанска 
цел, сформирано на базата на 
индустриално-регионален принцип, 
което обединява интересите, 
възможностите и целите на 
големите индустриални компании 
в региона на средногорието, 
местните общини, както и научно-
изследователски и образователни 
организации. сдружението е 
създадено по инициатива на 
дружествата „асарел–медет“ 
ад, „аурубис България“ ад, 
„елаците–мед“ ад, „дънди 
Прешъс металс Челопеч“ еад 
и „Геотехмин“ ООд. клъстерът 
функционира като платформа за 
осъществяване на партньорство 
и реализиране на съвместни  
инициативи. сдружението развива 
своята дейност и от скоро има 
нови членове - сименс България, 
Геотрейдинг ад, Геострой ад и 
тУ-софия.

медодобивният завод на аурубис 
България е построен през 1958 г. 
в региона на средногорието. 
състои се от четири основни 
производствени единици: 
металургично производство, 
рафинерия за катодна мед, 
производство сярна киселина и 
обогатителна фабрика. днес в него 
са ангажирани над 820 служители. 
През 2014 г. производството 
възлиза на 350 000 тона анодна 
мед, 233 000 тона катодна мед и 
1 200 000 тона сярна киселина. 
компанията реализира 8% от 
износа на страната за различни 
пазари. За последните 10 години за 
модернизиране на производството 
в компанията и опазване на 
околната среда са инвестирани над 
500 млн. евро.
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втора годишна конференция 
„ОкОлна среда, ЗдравОслОвни 
и БеЗОПасни УслОвия на 
трУд  2015“ обръща поглед към 
някои от основополагащите теми 
в съвременната икономическа 
и бизнес среда. индустриалната 
екология заема все по-централно 
място в политиките на 
организациите, осъществяващи 
дейността си в стратегически 
важни направления като 
промишлеността, производството 
и др. нарастващото отражение 
на тези дейности върху 
обкръжаващата среда определя 
и нуждата от провеждане на 
целенасочена работа в посока 
устойчиво развитие.

Здравословните и безопасни 
условия на труд са задължителен 
елемент от политиката на всяка 
една компания и поставят 
пред мениджърския екип 
предизвикателства и отговорности, 
които трябва да бъдат посрещани 
адекватно. По време на форума 
ще бъдат разгледани някои 
от ключовите средства, чрез 
които се изгражда обликът на 
модерния корпоративен свят. 
сред тях е  концепцията за 
създаване на интелигентното 
работно място с оглед 
осигуряване на благоприятна 
работна среда и насърчаване на 
производителността на труда и 
постигането на по-добри резултати.  

събитието ще бъде посетено от 
представители на промишлени 
предприятия, технологични и 
инженерингови компании, от 
работещи в индустриалния сектор 
и в сферата на екологичната 
безопасност и устойчивото 
развитие, както и от специалисти 
в областта на осигуряването 
на здравословна и безопасна 
работна среда, от представители 
на образователни и научни 
организации и държавни 
институции.

Основни акценти на конференцията: 
> нормативни изисквания в областта 

на здравословните и безопасни 
условия на труд;

> взаимодействие между 
ангажираните страни с оглед 
постигане на устойчиво развитие;

> индустриалната екология като 
съществена част от успешната 
бизнес стратегия;

> Здравословните и безопасни 
условия на труд като задължителен 
елемент от корпоративните 
политики и практики;

> концепцията за интелигентното 
работно място;

> насърчаване на обмена на добри 
практики;

> Успешни примери от реализирани 
дейности и проекти.
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в

ОРГАНИЗАТОР: ГеНеРАЛеН пАРТНьОР: пАРТНьОРИ:

ПРОГРАМА
08:30 реГистраЦия и кафе

09:00 ОфиЦиалнО Откриване/ Пленарна сесия
Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и 
социалната политика
Бойко Малинов, Заместник-министър на околната среда и 
водите;
Цветан Симеонов, Председател, БтПП;
Кирил Желязков, Главен директор “Браншови организации, 
БСК;
Георги Николов, Генерален секретар, аурубис България
Николай Минков, изпълнителен директор, индустриален 
клъстер средногорие

сесия I ОкОлна среда и ЗдравОслОвни и БеЗОПасни УслОвия 
на трУд
Модератор: Доц. д-р Павел Павлов, Зам.-ректор по НИД, 
МГУ “Св. Иван Рилски“

09:50 иа Гит - авангардна и съвременна институция
Румяна Михайлова, Изпълнителен директор, ИА ГИТ
европейските норми и стандарти в здравословните и 
безопасни условия на труд

10:00 европейските норми и стандарти в здравословните и 
безопасни условия на труд 
Васка Семерджиева, Държавен експерт, Министерство на 
труда и социалната политика

10:20 Успешни корпоративни практики
Евелин Русинов, Направление“ Здравословни и безопасни 
условия на труд“, Аурубис България

10:40 аспекти на здравословните и безопасни условия на труд в 
сферата на сигурността и отбраната
Полковник инж. доц. д-р Мирослав Стефанов Димитров, 
Военна академия “Г. С. Раковски“

11:00 дискУсия

11:10 кафе ПаУЗа

сесия  II екОлОГия и ОсиГУряване на УстОЙЧива раБОтна среда
Модератор: Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер 
Средногорие

11:30 нарастваща необходимост и ползи от покритието на 
екологични щети
Павел Холнички-Сзулк, Регионален мениджър, AIG

11:50 добри практики при работа на височина
Нели Петрова, Амилум България

12:10 съвременни средства за защита на служителите
Александър Тошев, Линдстрьом

12:30 инвестиции в човешкия капитал и условията на труд
Светла Несторова, Председател на УС и Изпълнителен 
директор, ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп

12:50 дискУсия

13:00 ОБяд



сесия III интелиГентнО раБОтнО мястО
Модератор: арх. Николай Гълъбов, Зам.-председател, 
Камара на архитектите в България

14:00 мениджмънт на организационната промяна като фактор за 
БЗр в света на глобализацията
Доц. д-р Бистра Ценова, Национален център за 
обществено здраве и анализи

14:20 мениджмънт на организационната промяна като фактор за 
БЗр в света на глобализацията
Доц. д-р Бистра Ценова, Национален център за 
обществено здраве и анализи

14:40 Устойчивото строителство в България
Андреа Момерин, Управител, Greenworks

15:00 анализ на разходите за експлоатация на промишлени халета и 
мерки за намаляването им
Кирил Илиев, Управител, Гео Фасилитис

15:20 дискУсия

15:30 Закриване на кОнференЦията
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100 лева       за участник 

80 лева               при двама и повече участника от организация                  

                                                                                                         (Цените са без включен ДДС)

6 октомври 2015 г. срок за регистрация 
 

Цената за участие можете да заплатите  
на банковата сметка на:
сдружение средногорие мед индустриален клъстер
Уникредит Булбанк
IBAN: BG32UNCR75271061989617
BIC: UNCRBGSF

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ РегистРация за участие: 

снежана георгиева
T  0887 660 422
М  s.georgieva@srednogorie.eu

Петър Ковачев
T  0879 948 479
М  p.kovachev@srednogorie.eu

Василена Димитрова
T  0882 617 670
М  v.dimitrova@srednogorie.eu

Можете да се регистрирате и на:
www.srednogorie.eu
info@srednogorie.eu
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МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

София Хотел Балкан (Шератон), 
София 1000, 
пл. ,,Света Неделя” 5
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