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08:30
09:00
СЕСИЯ I
09:30 - 11:15

РЕГИСТРАЦИЯ – кафе на конференцията – Nescafe Dolce Gusto
ОТКРИВАНЕ
Модератор: Николай Минков, Индустриален клъстер Средногорие
АКЦЕНТИ:
▶ Взаимодействие между публичния и частния сектори в областта
на здравословните и безопасни условия на труд
▶ Програми за здравословни и безопасни условия на труд
▶ Приложими модели в ЗБУТ
▶ Съвременни корпоративни практики
УЧАСТНИЦИ:
▶ Румяна Михайлова, ИА Главна инспекция по труда
▶ Евелин Русинов, Аурубис България
▶ Светлозар Караджов, Нели Петрова, Амилум България
▶ Александър Цанов, Дънди Прешъс Металс Челопеч
▶ Мартин Бояджиев, Ей И Ес България
▶ Красимир Ненов, КонтурГлобал Марица-изток 3
▶ Светла Маринова, Йордан Нешев, Нестле България

11:15 - 11:30 КАФЕ ПАУЗА - кафе на конференцията – Nescafe Dolce Gusto
Модератор: Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие
СЕСИЯ II
11:30 - 13:15 АКЦЕНТИ:
▶ Актуална нормативна уредба за предотвратяване на големи аварии
и използването на най-добрата налична техника (НДНТ)
▶ Екологична сигурност
▶ Споделена и опазена околна среда, законовите процедури –
бреме или необходимост за индустрията
▶ Индустриални проекти и сътрудничество за устойчиво развитие

УЧАСТНИЦИ:
▶ Любка Попова, Петя Хорозова, МОСВ
▶ Георги Маринов, ВА Г. С. Раковски
▶ Никола Делев, Овергаз Инк.
▶ Даринка Георгиева, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН
▶ Драгомир Иванов, Уотър Фюел Инженеринг

13:15 - 14:00 ОБЯД
Модератор: Бистра Ценова, Национален център по опазване на общественото здраве и анализи
СЕСИЯ III
14:00 - 15:30 АКЦЕНТИ:
▶ Здраве и продуктивност на работното място
▶ Smart WorkSpace (SWS) - Smart Education Space
▶ Оценка на компетенциите на персонала
▶ Нови практики за изграждане на интелигентно работно място
УЧАСТНИЦИ:
▶ Деяна Илиева, Доцео, OTGOVORI.INFO
▶ Бистра Кирова, Детски научен център Музейко
▶ Томчо Томов, Българска стопанска камара
▶ Бисера Иванова, Мундус Сървисиз

15:30

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Инж. Румяна Михайлова е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” от 2009 г.
Дипломиран машинен инженер по специалността “Технология на машиностроенето, металорежещи машини, икономика
и управление” към Висшия машинно- електротехнически
институт, гр. Варна. Има следдипломна специализация по
трудово право и магистратура по “Публична администрация”
в СУ “Св. Климент Охридски”. Кариерата и в контролния орган
стартира през 1986 г. като инспектор в Инспекция по охрана
на труда и социално осигуряване. През 2001 г. е назначена
за директор на Дирекция “Областна инспекция по труда” Сливен. На този пост е до май 2007 г., когато е назначена за
главен секретар на ИА „ГИТ”.

Любка Попова е Държавен експерт по комплексни разрешителни в дирекция „Превантивна дейност“ към Министерство
на околната среда и водите. Занимава се с прилагането на
нормативната уредба по комплексни разрешителни от около
десет години.

Светлозар Караджов е Председател на Управителния съвет
на Амилум България от 2005 г. От 01 септември 1988 г. работи
в Завода за преработка на царевица, като при постъпването
си е назначен в Отдел „Подготовка кадри”. От 1993 г. активно
участва в изграждането на основните производствени звена
и монтаж на оборудването. От 1996 г. поема ръководството
на поддръжката на завода. В периода 1996 - 1997 година е
работил в завода на Амилум в Холандия и три години в завода
на дружеството в Словакия, като асистент на Техническия директор. През 2000 г. се завръща в България и приема позицията
на Технически директор на Амилум България.

Майор д-р Георги Маринов е главен асистент в катедра
“Логистика” във военна академия “Г. С. Раковски”. Научните му
интереси са в областта на логистиката, транспорта и здравословните и безопасни условия на труд. Взима дейно участие
в разработването на онлайн курс “Здравословни и безопасни
условия на труд” в интернет базирана платформа за обучение.

Евелин Русинов e Ръководител направление „Здравословни
и безопасни условия на труд“ в Аурубис България. Евелин
има бакалавърска степен по Стопанско управление от
Университета за национално и световно стопанство в София.
Той притежава и международен сертификат по безопасност
и здраве NEBOSH, както и експертна квалификация по OHSAS
18001:2007. Евелин е натрупал значителен международен
опит като Мениджър Здраве и Безопасност. В Аурубис България той отговаря за проекти, отнасящи се до подобряване
на работната среда и развитието на културата за здраве и
безопасност в компанията.
Инж. Александър Цанов има дългогодишен опит в областта
на здравето и безопасността в минната и преработвателна
индустрии. Работи в Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД от
2008 г. От 2011 г. заема позицията Мениджър Безопасност
и здраве при работа. Притежава магистърски степени от Технически университет - София и Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“ – гр. София със специалност „Машинен
инженер“ и „Инженерна безопасност“.
Нели Петрова е Координатор по Безопасност на труда и
околна среда на „Амилум България“ ЕАД. От 2011 г. Преди
това имам 11 години опит във фармацевтичната индустрия
придобит в „Балканфарма Разград“ АД в дирекция „Наука и
развитие“ и отдел „Осигуряване на качеството“ като главен
специалист по добра производствена практика. Магистър по
„Международен бизнес и мениджмънт“, бакалавър по „Международни икономически отношения“ и „Стопански и финансов контрол“, завършени в Стопанска академия „Д. А. Ценов“
в гр. Свищов, и бакалавър по „Индустриално инженерство“,
Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Красимир Ненов е Заместник изпълнителен директор и
Търговски директор на КонтурГлобал Марица Изток 3 от
март 2016 г. В периода ноември 2015 – март 2016 г. като
Ръководител Газово производство в Енел Русия, отговаря за
управлението на три газови електроцентрали централи (общо
инсталирани мощности 5,707 MW). Преди това е Директор
на Средноуралская електроцентрала, директор „Поръчки“ в
Енел Русия, в периода 2010 – 2013 г. е Търговски директор на
КонтурГлобал Марица Изток 3 и др.
Мартин Бояджиев е Мениджър бизнес анализи в търговски
отдел на Ей И Ес България. Присъединява се към екипа на Ей
И Ес преди 8 години и като Мениджър бизнес анализи взема
участие в множество проекти в целия спектър от дейности на
Ей И Ес България. Той е завършил Стопанския факултет на
Софийския университет със специалност „Икономика“.
Светла Маринова e Завеждащ Здраве, безопасност и опазване на околната среда за Администрация, Търговска сила и
Дистрибуция на Нестле България. Светла започва кариерата
си във фабриката на Нестле България през март 2006 г. като
стажант производство, а след това и като Началник смяна.
От юли 2007г. до 2010 г. заема позицията Експерт Здраве,
Безопасност и опазване на околната среда за Фабрика София
и след това поема същата длъжност за Администрация,
Търговска сила и Дистрибуция.
Йордан Нешев e Завеждащ ръководител устойчиво развитие
по Здраве, безопасност и околна среда регион Югоизточна
Европа и Фабрика София на Нестле България. Йордан има 20
годишен професионален опит в Актавис Дупница. От 2010 год.
заема позицията Завеждащ ръководител устойчиво развитие
по Здраве, безопасност и околна среда, регион Югоизточна
Европа и Фабрика София.

Петя Хорозова е Главен експерт в отдел опасни химични
вещества, дирекция превантивна дейност към Министерство
на околната среда и водите. Занимава се прилагането на
нормативната уредба по контрол на опасностите от големи
аварии (т.н. севезо предприятия, класифицирани с висок или
нисък рисков потенциал) вече десет години.

Никола Делев работи за Овергаз от 2006 г. Притежава
магистърска степен „Индустриална химия“ от Химикотехнологичния и металургичен университет и специализации
в областта на екологията и управлението. Г-н Делев има
опит в изготвянето на оценки и анализи по околна среда и
реализацията на екологични проекти, в т.ч. и международни.
Даринка Георгиева е изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН от началото на
2016 г. Работи за насърчаване на обществената отговорност
на бизнеса, прилагането на десетте принципа на Глобалния
договор на ООН и постигането на Целите за устойчиво развитие чрез колективни проекти на членовете на Мрежата с
обществена значимост, които имат положителен ефект върху
устойчивото развитие на бизнеса и обществото.
Драгомир Иванов е автор на два патента в сферата на водородните технологии. Участва в редица проекти, сред които:
създаването на роботизирана ръка за хора с увреждания
съвместно с университета „Магдебург“, изработване и внедряване на софтуер за управление на производството-МЕS;
МОМ, разработване на иновативна система за отопление на
база водород. Притежава бакалавърска степен „Автоматика
и Информационни технологии“ и магистърска такава „Водородни технологии“.
Д-р инж. Деяна Илиева е управител на “ДОЦЕО” ЕООД и
основател на най-големия сайт за безопасност и здраве в
българия OTGOVORI.INFO. Инж. Илиева е магистър инженер‚
”Bезопасност на производствата” и притежава докторска степен по “Eргономия и промишлен дизайн”. Tя е квалифициран
обучител с експертни умения и над 15-годишен опит в областта на осигуряването на безопасност и здраве при работа.
Бистра Кирова e Изпълнителен директор на Детски научен
център Музейко. Музейко е първият и единствен детски научен център в България и на Балканите. Музейко е проектиран
и създаден от над 80 учени от България, и над 30 дизайнери,
архитекти, художници, и производители от България и САЩ.
Проектът е финансиран от Фондация Америка за България и
е на стойност 21 милиона щатски долара. В Музейко, децата
учат докато играят заедно с техните родители или учители.
Мисията на Музейко е да запали интереса на децата към
науките, да подпомага учителите в тяхната работа във и
извън училище, и да предоставя възможност за пълноценно
прекарване на свободното време на цялото семейство.
Томчо Томов е ръководител на Националния център за оценка
на компетенциите от 2010 г. и мениджър „Човешки ресурси” на
„Тепро метал” ЕАД. Преди това е управлявал човешките ресурси
на „Кремиковци” АД, „Джеф Ко” ЕООД и „Дага полис” АД. Бил е
управител на консултантските агенции SIA и Crosspoint consult.
Има богат преподавателски и научен опит. Ръководител е на
специалност “Управление на човешките ресурси” в ЦДО към ТУСофия, ст.ас. и преподавател по дисциплините “Организационно
поведение” и “Социална психология” в ТУ-София и СУ „Св.
Кл.Охридски”. Член е на академичния съвет на европейски политехнически университет. Автор на 275 статии и монографии.
Бисера Иванова е Заместник изпълнителен директор на
Мундус Сървисиз, с над 18 години опит в сферата на фасилити
мениджмънт и управлението на имоти. Осем години е Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет на „Фасилити Оптимум България“ АД. Три мандата член на Управителния
съвет на Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация
(БГФМА), а към момента член на Съвета на жените в бизнеса
в България, Forbes Woman Society и Българската Фасилити
Мениджмънт Асоциация. Лектор и презентатор по: Фасилити и
пропърти мениджмънт; Мениджмънт на сгради и оборудване;
Енергийна ефективност и устойчиво бизнес развитие.

