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08:30

РЕГИСТРАЦИЯ И ОБОДРЯВАЩО КАФЕ

09:00

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Г-н Тим Курт, Изпълнителен директор на Аурубис България, Президент на ГБИТК
Г-н Хасан Адемов, Председател на Комисия по труда, социалната и демографската политика, НС
Г-н Лазар Лазаров, Заместник-министър на труда и социалната политика
инж. Румяна Михайлова, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Д-р Митко Василев, Главен управител, ГБИТК
Г-жа Политими Паунова, Изпълнителен директор на БАМИ
инж. Иван Андреев, Изпълнителен директор на БМГК
Г-н Константин Стаменов, Председател на УС на БФИЕК
проф. Йончо Пеловски, Заместник-председател на УС на БКХП
Г-н Стойчо Симов, Член на национален съвет, АИКБ
Инж. Николай Минков, Изпълнителен директор на ИКС

СЕСИЯ I

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Eвропейски и национални предизвикателства
Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие

10:00 - 10:15 „Управлението на дейността по безопасност и здраве при работа –
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15

административна тежест или спасен живот?“
инж. Румяна Михайлова, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“
Правни норми в областта на безопасността и здравето при работа
Васка Семерджиева, Държавен експерт, Министерство на труда и социалната политика
Добри практики свързани с управление на рисковете на работното място
Eвелин Русинов, Ръководител Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“, Аурубис България
Система за анализ на риска на работното място
Светлозар Караджов, Председател на УС, Амилум България
Нели Петрова, Координатор ЗБУТ, Амилум България
Оценка на риска и мерки за безопасност при работа на временни работни площадки
инж. Младен Захариев, Управител, Лайер

11:15 - 11:30 Дискусия
11:30 - 12:00 Кафе пауза

СЕСИЯ II

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Най-добри производствени практики
Модератор: Константин Делисивков, Изпълнителен директор,
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори

12:00 - 12:15 Повишаване на квалификацията – верния път към подобряване на ЗБУТ в сектор енергетика
Крум Гледжарски, Ръководител отдел „Управление на качеството“, ЧЕЗ Разпределение България

12:15 - 12:30 „Здраве за всички” - профилактика и укрепване на здравето при работа

Даринка Кръстева, Ръководител Служба по трудова медицина, КЦМ -Пловдив

12:30 - 12:45 Превенцията има значение. Ролята на застраховката при злополука на работното място

Силвия Георгиева, Директор на Дирекция „Рисково застраховане“, ЗАД Армеец
12:45 - 13:00 Комитети и групи по условия на труд като фактор на конкурентоспособност в индустрията,
Николай Минков, Изпълнителен директор, ИКС
13:00 - 13:15 Личните предпазни средства - фактор за успех
Бойка Стоичкова, Управител, Превента

13:15 - 13:30 Дискусия
13:30 - 14:30 Обяд

СЕСИЯ III

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Психологически климат на работната среда
Модератор: Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие

14:30 - 14:45 Да покажеш червен картон

Алесандро Морето, Директор ТЕЦ, Контур Глобал Марица Изток 3

14:45 - 15:00 Спортът и здравето като инструмент за привличане и задържане на служителите
Ива Зарева, Мениджър Бизнес продажби, Бенефит Системс България

15:00 - 15:15 Здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на водолазни операции
подп. д-р Георги Маринов, Военна академия „Г. С. Раковски“

15:15 - 15:30 Системи за управление на стреса в организацията

Томчо Томов, Ръководител, Национален център за оценка на компетенциите, БСК

15:30 - 15:45 Синдром на професионалното изтощение и изпепеляване (бърнаут) и сродни явления
на работното място. Как да се справим?
доц. д-р Бистра Ценова, Национален център по общественото здраве и анализи
15:45 - 16:00 Дискусия

16:00

Закриване

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”. 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”.
Васка Семерджиева работи в Министерството на
труда и социалната политика от 1988г., като заема
позицията на държавен експерт в дирекция „Трудово
право, обществено осигуряване и условия на труд“.
В продължение на пет години е заемала експертна
позиция в Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“.

Д-р Даринка Кръстева е магистър по медицина от
ВМИ „Ив. П. Павлов” – Пловдив. Притежава след
дипломна квалификация по “Хигиена на труда” от
МЗ, Висш медицински институт-София, завършила
“Основи на трудовата медицина” по Програма ФАР
на Европейския съюз. Притежава Сертификат за
”Мениджър по безопасни и здравословни условия
на труд” от TÜV NORD Akademie –Хамбург,Германия.
От 1997 г. и към момента ръководи методически и
организационно и участва като експерт по трудова
медицина в трудово-медицинското обслужване на
фирмите от Групата КЦМ 2000.
Силвия Георгиева изпълнява длъжността Директор
на Дирекция „Рисково застраховане“ в ЗАД „Армеец.
Завършила е Стопанска Академия „Д.А. Ценов“ гр.
Свищов, специалност „Мениджмънт на търговската
дейност“. Част от екипа на компанията е от близо 11
години.

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.
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 периода1996 - 97 година,
работи една година в Амилум - Холандия и три години
в Амилум - Словакия, като асистент на Техническия
директор. През 2000 г. е на позиция Технически
директор в Амилум България.
Нели Петрова е Координатор по Безопасност на труда
и околна среда на „Амилум България“ ЕАД от 2011 г.
Има 11 годишен опит във фармацевтичната индустрия,, придобит в „Балканфарма Разград“ АД, 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“.
Инж. Младен Захариев е завършил магистърска
степен по специалност “Промишлено и гражданско
строителство” във ВВИСУ “Любен Каравелов” през
1998г. С дългогодишен опит в строителството като
технически ръководител и ръководител маркетинг
и продажби на строително оборудване във фирмите
Акватек ЕООД и Хилти България. От началото на 2014
е управител на българския клон на немската фирма
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG - световен лидер в
производството системи за скеле за промишлеността,
енергетиката и строителството.
Крум Гледжарски е ръководител на отдел „Упра
вление на качеството“ в „ЧЕЗ Разпределение Бъл
гария“. Работил е като ръководил отдел „Обслужване
на ЧР“ в „ЧЕЗ България“, Мениджър „Управление на
човешките ресурси“ в „СИС ИНДУСТРИЙС” и „Биогейм“.
Бил е Директор „Системи за управление на бизнеса“ в
„ОВЕРГАЗ Инк.“ Завършил е Техническия университет
гр. София, специалност „Топло и ядрена енергетика“.
Има втора специалност по Управление на човешките
ресурси към Университета по национално и световно
стопанство. През 2012 г. придобива Master degree of
Human Resources в The Chartered Institute of Personnel
and Development (CIPD) Лондон, Великобритания.

Николай Минков е магистър-електроинженер по
специалност „Автоматика и телемеханика“ на Московския енергетически институт, Москва, Русия. Има
десетгодишен опит като преподавател в Техническия
университет- София. Участвал е в научно-изследователски и приложни проекти и е работил с някои
от големите промишлени предприятия в страната.
Г-н Минков е един от инициаторите за създаване на
Индустриален клъстер Средногорие и е негов изпълнителен директор.
Превента е смесена българо-френска фирма съз
дадена през 1996 г., присъстваща убедително на
пазара на стоки, осигуряващи надеждна защита на
работещите - лични предпазни средства и защитно
облекло. Поддържа повече от 600 артикула посто
янно на склад, ръкавици, обувки, очила, маски, каски,
антифони. Фирмата е единствен производител в
България със собствени продуктови сертификати „CE
изпитване на типа” и има осем сертификати.
Алесандро Морето е Директор на ТЕЦ „КонтурГлобал
Марица Изток 3“, гр. Гълъбово, област Стара Загора.
Алесандро има 33 години професионално развитие
в областта на енергопроизводството. Той придобива
управленски опит и технически познания в различни
централи и в енергийни проекти на италианския
енергиен гигант „Енел“. Директор е на проекта за
рехабилитация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток
3“. По-късно поема позицията Директор Системи за
ядрената електроцентрала в Моховце, Словакия.
Ива Зарева има дългогодишен опит в развитието и
внедряването на социални придобивки на българският пазар. В последните две години Ива е част от екипа
на Бенефит Системс България, компания пионер в
предлагането на мотивационни програми със спортна
насоченост.
Подполковник 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.
Томчо Томов е ръководител на Националния център
за оценка на компетенциите от 2010 г. и мениджър
„Човешки ресурси” на „Тепро метал” ЕАД. Управлявал
е човешките ресурси на „Кремиковци” АД, „Джеф Ко”
ЕООД и „Дага полис” АД. Бил е управител на консултантските агенции SIA и Crosspoint consult. Ръководител е на специалност “Управление на човешките
ресурси” в ЦДО към ТУ-София; ст. ас. и преподавател
по дисциплините “Организационно поведение” и “Социална психология” в ТУ-София и СУ „Св.Кл.Охридски”.
Доц. д-р Бистра Ценова, дп, е завършила трудова и
организационна психология, с втора специалност медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Има дългогодишен изследователски опит в областта
на психосоциалните фактори на труда и здравето,
стрес, бърнаут-синдром, ресурси за справяне със
стреса, вкл. мотивация, модерна епидемиология.
Преподава в университети. Работи в НЦОЗА, отдел
„Здраве при работа”. Участва в разработването на
ергономични стандарти по БДС.

