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08:30 РЕГИСТРАЦИЯ И ОБОДРЯВАЩО КАФЕ
09:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

г-н Лазар Лазаров, Зам.- министър, Министерство на труда и социалната политика

г-жа Румяна Михайлова, Изпълнителен директор,  
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

г-н Радосвет Радев, Изпълнителен председател, БСК

г-н Цветан Симеонов, Председател, БТПП

д-р Петя Георева, Председател на Асоциация по трудова медицина, АИКБ

инж. Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален Клъстер Средногорие

СЕСИЯ I БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА: Публични политики и програми
Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие

09:30 Предизвикателства пред инспектирането на труда
Мирослава Ангелова, Главен директор, Главна дирекция „Инспектиране на труда“

09:50 Какви са ползите за бизнеса от програмите по безопасност и здраве?
Евелин Русинов, Ръководител Направление  
„Здравословни и безопасни условия на труд“, Аурубис България АД, 

Юлий Маринов – Оперативен ръководител ЗБУТ, Аурубис България АД

10:10 Програми и проекти по безопасност и здраве при работа
инж. Виолета Добрева, Директор фонд „Условия на труд“,  
Министерство на труда и социалната политика

10:30 Превенция на здравето при работа
доц. д-р Кирил Карамфилов, дм, Зам.-председател Здравна комисия, АИКБ

10:50 Дискусия

11:00 КАФЕ ПАУЗА

СЕСИЯ II БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА: Добри практики и решения
Модератор: Радослав Миков, Партньор,Wolf Theiss

11:30 Проактивна безопасност в ТЕЦ Ей и Ес Гълъбово
Радостина Янакиева, Ръководител отдел ЗБУТ и ООС, Ей и Ес България

11:50 Добри практики за справяне със стреса  
на работното място (в контекста на ИТ компаниите)
Ивайло Къцарков, Мениджър „Развитие на таланта“, Мусала Софт АД

12:10 Добри практики и решения
Филип Кулаксъзов, Мениджър Маркетинг и продажби, Интертек ВА ООД

12:30 Здраве и Безопасност в Холсим България. Добри практики и съвременни подходи
 Георги Илиев, Мениджър „Здраве и безопасност“, Холсим България

13:00 ОБЯД

СЕСИЯ III
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА:  
Vision zero-предизвикателства на превенцията
Модератор: Десислава Чалъмова, Директор „Бизнес развитие“, Индустриален клъстер Средногорие

14:00 Връзката между качествения сън и продуктивността по време на работа
Дарина Марчева,Бранд Мениджър вътрешен пазар, „ТЕД-БЕД“ ЕАД

14:20 Стрес, сън и здраве – фактори за трудово постижение и безопасност.  
Интеграция на различните елементи на промоция на здравето  
на работното място (Методология SOLVE на МОТ)
доц. д-р Бистра Ценова, Национален център по обществено здраве и анализи

14:40 Здраве на работната сила – проблеми и предизвикателства
проф. д-р Невена Цачева – Христова, Факултет по обществено здраве, МУ- София

15:00 Безопасност и здраве при управление на автомобила
инж. Трендафил Маринов,  
Преподавател за продобиване за свидетелство за управление

15:30 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

НИКОЛАЙ МИНКОВ е магистър-електроинженер 
по специалност„Автоматика и телемеханика“ на 
Московския енергетически институт, Москва, Русия. 
Има десетгодишен опит като преподавател в Тех-
ническия университет- София. Участвал е в научно-
изследо¬вателски 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 изпъл¬нителен директор.

МИРОСЛАВА ИВАНОВА АНГЕЛОВА – главен дирек-
тор на Главна дирекция „Инспектиране на труда“ при 
ИА „Главна инспекция по труда“. Магистър по право 
от СУ “Св. Климент Охридски“. Притежава 15 години 
опит в областта на контрола по спазване на трудовото 
законодателство, 13 от които като юрисконсулт в 
Инспекцията по труда. Член на Комитета на старшите 
инспектори по труда (SLIC) към Европейската комисия.

ЕВЕЛИН РУСИНОВ e Ръководител направление 
„Здравословни и безопасни условия на труд“ в 
Аурубис България. Евелин има бакалавърска 
степен по Сто¬панско 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 междуна¬роден 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. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА е директор на фонд 
„Условия на труд“. Дипломиран инженер по 
специалността "Технология на неорганични и 
електрохимични производства"  към ХТМУ, гр. Со-
фия. През 2004 г. завършва магистратура в УНСС 
със специалност „Счетоводство и контрол“. От 
1998 г. до 2017 г. работи в Изпълнителна агенция 
„Главна инспекция по труда“, като последователно 
заема длъжностите инспектор, началник на отдел 
„Химия, металургия и рискови дейности“, директор 
на дирекция „Безопасност на труда и анализ на 
контролната дейност“ и главен директор на Главна 
дирекция „Инспектиране на труда“. От 2017 година 
е директор на фонд „Условия на труд“ към Минис-
търа на труда и социалната политика.

ДОЦ. Д-Р КИРИЛ КАРАМФИЛОВ, дм е заместник 
председател на Здравената комисия към АИКБ. Съ-
учредител е на Център за превенция на здравето към 
АИКБ. Работи в клиниката по кардиология в УМБАЛ 
"Александровска" в София. Завършва медицина в 
МУ-София през 2002 г. с пълно отличие и удостоен 
със "Златен Хипократ". В момента работи в Клиниката 
по кардиология на "Александровска болница". Преди 
това трупа опит в УМБАЛ "Св. Екатерина" и "Токуда".

РАДОСТИНА ЯНАКИЕВА е Ръководител отдел 
ЗБУТ и ООС в Ей и Ес България. Магистър по еко-
логия и инженер Неорганична химична технология.

ИВАЙЛО КЪЦАРКОВ завършва “Компютърни 
системи и технологии” в ТУ - София. Кариерата 
му преминава последователно през “Сименс” и 
“Хюлет- Пакард”, където ръководи различни екипи 
и проекти. От пет години Ивайло е Мениджър 
развитие на таланта в “Мусала Софт” и отговаря 
за фирмената програма свързана с образовател-
ните институции в страната. За него развитието на 
хората и изграждането на професионалисти е от 
приоритетно значение. С компанията разработват 
и развиват програма за популяризиране на софту-
ерната индустрия.

ФИЛИП КУЛАКСЪЗОВ, Мениджър Маркетинг и 
продажби, Интертек ВА ООД. Притежава магистра-
тура „Бизнес и Администрация“ – Университета на 
Кардиф, Уелс и бакалавърска степен по „Икономи-
ка“ – Университет на Отава, Канада. Сертифициран 
Вътрешен Одитор на системи за управление по 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 
Има търговски опит в сфери, като строителство и 
недвижими имоти, живото застраховане, масла и 
смазочни материали.

ГЕОРГИ ИЛИЕВ е мениджър „Здраве и Без-
опасност“ за фирмите от групата на Холсим в 
България. С над двадесет годишен опит в областта 
на здравословните и безопасни условия на труд, 
включително и извън страната. Електроинженер по 
образование,  притежава и международно призна-
тия сертификат NEBOSH, издаден от Националния 
борд по Безопасност и Здраве на Великобритания. 
Като най-голямо предизвикателство в работата си 
приема изграждането на устойчива мотивация за 
безопасна работа, както в ръководителите, така и 
в работниците.“

ДАРИНА МАРЧЕВА е бранд мениджър вътрешен 
пазар, „ТЕД-БЕД“ ЕАД. Притежава бакалавърска 
степен „Бизнес Администрация“ от London 
Metropolitan University. ТЕД-БЕД ЕАД е водещ 
производител на матраци, легла, системи за спане 
и аксесоари за спалня с повече от 25 години опит 
в сферата. Продуктите с марка ТЕД са създадени 
с грижа за пълноценния и здравословен сън и се 
предлагат в повече от 30 държави.

ДОЦ. Д-Р БИСТРА ЦЕНОВА е завършила трудова 
и организационна психология (Хумболт универси-
тет), с втора специалност клинична психология, с 
дългогодишен изследователски опит в областта 
на хигиената на труда и професионалното здраве:  
психосоциални фактори на труда и здраве, стрес, 
бърнаут-синдром, насилие и тормоз, ресурси 
за справяне със стреса вкл. мотивация и начин 
на живот. Научната й дейност включва също 
психодиагностика, психотоксикология и модерна 
епидемиология. Специализирала е в Германия, 
Русия, Финландия, Италия. Води курсове за след-
дипломно обучение за специалисти по медицина 
на труда и обществено здраве. Преподава в уни-
верситети. Има над 250 публикации. Участва във 
въвеждането на ЕН по ергономия (БДС) в страната. 
Работи в НЦОЗА.

ПРОФ. Д-Р НЕВЕНА КОСТОВА ЦАЧЕВА – 
ХРИСТОВА, ДМН е основател /2008/, първи и 
досегашен ръководител на катедра "Трудова 
медицина" при ФОЗ, създава Националния 
регистър на професионалната заболяемост. Съз-
дава образователно – квалификационните степени 
«Бакалавър» и «Магистър» по “Tрудова медицина 
и работоспособност”. Признания за цялостна дей-
ност са: Публикувана биография в американското 
списание"Who is Who in the World", 2012 г.; Награда 
‘SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най–
успешна научна разработка в медико – социална 
област и общественото здраве за 2011г.; Почетен 
знак на Медицински университет София „PANACEA” 
-  златна за цялостна дейност в Медико- социална-
та област за 2013г.

ИНЖ. ТРЕНДАФИЛ МАРИНОВ е управител в 
автошкола „ЕС ТИ ЕС ТИЙМ“ ООД, в която препо-
дава практично и теоритично обучение. Завършва 
факултет „Техники и технологии“ в гр. Ямбол, 
специалност „Машинен инженер автотранспортна 
и земеделска техника“ степен магистър с допъл-
нителна квалификация преподавател на водачи 
за придобиване на свидетелство за управление на 
моторно превозно средство.

ПРОГРАМА ЛЕКТОРИ


