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МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ:

Събитието се провежда под патронажа на  
г-жа Екатерина Захариева, Заместник министър-
председател по икономическата политика, министър на 
регионалното развитие и министър на инвестиционното 
проектиране.



Виолета Добрева е дипломиран инженер от 
Химикотехнологичния и металургичен университет 
– гр. София,  специалност: „Неорганични и 
електрохимични производства”. Завършила е 
магистратура в УНСС, специалност: „Счетоводство и 
контрол”. Кариерата й в Главна инспекция по труда 
започва през 1998 г. като инспектор. През 2009 г. 
става директор на дирекция „Безопасност на труда и 
анализ на контролната дейност“, която от началото 
на 2014 г. е  преструктурирана в Главна дирекция 
„Инспектиране на труда”.
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“.  
Светлозар Караджов e Технически директор 
на  Амилум България ЕАД от 2000 година. От 
2005г. заема и позицията Председател на УС на 
дружеството. Завършил е висшето си образование в 
Технически Университет гр. София със специалност 
Биотехника. Бил е Ръководител поддръжка на завода 
на компанията в България и е заемал ръководни 
позиции в заводите на Амилум в Холандия и 
Словакия.
Александър Григоров заема позицията 
Директор дирекция „Околна среда и води“ в 
„Елаците-Мед“ АД.

Диана Димитрова е Мениджър по опазване 
на околната среда в “Аурубис България” АД от 
април 2013 г. Преди заемането на тази позиция е 
работила като екологичен консултат в България и 
САЩ по проекти свързани с промяна на климата, 
ВЕИ технологии, разрешителни режими, както и 
екологични одити на предприятия за международни 
финансиращи институции. Магистър по индустриален 
екологичен мениджмънд от Университета Йейл, САЩ 
и Магистър по органична химия от СУ “Св. Климент 
Охридски”.
Политими Паунова е Изпълнителен директор 
на Българската асоциация на металургичната 
индустрия (БАМИ). По образование е инженер, 
завършила ХТМУ, специалност „Металургия на цветни, 
редки и благородни метали“. Има допълнителни 
специализации по автоматизация на процесите и по 
ефективен мениджмънт. Има стаж в производството, 
била е и преподавател в професионалното средно 
образование и е работила на различни нива в 
държавната стопанска администрация. От 1991 до 
2002г. заема ръководни длъжности в Министерството 
на икономиката. Участва в изпълнението на редица 
проекти по Европейски програми.

Боян Рашев e един от водещите експерти по 
устойчиво развитие в България. През 2007 г. става 
съдружник при създаването на българския офис 
на Denkstatt. През 2012 г. е сред финалистите на 
конкурса за млади мениджъри Next Generation. Има 
магистърска степен по „Управление на околната 
среда и ресурсите” от Бранденбургския технически 
университет в Котбус, Германия, като е учил и в 
България, Австрия и Венецуела.
Доц. д-р Бистра Ценова е доктор по трудова, 
инженерна психология и ергономия, доцент 
в сектор „Здраве при работа” в Националния 
център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). 
Втората и специалност е клинична психология, има 
допълнителна квалификация по трудова медицина, 
промоция на здравето, психосоциални фактори на 
труда, психотоксикология и модерна епидемиология. 
Притежава богат опит като изследовател и 
анализатор, автор на повече от 180 публикации, 
преподавател и университетски лектор, владее три 
чужди езика.
Венцислава Кюлева притежава повече от 12 години 
опит в сферата на управлението на човешките 
ресурси. Стартира кариерата си като експерт в 
Комисията за регулиране на съобщенията. През 
2007г. е привлечена в екипа на Титан Златна Панега, 
а от 2010 г. е мениджър Човешки ресурси на Титан 
България, и отговаря за всички процеси, свързани 
с управлението на Човешките ресурси, в това 
число организационно развитие, преструктуриране, 
оптимизиране на разходите, възнаграждения 
и придобивки; ръководи проекти за проучване 
ангажираността и мотивацията на служителите.
Инж. Георги Мандилов завършва ВВОВУ и ВА. От 
1981 до 2003г. е военнослужещ от БА. През 2003 
г. завършва курс по здравословни и безопасни 
условия на труд, промоция и превенция на работното 
място. От 2005 г. е управител на фирма ”Геодема 
консулт” ООД, която се занимава с консултации в 
областта на безопасността и здравето при работа. 
Работил е с различни български фирми и фирми с 
чуждестранно участие. Притежава богат практически 
опит по оценка на професионалния риск във 
фирми от различни браншове. Повежда обучения 
по модул „Здравословни и безопасни условия на 
труд ” с различни категории обучаеми в БСК. Има 
публикувани статии в различни списания в областта 
на безопасността и здравето при работа и трудовото 
законодателство
Арх.Николай Гълъбов има над двадесет години 
опит в изготвяне на дизайна и управлението 
на инвестиционни проекти в строителството.  
Лицензиран Архитект в щата Калифорния и 
Република България. Притежава сертификат за 
изграждане на „зелени” сгради от щата Калифорния, 
САЩ и консултант по DGNB (German Sustainable 
Building Council). Зам.- Председател на Камара на 
архитектите в България.  2011-2013 г. година е 
член на Управителния съвет на Архитектурния Съвет 
на Европа,  координира дейността на работните 
групи: „Околна среда и архитектура”, „Урбанизъм“ 
и „Жилищна политика“. Експерт към Европейската 
комисия по програма „Хоризонт 2020“.
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09:00
09:30

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

СЕСИЯ I
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.  
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ
Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие

09:30  Ролята на ИА „Главна инспекция по труда” за осигуряване на здравословна и безопасна работна 
среда в съвременните социално-икономически условия
инж. Виолета Добрева, Главен директор на Главна дирекция  
“Инспектиране на труда, ИА „Главна инспекция по труда“

09:50 Европейски директиви и норми в областта на безопасността и здравето при работа
Васка Семерджиева, Държавен експерт, Министерство на труда и социалната политика

10:10 Система по безопасност на труда в Амилум България - ключови предпоставки за успеха
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

11:50 Съвременни технологии за намаляване емисиите в атмосферния въздух
Диана Димитрова, Мениджър “Опазване на околната среда”, Аурубис България

12:10 Устойчивото развитие в металургията – без компромиси в опазване на природната и работна среда
Политими Паунова, Изпълнителен директор, Българска асоциация на металургичната индустрия

12:20 Доброволни екологични стандарти в индустрията 
Боян Рашев, Управляващ партньор, Denkstatt

12:40 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 общественото здраве и анализи

14:20 Развитието на човешките ресурси в контекста на ЗБУТ и интелигентното работно място
Венцислава Кюлева, Директор “Човешки ресурси”, Титан Златна Панега Цимент

14:40 Добри практики за интелигентно работно място и ограничаване на риска 
Георги Мандилов, Геодема консулт

15:00 Ергонoмия и дизайн на работното място  
арх. Николай Гълъбов, Камара на архитектите в България

15:20 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ

15:30 ЗАКРИВАНЕ

16  OКТОМВРИ, СОФИЯ,  

ШЕРАТОН ХОТЕЛ БАЛКАН 16  OКТОМВРИ, СОФИЯ,  

ШЕРАТОН ХОТЕЛ БАЛКАН
  

      ОКОЛНА СРЕДА,  

       ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ  

            
   УСЛОВИЯ НА ТРУД 2014   

      ОКОЛНА СРЕДА,  

       ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ  

            
   УСЛОВИЯ НА ТРУД 2014

КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ


