
 

Организатори и модератори 

 

 

Проф. д-р Невена Цачева, д.м.н. е председател на 

Българското Академично Дружество по Трудова 

Медицина, заместник декан по научната дейност на 

Факултета по обществено здраве, МУ София, и 

ръководител катедра „Трудова медицина“. Има 

специалности по трудова медицина, социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията и 

професионални болести. Ръководител на 10 докторанта и 20 

специализанта. Председател на борда по трудова медицина. 

Създател на Националния регистър на професионалната 

заболяемост с официални данни за България от 2000 г. до 

2007 г., който е модерната база за обучение и следдипломни 

квалификации на бакалаври, магистри и експерти по 

трудова медицина и работоспособност на база ФОЗ, с 

експертиза в областта на методологията за изучаване на 

професионалното здраве и условията на труд.  

 

 

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм е национален 

консултант по трудова медицина. Член на борда на 

Българското Научно Дружество по Токсикология от  2004 г.  

Национален секретар за България и Член на научен комитет 

по Обучението по Трудова медицина към Международна 

комисия по трудова медицина (ICOH). Член на борда на 

Българско Академично дружество по Трудова медицина. В 

момента проф. д-р Каролина Любомирова е зам. Ректор по 

учебната дейност в МУ-София и ръководител на секция 

„Токсикология” в катедрата по трудова медицина към 

Факултет по обществено здраве, МУ-София. 

 

 

Лектори в Първа сесия: Тема „Значение на обучението при качествено 

изпълнение на дейностите в Трудовата медицина” 

 

 

 

Professor Jovanka Karadzinska-Bislimovska MD, Ph.D. 

Prof.Jovanka Bislimovska is a MD, specialist in occupational 

medicine and subspecialist in pulmology and allergology. She is 

a Head of Department  for research, education and international 

cooperation and  the Director of WHO Collaborating Center for 

Occupational Health, at the  Institute of Occupational Health of 

Republic of Macedonia.Bislimovska is a full Professor and 

actual  Head of Chair of Occupational Medicine, Medical 

Faculty, University "St. Cyril and Methodius" Skopje. 

She is a author of  the university textbooks, monographies, more 

than 200 scientific papers on different OH topics  and her 

research interest is focused on occupational pulmology and 

allerology,  epidemiology in occupational medicine, 



organization and function of OH services, OH policy, new 

educational approach in public health.  

During her 35 year experienced work, Prof.Bislimovska 

participated as a team leader, coordinator, program manager, 

WHO and EC consultant in many programs in the field of 

occupational and public health, at national and international 

level. 

She is a Coordinator of SEE Network on Workers’ Health - 

(regional network of representatives of  WHO CCs, OH 

institutes and WHO national focal points from 9 SEE countries),  

supported by WHO Regional Office for Europe. 

 

 

 

 

Д-р Юлиан Йорданов е хирург с 34-годишен стаж, като 27 

години от тях работи в Първа градска болница в София. 

Специализирал е в Холандия, Франция, Белгия и 

Великобритания. Бил е два пъти в Управителния съвет на 

Столичната лекарска колегия. Занимавал се е с обществена 

и синдикална работа. В момента е председател на 

Акредитационния съвет на Български лекарски съюз (БЛС). 

 

 

Professor Petar Bulat is a Medical Doctor, specialist in 

occupational medicine and Occupational Toxicology 

Superspecialist. He has Master degree of Health Management. 

He is Vice Dean University of Belgrade School of Medicine and 

Full professor and Chair of Occupational Health at University of 

Belgrade School of Medicine. He is member of: Serbian Medical 

Chamber, Serbian Occupational Health and Safety Society, 

Serbian Toxicology Society (Vice president), International 

Commission on Occupational Health (ICOH), International 

Commission on Occupational Health Scientific committee on 

Rural Health, Collegium Ramazzini, European Association of 

Schools of Occupational Medicine (Vice president), 

International Association of Agricultural Medicine and Rural 

Health (Board member). 

 

 

гл.ас. д-р инж. Спаска Янева завършва висшето си 

образование в Химикотехнологичен и металургичен 

университет по специалностите Фин органичен синтез, ОКС 

„бакалавър“ и „Биотехнологии“, ОКС „магистър“. 

През 2013 г. придобива ОНС „доктор“ по „Биоорганична 

химия, химия на природните и физиологично активните 

вещества“ в ХТМУ. 

От 2012 г. е главен асистент в катедра Основи на химичната 

технология“, където чете курсове по „Токсичност на 

веществата и материалите“ и „Организация на безопасността 

на труда и трудово-правно законодателство“ в специалност 

https://www.researchgate.net/profile/Petar_Bulat


„Безопасност на производствата и защита при бедствия и 

аварии“. 

 

 

Лектори във Втора сесия: Тема „Осигуряване и контрол върху качеството на 

трудовомедицинските дейности” 

 

 

Д-р Ангел Кунчев е завършил Медицинския институт в 

Пловдив. Работил е в  отдел "Противоепидемичен 

контрол", ХЕИ-Хасково, от 2001 година в същия отдел в 

Министерство на здравеопазването. От 2008 е директор на 

отдел "Надзор на заразните болести" в Министерство на 

здравеопазването и Главен държавен здравен инспектор. 

 

 

Инж. Румяна Михайлова е 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" . Владее френски и руски език. От 24 

август 2009 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда" - Министерство на 

труда и социалната политика, като ръководи, координира и 

контролира осъществяването на цялостната дейност на 

Агенцията. 

 

 

Alexandra Koukouliata, MD, is a pathologist from Aristotle 

University of Thessaloniki Medical School. She, also, holds an 

MS degree in Labour Health and Safety from Medical School of 

Democritus University of Thrace. She currently is Chief of the 

Department of Health and Safety Inspection at Work in Kavala 

(Greece), which belongs to the Hellenic Labour Inspectorate.  

 



 

Tzvetomira Radoslavova 

Labour Administration, Labour Inspection and Occupational 

Safety and Health Branch International Labour Organization 

 

Лектори в Трета сесия: Тема „Значение на предпазните средства за качествена 

превенция на здравето на работещите” 

 

 

 

Г-н Борил Георгиев Ташев е дългогодишен експерт в 

областта на здравословни и безопасни условия на труд. 

Участвал е в множество разработки и проекти за превенция 

на производствените рискове, оценка и предотвратяване на 

риска, проучване, анализ, оценяване и контрол на дейности, 

произтичащите от тях вредности и необходимостта от 

употреба на ЛПС и защитни облекла. Експерт в сферата на 

извършване на инспекции и консултиране с оглед на 

правилното прилагане на ЗБУТ и други нормативни норми в 

България и Европа. Г-н Борил Ташев е управител на 

„ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД и Председател на 

Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност. Той е Член 

на IOSH; Член на борда на GS1. Инструктор и консултант по: 

защита от падане при работа на височина, защита на 

дихателните органи, защита при бедствия и аварии. 

 

 

Доц. Румяна Ташева, доктор, кинезитерапия при НСА „В. 

Левски“, София. Тя е експерт по проектна дейност и 

създаване на професионални компетенции и стандарти, и 

застъпването им в образовтелния процес в европейски 

проект към програмата Леонардо да‘Винчи.  Има завършени 

над 30 специализирани курса за повишаване на 

професионалната квалификация в България и извън страната. 

Доц. Румяна Ташева е основател и председател на Българска 

организация по спортна кинезитерапия; Член е на: 

Българското научно дружество по спортна медицина и 

кинезитерапия, Асоциацията на физиотерапевтите в 

България (АФБ), Българска ортопедична и травматологична 

асоциация (БОТА), Дружество хирургия на ръката, 

International Federation of Sports Physiotehrapy (IFSP), WCPT 

(World Confederation for Physical Therapy). 

 



 

Инж. Севдалин Йончев Делиев завършва ОКС 

„бакалавър“ в Академия на МВР, факултет „Пожарна 

безопасност и защита на населението”, специалност 

„Пожарна и аварийна безопасност” и професионална 

квалификация „Инженер по пожарна и аварийна безопасност” 

през 2014 г.  

През 2015 г. се дипломира в ОКС „магистър“ в 

„Химикотехнологичен и металургичен университет” – София, 

факултет „Химични технологии” , специалност „Безопасност 

на производствата”.От началото на 2016 г. е редовен 

докторант в „Химикотехнологичен и металургичен 

университет” – София, факултет „Химични технологии”, 

катедра на „Основи на химичните технологии” по научната 

специалност „Техника не безопасността на труда и 

противопожарна техника (по отрасли) под ръководството на 

доц. д-р инж. Мариана Христова и доц. д-р инж. Веселин 

Илиев. 

 

 

Лектори в Четвърта сесия: Тема  „Роля на професионалните организации при 

осигуряване на качество в Трудовата медицина” 

 

 

 

Д-р Петя Гьорева -  председател на Асоциацията на 

Службите по трудова медицина 

 

 

 

Д-р Владимир Паскалев е лекар със специалност по 

„Трудова медицина“.  От 2005 година е председател на 

Сдружение на службите по трудова медицина в България. 

Експерт „Здравна оценка“ в ЕО и ОВОС. Експерт 

„Независим строителен надзор“. Към момента е 

управител на „СТМ – 2000“ ООД Шумен и ръководител 

на СТМ. 

 

 


