
ТРЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” 

13 октомври 2016 г., София хотел Балкан 

Конференцията „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД 2016“ се утвърди като авторитетен национален формат, който през изминалите две 

години бе посетен от над 300 гости: мениджъри в индустриални компании и експерти в 

областта на ЗБУТ и околна среда, в т. ч. представители на производствения сектор, 

отговорните държавни институции; организации, доставчици на стоки и услуги; 

образователни и научни институции и др.  

Конференцията бе посетена от широк кръг представители на бизнеса, институциите и 

академичната общност. 

Основни акценти на форума:  

 Взаимодействие между публичния и частния сектори в областта на ЗБУТ 

 Превенция и управление на риска 

 Актуална нормативна уредба в областта на околната среда и екологичната 

сигурност 

 Приложими иновации 

 Индустриални практики и проекти 

 Здраве и продуктивност на работното място 

 Smart WorkSpace  

Инж. Румяна Михайлова – изпълнителен директор на ИА „ГИТ“, взе участие в 

конференцията като отчете резултатите от контролната дейност на ГИТ за 2015 година. 

Направени са 50 200 проверки. От тях проверените предприятия са 39 300, нарушенията 

са 222 000, а задължителните за изпълнение предписания са 216 000, направените актове 

са 9 400 /в т.ч. по възникване на трудови правоотоншения – 2 800, за неизпълнени 

предписания 850, за създаване на пречки на контролните органи – 100/. 

 

На конференцията взеха участие също: 

1. Светлозар Караджов – Амилум България АД, председател на УС; 

2. Александър Цанов -  мениджър „Безопасност и здраве при работа“ Dundee 

precious metals; 

3. Мартин Бояджиев – ТЕЦ  „Ей и Ес Гълъбово“; 

4. Красимир Ненов - Контур Глобал Марица изток 3; 

5. Нестле България АД; 

6.  Петя Хорозова – МОСВ; 

7. Любка Попова – държавен експерт по комплексни разрешителни – МОСВ; 

8. М-р инж. Георги Маринчев Маринов, д-р – Военна академия „Г. С. 

Раковски“, факултет „Командно – мащабен“, катедра „Логистика“; 

9. Овергаз; 

10. Даринка Георгиева – The Global Contact Network Bulgaria; 



11. Драгомир Иванов – Water Fuel Engineering; 

12. Бистра Кирова – „Музейко“ – Детски научен център, Америка за България; 

13. Евелин Русинов – Аурубис България. 

 


