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С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Б Л А Г О Д А Р Н О С Т 
 

Уважаеми членове на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия 

на труд (НСЗБУТ), 

  

На 16 и 17 октомври 2015 г. в гр. София беше проведена 29-ата Среща на членовете на 

„Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа” 

(ENSHPO) – за първи път в България. 

 Домакин и организатор на срещата беше българското Национално сдружение за здра-

вословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ) с финансовото съдействие на фирма „ТИ-

ТАН Златна Панега Цимент” ЕАД, член на Сдружението, за осигуряване на техническото 

оборудване и обслужване на събитието през двата дни. 

КТ „Подкрепа” се отзова на молбата на Сдружението 29-ата Среща на членовете на 

ENSHPO да бъде проведена в конферентната зала на Централното управление на Конфеде-

рацията. 

В срещата участваха над 45 представители на европейски професионални организации 

по Безопасност и здраве при работа от 16 европейски държави, включително Русия и Турция. 

В срещата взеха участие и 14 членове на Националното сдружение за здравословни и безо-

пасни условия на труд. 

 

Общото заключение на чуждестранните и български участници в срещата е, че тя пре-

мина много ползотворно и успешно.  

Бяха представени подробно проектите на ENSHPO в областта на здравословните и бе-

зопасни условия на труд, инициативите на Международната организация на труда в същата 

област, както и взаимодействието с партньорски организации в Европа и в света за реализи-

ране на съответни проекти. 

Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд получи висока 

оценка за отличната организация на срещата и много добре балансираната програма за 

провеждането й.  

За отличните впечатления на участниците в срещата допринесоха и: 

- Поздравителният адрес на г-н Гълъб Донев, заместник-министър на труда и социална-

та политика на Република България, огласен пред участниците в срещата; 

- Приветствието на г-н Георги Милчин, секретар на ИА „Главна инспекция по труда”; 

- Приветствието на г-н Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, като официален 

представител на национално-представителна синдикална организация в България, също и 

впечатляващата презентация–анализ на състоянието на здравословните и безопасни усло-

вия на труд и на развитието на синдикалната дейност в България, на Александър Загоров, 

конфедерален секретар на КТ Подкрепа; 

- Приветствието на г-н Димитър Бранков, заместник-председател на Българската сто-

панска камара, като официален представител на национално-представителна работодателс-

ка организация, която е ангажирана и с въпросите за осигуряването на безопасност и здраве 

на работещите хора в страната, а също и интересната и съдържателна презентация на г-жа 

Даниела Симидчиева, директор "Професионално обучение и ЦПО" в БСК; 



 

 

- Приветствието на г-жа Ирина Пейчева, Директор „Злополука и здравно застраховане” в 

„Дженерали България”, към участниците в срещата; 

- Приветствието на г-жа Бойка Стоичкова, председател на Управителния съвет на Бъл-

гарската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни 

средства (БА ПВТ ЛПС), гр. София, и др. 

 

От името на Председателството на „Европейската мрежа на професионалните органи-

зации по Безопасност и здраве при работа” (ENSHPO) и лично от мое име изказвам благо-

дарност за отзивчивостта, всеотдайността и активното участие на членовете на Национално-

то сдружение за здравословни и безопасни условия на труд, за успеха на 29-ата Среща на 

членовете на ENSHPO, която се проведе на 16 и 17 октомври 2015 г. в гр. София и на която 

България за първи път беше домакин. 

 „„Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при 

работа” представлява обединение на професионални организации по безопасност и здраве 

при работа от 25 европейски държави. 

Основните цели на ENSHPO са:  

• да гарантира участието на професионалните организации по безопасност и здраве при 

работа в Европа при обсъждане и решаване на проблемите в тази област;  

• да работи като партньор в диалог със съответните национални и международни органи;  

• да си сътрудничи с други организации и институции в рамките на Европа и извън нея;  

• да действа като форум, където професионалистите могат да обменят информация, 

опит и добри практики в областта на безопасността и здравето при работа;  

• да разработи общоевропейска система за признаване на квалификацията и обучение-

то по безопасност и здраве при работа.  

Програма на Срещата на ENSHPO в София: 

Първи ден, 16.10.2015 г., петък 

9,30 – 10,00 – Кафе за „Добре дошли!”    

10.00 – 12.30 ч. – ПЪРВИ ПАНЕЛ 

10.00 – 10.10 – Откриване на срещата от Председателя на УС на НСЗБУТ – Валентин 

Илиев, и Председателя на ENSHPO - Брус Филипс, Ирландия; 

10.10 – 10.40 - Приветствия от МТСП (г-н Гълъб Донев); от ИА „ГИТ” (г-жа Румяна Ми-

хайлова); от КТ Подкрепа (г-н Димитър Манолов), от БСК (г-н Димитър Бранков) и партньори;  

10.40 – 11.10  – Представяне на дейността на „Европейската мрежа на професионалните 

организации по Безопасност и здраве при работа” (ENSHPO) от Брус Филипс, председател на 

организацията; Доклад от Председателя и Председателския съвет за предстоящите задачи. 

11.10 – 11.30  Почивка 

11.30 – 11.50  Проучване на ENSHPO  - Лауренс Дюфор, Великобритания, секретар на 

ENSHPO  

11.50 –12.00  Презентация на бъдещи мероприятия (конференции) по безопасност. 

Следваща среща ENSHPO. 

12.00 – 12.20  Презентация на проекта „Карта по безопасност”  (актуализация на 

EurOSHM сертифициране) - Клаудио Мунфорте, AIAS, Италия 

12.20 – 12.40  Сертификация по EurOSHM (Европейска схема за управление по безо-

пасност) - Клаудио Мунфорте, AIAS. 



 

12.40 – 14.00 Обяд 

14.00 – 17.00 – ВТОРИ ПАНЕЛ 

14.00 – 14.30  Презентация от МОТ на Култура по превенция (изисквания за безопасност 

на практикуващите по целия свят) и проекта LEGOSH  - Цветомира Радославова, МОТ  

14.30 – 14.50  Презентация на тема „Ролята на неправителствените организации за оси-

гуряване на ЗБУТ в България” – Валентин Илиев, председател на УС на НСЗБУТ. 

14.50 – 15.10  Представяне от Хърватския институт за защита на здраветo и безопас-

ност при работа – Наталия Пейнович  

15.10 – 15.30  Кафе-пауза 

15.30 – 15.40  Работа с партньори – INSHPO (Международна мрежа на професионални-

те организации по Безопасност и здраве при работа), EFIP (Европейския форум на независи-

мите професионалисти), ISHCCO (Международна организация на Координаторите по здраве 

и безопасност в строителството). 

15.40 – 16.20  Актуализация за ISHCCO работа и съответните проекти - Презентация на 

Ричард Хабгуд, Люксембург  

16.20 – 16.40  Представяне на OiRA-инструменти за оценка на риска и резултатите от 

проекта „Превенция за безопасност и здраве при работа” – инж. Панайот Панайотов – Начал-

ник отдел в ГД „Инспекция на труда” на ИА „Главна инспекция по труда” 

16.40 – 17.00  Представяне на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" и 

на Проекта  ENETOSH  - Екатерина Борисова и Мирослав Славов 

Втори ден, 17.10.2015 г., събота 

9.00 – 9.30   Презентация на тема „Профил по БЗР на България” – Дойчин Дойчев, член 

на УС на НСЗБУТ, зам.-председател на ENSHPO, и „Актуални проблеми при осигуряване на 

ЗБУТ в България” – Илиян Нисторов, НСЗБУТ, България  

9.30 – 9.50  Презентация на тема „Устойчива култура по превенция” - Ралф Гиерке, VDSI 

(Съюз на инженерите по безопасност при работа), Германия 

9.50 –10.30  Рамка на IOSH (Институт за безопасност и здраве при работа, Лестър) за 

компетентност на лицата по БЗР – Шели Фрост, Директор политика в IOSH, Великобритания 

10.30 – 10.50  Ролята на работодателските организации за осигуряване на ЗБУТ  - Сне-

жана Славчева – директор „Индустриални отношения” в Българска стопанска камара  

10.50 –11.10 Ролята на синдикатите за осигуряване на ЗБУТ – Александър Загоров, 

конфедерален секретар в КТ Подкрепа 

11.10 – 11.30  Презентация на Балканската мрежа по БЗР (BalCanOSHnet) -  Фатмир Са-

рачини, Македония.  

11.30 – 12.00  Презентация на тема „Добри практики по БЗР в рискови икономически 

дейности” от ТИТАН Златна Панега Цимент ЕАД, член на НСЗБУТ.  

12.00 – 12.30  Дискусия по представените теми.  

                        Закриване на срещата на ENSHPO. 

 

17.10.2015 г.,  София 

С уважение, 

Валентин Илиев - председател на Управителния съвет на НСЗБУТ 

За контакти: 

M: +359 893 544 223            

T/F: +359 2 980 20 21 

гр. София 1000, ул. Триадица 5а, ет. 6, офис 623 

www.nahsw.com 


