
   

 

                                        П Р О Г Р А М А 

дискусионен форум с работодатели от област Русе 

“УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ 

ПРЕЗ СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО” 

23 ноември 2022г., 13.00 часа 

       гр. Русе, РУ „Ангел Кънчев“ - Зала „СИМЕНС“ 
 

ЧАС ТЕМА НА ФОРУМА 

 

 

Модератор/ участници в дискусията 

 

12,30 – 13,00  

                         

Регистрация на 

участниците 

Кафе за  

ДОБРЕ ДОШЛИ! 

  13,00  - 13,10                     
Откриване на 

дискусионния форум 

Боянка Димитрова – областен координатор 

на КНСБ Русе 

Цветелина Милчалиева - Председател на 

Федерация на  независимите синдикални 

организации от леката промишленост 

(ФНСОЛП)                                              

13:10 - 14:30 

Тема:  Безопасност и 

здраве при работа, новите 

рискове и възможности 

свързани с дигитализацията 

Тема: Европейски и 

национални програми за 

постигане на енергийна 

ефективност и подобряване 

на условията на труд 

 

Огнян Атанасов                                                 

Вицепрезидент на КНСБ 

 

  14,30 – 16,00                 

Дискусия: 

Устойчиви работни места 

и качествена заетост през 

социалното партньорство 

 

 

Огнян Атанасов – КНСБ 

Цветелина Милчалиева – ФНСОЛП 

Красимир Пащрапански - СБХН 

Милен Добрев – РТИК  

Миглена Христова – БАТОК, АИКБ 

Елеонора Иванова – БРТПП 

Силвия Кабаиванова - БМА 

Д-р Росица Георгиева –  РУО 

 



 

Представяне на лекторите: 

 

 

 

ОГНЯН АТАНАСОВ - ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ 

Завършил е география, специалност „Хидрология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, както 

и магистър по икономика от ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Ресор:„Социална защита, безопасност и здраве при работа. Справедлив зелен преход и 

екология“ 

Член на: Европейския орган по труда, Икономически и социален съвет на Република 

България, Консултативен съвет по зелената сделка, управителния съвет на Фонд Условия 

на труд, комитета по наблюдение на ОП Развитие на човешките ресурси, участва в 

работни групи в подготовката на нормативната уредба, свързана с безопасни и 

здравословни условия на труд. 

Той има висока експертност в областта на безопасните и здравословни условия на труд 

и екология. И двете теми са особено актуални през 2020 г. във връзка с епидемията от 

COVID-19 и инициативите на Зелената сделка. Участвал е като експерт в изготвяне на 

становища на Икономически и социален съвет на Република България. Има издадени 



трудове за европейското законодателство по безопасност и здраве при работа и мерки за 

защита от COVID-19 на работното място в помощ на работодателите и работниците. 

 

 

 
 

ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧАЛИЕВА –  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Завършила  висше икономическо образование. 

Член на Изпълнителния и координационен съвет на  КНСБ 

Участва в работни групи по разработване на нормативна уредба към Министерство на 

икономиката, член на експертна  комисия към Национална агенция за професионално 

образование и обучение 

Единодушно избрана за титулярен член на Изпълнителния комитет за Югоизточния 

регион на IndustriALL Global Union. 

Решението за високата позиция бе взето на 14 септември на Третия конгрес на 

IndustriALL Global Union „UNITED FOR A JUST FUTURE“, проведен  в онлайн 

платформа с участието на над 600 делегати от цял свят. 

Някои от по-важните стратегически цели и действия на Глобалния съюз на 

IndustriALL  Global Union ще бъдат насочени към: 



– Ратифициране, прилагане и зачитане на всички международни трудови стандарти; 

– Подкрепа на основните членове по прилагане на политиките за отстраняване на 

пропуските в прокарването и прилагането на международните и националните стандарти 

на труд; 

– Подкрепа на програми за образование и изграждане на капацитет, включително 

разработване на нови и ефективни форми на организиране; 

 

 


