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ФОНДАЦИЯ

ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ФОНДАЦИЯ ЦБЗР

ФОНДАЦИЯ ЦБЗР

КЛУБ БЗР ПЛОВДИВ

КЛУБ БЗР ПЛЕВЕН

София 1000
Лице за контакти: Люпчо Кочовски
Телефон: 0882 602 035
e-mail: office_sofia@fcbzr.org
Пловдив 4000
Лице за връзка: Благовеста Карова
Телефон: 0882 395 955
e-mail: bzr_plovdiv@abv.bg

КЛУБ БЗР ВАРНА

Пловдив 4000
Лице за връзка: Владимир Глухов
Телефон: 0888 668 613
e-mail: office@fcbzr.org

www.fcbzr.org

Плевен 5800
Лице за връзка: Евгени Костов
Телефон: 0887 788 707
e-mail: bzr_pleven@abv.bg

КЛУБ БЗР БУРГАС

Бургас 8000
Лице за връзка: Христо Първанов
Телефон: 0889 060 089
e-mail: bzr_burgas@abv.bg

Варна 9000
Лице за връзка: Боян Бакларов
Телефон: 0887 616 850
e-mail: bzr_varna@abv.bg

КЛУБ БЗР СТАРА ЗАГОРА

КЛУБ БЗР РУСЕ

КЛУБ БЗР БЛАГОЕВГРАД

КЛУБ БЗР СОФИЯ

КЛУБ БЗР ВРАЦА

КЛУБ БЗР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КЛУБ БЗР ШУМЕН

КЛУБ БЗР РАЗГРАД

КЛУБ БЗР КЪРДЖАЛИ

Стара Загора 6000
Лице за връзка: Тихомир Иванов
Телефон: 0888 149 870
e-mail: bzr_starazagora@abv.bg
София 1574
Лице за връзка: Мирослав Славов
Телефон: 0887 28 65 84
e-mail: slavov@fcbzr.org
Шумен 9700
Лице за връзка: Тихомир Господинов
Телефон: 0882 969 680
e-mail: bzr_shumen@abv.bg

Русе 7000
Лице за връзка: Свилен Боянов
Телефон: 0886 905 750
e-mail: bzr_ruse@abv.bg
Враца 3000
Лице за връзка: инж. Валя Маркова
Телефон: 0885 278 887
e-mail: bzr_vraca@abv.bg
Разград 7200
Лице за връзка: Красимир Тодоров
Телефон: 0888 193 900
e-mail: bzr_razgrad@abv.bg

Благоевград 2700
Лице за връзка: Крум Калайджийски
Телефон: 0886 779 979
e-mail: bzr_blagoevgrad@abv.bg
Велико Търново 5000
Лице за връзка: Свилен Боянов
Телефон: 0886 905 750
e-mail: bzr_v_tarnovo@abv.bg

Кърджали 6600
Лице за връзка: Екатерина Борисова
Телефон: 0888 601 009
e-mail: bzr_kardzhali@abv.bg
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Скъпи
читатели,

Dear
readers,

Обръщам се към Вас, за да споделя нашия
нов повод за гордост. В изпълнение на целите на Фондация „Център за безопасност
и здраве при работа“ ние се стремим към
постоянно развитие и усъвършенстване.
Тъй като контактите ни с чуждестранни
партньори се увеличават, а бихме искали
да споделим с тях резултатите от ежедневната ни работа, решихме, че е дошъл
моментът списанието „С грижа за хората“,
което всеки от Вас получава вече пета година, да върви с паралелен текст на английски език.
Това е дългоочаквана стъпка с оглед и
на многобройните търсения от страна на
чуждестранния мениджмънт в компаниите
в България. По този начин се надяваме, че
все повече Вашите чуждестранни работодатели ще разбират естеството на благородния Ви труд.
Уверявам Ви, че това няма да е последният ни опит да бъдем по-добри професионалисти! Подканям Ви да споделите своите
мнения и предложения, като контактите
за връзка ще откриете на вътрешната първа корица на списанието.
Знам, че има още много място за развитие на нашите намерения и стремежи,
и дълбоко вярвам, че съвместно с Вас ще
вървим към прогреса!

I would like
to address you,
to share our new
occasion of pride.
In pursuance of
the objectives of Foundation Center for Safety
and Health at Work, we strive for constant development and improvement. As our contacts with
foreign partners are growing, we would like to
share with them the results of what we do every
day, so we decided that the magazine – “For the
people with care”, which each of you has been
receiving for five years now, shall have a parallel
text in English.
This is a long-awaited step, regarding the
great demand by foreign management in companies in Bulgaria. So we hope that more and more
foreign employers will understand the nature of
the delicate work that you are performing.
I assure you that this will not be our last attempt to become better professionals! I invite you
to share your opinion and suggestions! So you
may find the contact details on the first inner
cover of the magazine.
I know there is still plenty of room for development of our intentions and aspirations, and I
deeply believe that together, we will move onto
the progress!
Sincerely yours,

С уважение:

Vladimir Gluhov,

Владимир Глухов,

Chairman
of the Steering Committee
of FCBZR

Председател
на Управителния съвет
на ФЦБЗР
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Kурс C1 „Тестване на
курс 1 от екипа на
проекта“

Course C1 „Staff
Training-Testing
Course 1“

Като част от дейностите по проект
AGROSH+ – „БЗР+ за европейския сектор
на селското стопанство – стимулиране на
растежа в селските райони чрез изграждане
на капацитет за доставчиците (и бенефициентите) на трудова медицина и услуги
в областта на БЗР“ в периода 16 – 20 април
2018 г. се проведе курс C1 „Тестване на курса
за специалисти по безопасност и здраве при
работа“.
По предварително заложено задание всяка страна-участник в проекта е необходимо
да организира едно мероприятие в рамките
на проекта на своя територия, като съответно домакин този път бе Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, а
за място на провеждане бе избран уютният
хотел „Сити Авеню“ в гр. София.
Участие в курса взеха представители на водещата партньорска организация
по проекта Фондация „Ромтенс“, Румъния,
както и партньорите – „Център за анализи на работното място“ (WRC), Ирландия,
Медицински и фармацевтичен университет „Виктор Бабес“, Тимишоара, Румъния,
Институт за превантивна медицина, окол-

As a part of the activities under AGROSH+ –
“OSH+ for the European Agriculture sector –
Stimulating growth in rural areas through capacity building for providers (and beneficiaries) of
occupational medicine and OSH services” during
the period between 16 – 20 of April, 2018, was
held course C1 “Staff Training-Testing Course 1”.
Each partner-country shall organize on its territory one event as host organization – this time
it was Foundation Center for Safety and Health
at Work and a place for conducting was the comfortable hotel “City Avenue”, Sofia, Bulgaria.
Participation in the course took ROMTENS
Foundation, Romania and the partnering organizations Work Research Centre, Ireland, Victor
Babes University of Medicine and Pharmacy, Romania, PROLEPSIS Institute, Greece.
The aim of the five-day course was analyses
and assessment of the developed by each organization case studies, that will serve for implementation of course C3 “Implementation of Course
C1 for Agriculture” that will be held in the period
between 02. – 06.07.2018.
Case studies were presented for:
•• Poultry farm in Romania, presented by Dr.
Theodor Haratau – Romtens;
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на среда и професионално здраве „ПРОЛЕПСИС“, Гърция.
Целта на петдневния курс бе анализ и
оценка на разработените от всяка от организациите фирмени казуси, които ще
послужат за организирането на курса C3
„Имплементиране на курс C1 за селското
стопанство“, който предстои да се проведе
в периода 02 – 06.07.2018 в Букурещ, Румъния.
Бяха представени фирмени казуси от:
•• Птицеферма в Румъния, представена
от д-р Теодор Харатау – „Ромтенс“;
•• Кланица на овце в Румъния – проф.
Елена-Ана Паунко;
•• Горско стопанство и подизпълнител
за събиране на дървесина от България – инж. Златка Паунова;
•• Ферма за яйца в Гърция, представена
от Пания Карнаки;
•• Оранжерия в Ирландия – Ричард Уин.
Освен фирмените казуси, които организациите разработват, бяха разгледани и
няколко модула, които ще бъдат включени
в Наръчник по безопасност и здраве при работа за селскостопанския сектор. Няколко
от тези модула се разработват и от Фондация „Център за безопасност и здраве при
работа“.

•• Sheep Slaughterhouse in Romania – Prof.
Elena-Ana Paunco;
•• Forestry and Subcontractor for Collection
of Wood from Bulgaria – eng. Zlatka Paunova;
•• An egg farm in Greece, represented by Pania Karnaki;
•• Greenhouse in Ireland – Richard Wynne.
Except from the case studies, developed by
the organizations, there were discusses some
modules that will be included into a Guideline
for the Agriculture sector. Some of those modules
are being developed by Foundation Center for
Safety and Health at Work.
Also, there were planned and discussed the
activities for dissemination of results and products, developed for the sector, as well as the
next staff meeting that was held during 28.04.01.05.2018 in Dublin, Ireland.
In July 2018, the C3 “Implementation of the
C1 course for agriculture”, Bucharest, Romania,
will take place, with the participation of wellknown OSH experts from Bulgaria, as well as university lecturers with many years of experience.
More information about the project results
and about the developed products, you may expect in the next magazine!
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Планирани бяха и дейностите по разпространение на постигнатите резултати
и продукти, разработени за сектора, както
и организирането на следващата среща на
екипа, която се проведе в периода 28.04 –
01.05.2018 в Дъблин, Ирландия.
През месец юли 2018 г. предстои провеждането на C3 „Имплементиране на курс C1
за селското стопанство“, Букурещ, Румъния, в което участие ще вземат и реномирани експерти по БЗР от България, както и
университетски преподаватели с дългогодишен опит.
Повече информация за резултатите от
проекта, както и за разработените продук
ти очаквайте в следващия ни брой!
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Проектът се реализира в рамките на про
грама ERASUM+ – Ключово действие 2 – Съ
трудничество за иновации и обмен на добри
практики / Стратегически партньорства за
професионално образование и обучение.
Партньори:
• Фондация ROMTENS, Румъния – Букурещ
(координатор)
• PROLEPSIS – Институт по превантивна
медицина за опазване на околната среда и тру
дова медицина, Гърция – Атина
• ФЦБЗР – Фондация „Център за безопас
ност и здраве при работа“, България – София
• UMFVBT – Медицински и фармацев
ти
чен университет „Виктор Бабеш“,
Румъния – Тимишоара
• WRC – Център за изследване на труда в
Ирландия, Дъблин

The project is being implemented under Eras
mus+ – Key Action 2 – Cooperation for Innovation
and the Exchange of Good Practices / Strategic
Partnerships for vocational education and training
Partnership:
• ROMTENS Foundation, Romania – Bucharest
(coordinator)
• PROLEPSIS – Institute of Preventive Medicine
Environmental and Occupational Health, Greece
– Athens
• FCBZR – Foundation „Center for Safety and
Health at Work“, Bulgaria – Sofia
• UMFVBT – Victor Babeş University of Medi
cine and Pharmacy Timisoara, Romania – Timisoara
• WRC – Work Research Centre Ireland Ltd, Ire
land – Dublin

Селското стопанство като икономически
сектор нараства стремително и в четирите
страни по проекта от няколко години насам,
като в същото време доклади като „Eurofound
(2016), Шести доклад за европейските условия
за работа – Общ преглед, Службата за публи
кации на Европейския съюз, Люксембург, сочи,
че компаниите, опериращи в този сектор, са
най-слабо обхванати от услугите в областта
на БЗР от икономиките на всички останали ев
ропейски държави-членки.

Agriculture as an economic sector has been
steadily growing within the four project countries,
and this for a number of years, while reports such
as the “Eurofound (2016), Sixth European Working
Conditions Survey – Overview report, Publications
Office of the European Union, Luxembourg” contin
ue to show, again for a number of years, that com
panies active in this sector are the least covered
with OSH services in all European member states’
economies.
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