На 25 април Фондация център за безопасност и здраве при работа и Клуб на
специалистите по безопасност и здраве при работа – Пловдив отбелязаха световния ден по
безопасност и здраве при работа, с любезното съдействие на Кметството на
район”Северен” и „ЕВН Топлофикация ЕАД“ – гр. Пловдив.
Международната организация на труда (МОТ) отбелязва всяка година 28 април- световния
ден по безопасност и здраве при работа , като подчертава значимостта на здравето и
безопасността на работното място. Тя фокусира вниманието на световната общественост
върху възможността за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните
болести, чрез социален диалог и тристранно сътрудничество между работодатели,
синдикати и управляващи.
Освен празник, този ден е и възпоменание. Международното профсъюзно движение
отбелязва 28 април като Международен ден в памет на загиналите и пострадалите от
трудови злополуки.
Гости на събитие бяха:
Владимир Глухов – Преседател на УС на ФЦБЗР
Атанас Чернаев – Директор - Дирекция "Инспекция по труда – Пловдив
Невена Каймакамова - Дирекция "Инспекция по труда – Пловдив
Александър Загоров – Конфедерален секретар КТ „Подкрепа”;
Кирил Бинев – гл.експерт КТ „Подкрепа”;
Ральо Ралев – кмет на р-н Север
Лариса Кътова - зам кмет р-н Север
На поклонението присъстваха също членове на клуб по БЗР-Пловдив , ръководни
специалисти, синдикални деятели и др.
Слово в памет на загиналите при трудови злополуки произнесе г-н Александър
Загоров – Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”
Господин Ральо Ралев , кмет на района „Северен“ отбеляза, че осигуряването на
здравословни и безопасни ,условия на труд и спазването на установените правила е
основно задължение на само за работодателите , но и на всеки работещ.
Поднесени бяха венци от името на Ф“ЦБЗР“, „Техноакташ“ АД, Електроразпределение
юг ЕАД и цветя от всички присъстващи.
След това, по традиция, срещата продължи в „ЕВН Топлофикация ЕАД“ гр. Пловдив.
Предприятието се класира на Първо място в Годишните награди по безопасност и здраве
при работа за 2018 година в категория средни предприятия.
Най-напред слово произнесе г-н Атанас Чернаев – Директор - Дирекция "Инспекция по
труда – Пловдив.
Той информира присъстващите за състоянието на трудовия травматизъм в страната и
Пловдивска област и за усилията на контролните органи и специалистите работещи в тази
област за постигане на по-добри резултати.
Г-н Чернаев връчи поздравителен адрес от инж. Румяна Михайлова – изпълнителен
директор на ИА “Инспекция по труда“ при МТСП. Тя благодари на органите по БЗР,
членове на Пловдивския клуб, за усилията им в съвместната дейност за създаване условия
за здравословен и безопасен труд.
След това г-н Симов – изп. директор на ЕВН Топлофикация ЕАД“ – гр. Пловдив запозна
присъстващите с дейността на фирмата и постигнатите добри резултати.

инж. Петър Василев Янков- ръководител отдел СВ в Електроразпределение юг ЕАД
разказа за прилаганите добри практики по здраве и безопасност във фирмата.
Всичко това бе добре онагледено.
След официалната част гостите посетиха цех “Когенерация“.

