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 Преди всичко бих искала да поздравя организаторите на днешната 

международна конференция – Асоциацията на индустриалния капитал в 

България и Центъра за превенция на здравето за инициативата да се проведе 

конференция на тема: „Превенция на здравето – Европейски политики и 

практики“. 

 В Националната здравна стратегия 2020 г. е записано: „Доброто 

здраве представлява актив и е източник на икономическа и социална 

стабилност. Здравето има решаващо значение за намаляване на бедността 

като същевременно допринася за устойчивото развитие и се възползва от 

него. Най-важното – доброто здраве, вече не може да се разглежда като 

резултат от дейността на един единствен сектор – здравеопазването. 

Устойчивите и еднакво достъпни подобрения на здравето са продукт от 

успешната политика на цялата държава, както и на координираните 

действия на обществото.“ 

 В сферата на труда голямата тема за опазване здравето на хората 

присъства като „здравословни и безопасни условия на труд“. 

Работодателите имат ключови отговорности и задължения в тази област 

според българското законодателство. Те трябва да предприемат мерки за 

превенция на професионалните рискове, предоставяне на информация и 

обучение и  осигуряване на необходимата организация и средства. 

Акцентът на конференцията днес е върху европейските политики и 

практики. Важно е да прилагаме Стратегията на Европейския съюз за 

здравословни и безопасни условия на труд. Безопасността и здравето при 



работа е стратегическа цел, насочена към опазване на здравето на 217 млн. 

работещи хора на територията на Съюза. В тази стратегия, както и в 

българската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд е 

подчертана ключовата роля на превенцията. 

 Още веднъж ви поздравявам с избора на темата на конференцията. 

Вярвам, че ще се чуят много интересни и важни мнения от българските и 

чуждестранните участници. Ще очаквам с интерес да се запозная с 

основните заключения. 

 Желая ползотворна работа!  


