
1 
 

 

Българското академично дружество по трудова медицина 

/БАДТМ/ е учредено на 24.01.2014 г. С решение №1/07.03.2014 на 

Софийски градски съд сдружението е вписано в регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел. 

Българското академично дружество по трудова медицина е 

самостоятелно юридическо лице, което обединява физически лица, 

юридически лица и граждански дружества на лекари и други специалисти с 

висше образование, които работят в областта на трудовата медицина. 

Управителният съвет на дружеството е в състав: 

Председател: проф. д-р Невена Цачева, дмн 

Зам. предеседател: проф. д-р Каролина Любомирова, дм 

Секретар-касиер: гл. ас. Тодор Кундуржиев, дм 

 

Основни цели на дружеството са: 

1. Стимулиране на научно-изследователска работа в областта на 

медицинските науки; 

2. Извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво 

на професионалната квалификация на лекари, лекари по трудова 

медицина и другите специалисти с висше образование, които работят 

в областта на трудовата медицина, здравето и безопасността при 

работа, общественото здраве и превенцията; 

3. Координиране и подпомагане на дейности, извършвани от 

специализираните медицински дружества и сдружения; 

4. Сътрудничество на сдружението и неговите членове с международни 

медицински организации и със сродни организации в чужбина – за 

най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни 

в България и за популяризиране на българската медицинска наука в 

други страни; 

5. Въвеждане на европейски програми за обучение на лекари, лекари по 

дентална медицина и фармацевти и другите специалисти с висше 

образование, които работят в областта на медицината, денталната 

медицина, фармацията; 

6. Обучение на студенти и специализанти и продължаващо медицинско 

обучение на  медицински и немедицински специалисти; 

7. Развиване на международна дейност и осъществяване на 

международни контакти с други организации в страната и чужбина; 
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8. Разработване, организиране и провеждане на програми за 

поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекари, 

дентални медици и фармацевти, както и широк кръг от немедицински 

кадри; 

9. Участие в проекти, свързани с опазване здравето на населението, с 

медицински проучвания и дейности, и осъществяване на контакти и 

взаимодействие със сродни български и международни организации; 

10. Разработване и актуализиране на стандарти и оценки на качество. 

 

Българското академично дружество по трудова медицина подпомага 

ефективната дейност на членовете си, като: 

1. Осигурява информационно своите членове и поддържа добра 

координационна мрежа. 

2. Събира и поддържа информационни фондове за действащото в 

страната и чужбина законодателство и всякаква друга информация в 

сферата на дейност на дружеството. 

3. Изготвя и разпространява научни и информационни материали, 

поддържа контакти със средствата за масова информация. 

4. Установява контакти и съдейства за установяването на равноправни 

и лоялни отношения с държавните органи и обществени 

организации. 

  

Членството в Българското Академично Дружество по Трудова 

Медицина спомага за прилагане на придобитите професионални 

знания и практически умения в ежедневната професионална практика 

и адекватното остойностяване на придобитата професионална 

квалификация на всички свои членове. 

В тази връзка, имаме удоволствието официално да Ви поканим да се 

присъедините като пълноправен член на нашето дружество. 

За да станете член на Българското Академично Дружество по Трудова 

медицина посетете сайта на ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, 

МУ СОФИЯ за необходимата информация: 

 Да се запознаете с основните цели на дружеството, приети от 

Общото събрание при учредяването; 

 Да попълните и изпратите заявлението за членство и копие от 

платежното нареждане за платен членски внос на електронния 

адрес на дружеството /badtm2014@abv.bg/ или на адрес: Факултет 

по обществено здраве, катедра Трудова медицина, МУ-София, ул. 

„Бяло море“ №8, ет. 4, 1527 София. 
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 Годишният членски внос е определен в размер на 60 (шестдесет) 

лева. 

 Членският внос се заплаща с банков превод. Банковата сметка е: 

 Първа инвестиционна банка АД 

BIC: FINVBGSF 

IBAN: BG62FINV91501216202567 

   

Българското академично дружество по трудова мудецина 

организира семинар на тема: „ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В 

ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА“, който ще се проведе на 17.06.2016 г. в 

аулата на УСБАЛ „Св. Екатерина“, гр. София. 

Каним членовете на БАДТМ и всички желаещи да вземат участие, 

като с това се надяваме на съвместна работа в посока развитие на 

трудовата медицина. 

  

Симпозиумът е продължение на решенията от Първата конференция 

по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа. 

Накратко за конференцията в текст и снимки: 

Българското академично дружество по трудова мудецина е 

организатор на ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, която се проведе на 15.05.2015 г. 

Основните цели на конференцията бяха обединяването на заинтересованите 

страни за осигуряване на здраве, работоспособност и безопасност при 

работа чрез добри научноизследователски  практики, академично обучение 

и законодателни инициативи за профилактика и промоция на 

професионалното здраве в отговор на предизвикателствата пред работната 

сила и за социалната им защита. 
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Откриване на Първата национална 

научна конференция по трудова 

медицина, работоспособност и 

безопасност при работа от Проф. д-р 

Невена Цачева, дмн, първи ръководител 

на първата и единствена катедра по 

Трудова медицина в България и 

Председател на  Българското академично 

дружество по трудова медицина  - 

15.05.2015г., София хотел Балкан; 

Делови президиум на 

Конференцията: 

Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, 

дмн – Създател и Декан на 

Факултета по обществено здраве,  

Д-р Иван Иванов, дм  - СЗО,  

Департамент Обществено здраве, 

Социални и екологични здравни 

детерминанти, ръководител екип 

„Трудова медицина”,  

Д-р Галинка Павлова, Зам. 

председател на БЛС, 

Д.ик.н. Янка Такева, Председател на 

Синдиката на българските учители 

Г-н Георги ГЬОКОВ  - Зам. 

председател на Комисията по труда, 

социалната и демографската 

политика в 43 НС  

Д-р Адам Персенски  - Зам. 

министър на здравеопазването  

Проф. д-р Веселин Борисов, дмн 
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Първи има думата основният 

организатор на Първата национална 

научна конференция по трудова 

медицина, работоспособност и 

безопасност при работа, Ректорът на 

Медицински Университет Акад. 

проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн, 

който подчерта факта „Както 

Университетът е първи между 

първите в страната, така  естествено 

е създадената в МУ София, катедра 

по „Трудова медицина” да е първата 

у нас“. Той изтъкна необходимостта 

от академично обучение на 

бакалаври и магистри по трудова 

медицина и работоспособност за 

целите на контрола, практиката и 

профилактиката, както и за 

научното развитие на превантивната 

медицина в България и пожела 

следващата конференция да е с 

повече международни участници. 

 

Поздравления и пожелания за успех 

на конференцията  поднесе Зам. 

председателят на Комисията по 

труда, социалната и демографската 

политика в 43 НС г-н Георги 

Гьоков. 

Слова произнесоха и Почетния 

Ректор на Медицински университет 

София,  Акад. Владимир Овчаров, 

Зам. председателят на БЛС, Д-р 

Галинка Павлова и Председателят 

на Акредитационния съвет при БЛС, 

Д-р Юлиан Йорданов. 

 

По време на конференцията, за 

съществен принос при 

утвърждаване на школата по 

трудова медицина като неотменна 

част от общественото здраве, 

почетен знак, почетна грамота и 

почетно членство в Българското 

академично дружество по трудова 

медицина, получи създателят и 

декан на Факултета по обществено 

здраве, Проф. Д-р Цекомир 

Воденичаров. 
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Участниците в Първата национална 

научна конференция по трудова 

медицина, работоспособност и 

безопасност при работа са магистри 

по трудова медицина и 

работоспособност, докторанти в 

катедрата по Трудова медицина, 

Ръководители и Управители на 

Служби по трудова медицина от 

цялата страна, студенти – 

кръжочници от студентската секция 

по трудова медицина, професори, 

доценти и преподаватели от 

Медицинските университети в 

страната, от НСА, от 

Химикотехнологичния и 

Металургичен университет, които 

взеха активно участие с доклади в 

пленарните сесии, в дискусиите, 

презентираха изложените над 50 

постери и така академичната 

общност се обогати с нови идеи и 

възможности за опазване и 

укрепване на здравето на работната 

сила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българското академично дружество по трудова медицина взе участие 

по случай отбелязването на Световния ден за безопасност и здраве при 

работа и се включи в инициативата по даряване и засаждане на дръвче като 

възпоменание за загиналите работници в трудови злополуки. 

 Инициатори и организатори на събитието бяха КТ „Подкрепа“ и 

Българска асоциация труд, здраве и безопасност. Столична община и лично 

кмета Йорданка Фандъкова като предоставили мястото за тази горичка, 

поздрави участниците и пожела спорна работа за все по малко трудови 

инциденти. 
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Предстоящи дейности: 

Председателят на БАДТМ проф. д-р Невена Цачева, дмн, заедно с 

проф. д-р Сашка Попова, дм ФОЗ, ще вземат участие във II-та Научно-

практическа конференция /13-15 май 2016г./ с пленарен доклад на тема: 

„Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна 

реформа“ организирана от Българския лекарски съюз.  

 


