
 

 

15:45-17:30 ч. 

 

Трета сесия  - Политики за намалява-

не на джендърните различия при  

възрастната работна сила 

Модератор: проф. д.ист.н. Щелиян Д.  

Щерионов 

Доклад: проф. д-р Катя Владимирова 

(ИИНЧ-БАН) - Политики за намаляване 

различията по пол при възрастната работ-

на сила  

Съобщения: 

Живка Минчева — държавен експерт 
(Министерство на труда и социалната по-
литика) – Приносът на МТСП в политиките 
за удължаване на трудовия живот   

Таня Кметова (Център за  изследвания и 
политики за жените) – Подкрепата на     
неформалната дългосрочна грижа в         
семейството като мярка за намаляване на 
джендърните различия при възрастната 
работна сила  

Таня Йовева (председател на Национа-
лен алианс за развитие) – Активен живот в 
напреднала възраст 

Станимира Хаджимитова (Джендър 
проект България) - Защо ни тревожи      
разликата в заплащането по пол? 

Зоя Славова – За намаляване на джен-
дърните разлики в социалното осигуряване  
 

Дискусия 

Закриване 

Коктейл 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА  

НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА 

1113 София  

ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, ет. 5/6 

Тел: (+359 2) 979 30 30  

          (+359 2) 870 53 03 

E-mail: office@iphs.eu 

URL: http://www.iphs.eu 
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ДЖЕНДЪРНИ ЕФЕКТИ  

ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ  

НА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ  
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София,  Кристъл Палас Бутик Хотел 

 

 

 

 

 

 
 

COST Action IS 1409: Gender and health impacts of 

policies extending working life in western countries 



 

 

21.04.2016 г. (четвъртък)  

 

09:30 – 10:00 ч.  

 

Регистрация на участниците  

 

10:00-10:30 ч.  

  

Откриване: доц. д-р Антоанета  

Христова - директор на Института за 

изследване на населението и човека 

при БАН  

 

Приветствия 

 

Представяне на COST Action IS 

1409:Gender and health impacts of policies 

extending working life in western countries – 

гл. ас. д-р Камелия Лилова 

 

Пленарен доклад: проф. Кремена Бо-

рисова-Маринова (ИИНЧ-БАН) -  

Различия по пол при възрастната работна 

сила в България – основни характеристики 

и политики 

10:30-12:30 ч. 

 

Първа сесия - Увеличаване продъл-

жителността на заетостта и здравния 

статус на възрастната работна сила 
 

Модератор: проф. д-р Илона Томова 
 

Доклад: проф. д-р Невена Цачева, дм, 

дмн (ръководител на катедра „Трудова ме-

дицина“, МА) - Здравен статус на работещи 

- сравнения по пол и възраст в структуро-

определящи икономически дейности за пе-

риода 2011 – 2013 г. 
  

Съобщения: 
 

проф. д-р Николай Големанов, дмн – 
Жизнен и трудов потенциал в третата въз-
раст 
 

проф. д.ик.н. Росица Рангелова 
(ИИкИ—БАН)– Промени в здравния статус 
на застаряващата работна сила в България  
  

доц. д-р Божидар Ивков (ИИОЗ-БАН) – 
Удължаването на пенсионната възраст – 
фактор за повишаване на риска от влоша-
ване на здравето и инвалидизация 
 

Евелин Йорданова (НСИ) – Някои     
възможни източници на информация за 
оценка на въздействието на удължената 
трудова възраст върху здравното състояние 
на населението - европейска статистическа 
практика 
 

гл. ас. д-р Мариана Мургова (УНСС) - 
Влияние на смъртността по причини върху 
продължителността на живота на населе-
нието в трудоспособна възраст в България  
 

проф. д-р Христо Деянов, дм 
(Национален център по обществено здраве 
и анализи) – Заболеваемост и смъртност 
сред хората в активна трудова възраст  
 
Дискусия 

12:30-13:30 ч.    Обяд 
 
 

13:30-15:30 ч. 
 

 
 

Втора сесия - Джендър различия в  

заетостта, доходите и качеството на 

живот на възрастната работна сила 
 

Модератор: доц. д-р Елица Димитрова 

 

Доклад: проф. д.ик.н. Пенка Найде-

нова (ИИНЧ-БАН) - Джендър различия в 

заетостта, доходите и стандарта на живот 

на възрастната работна сила  

 
Съобщения: 
 

проф. д-р Искра Белева (ИИкИ-БАН) –  
Възможности за удължаване на трудовия 
живот на жените чрез заетост 
 

гл. ас. д-р Стоянка Черкезова (ИИНЧ-
БАН) - Доходи и качество на живот в трета-
та възраст – ефекти от удължаването на 
трудовата кариера 
 

ас. Силвия Николова (ИИНЧ-БАН) – 
Качество на живота на хората в предпенси-
онна възраст. 
 
Дискусия 
 
15:30-15:45 ч.   Кафе-пауза 


