
„Да работиш“: ценност, изява, развитие 

Гледната точка на социалните предприятия и научените уроци  

Адриана Стоименова, заместник министър на труда и социалната политика (очаква се
потвърждение)

Надя Шабани, Български център за нестопанско право

Представяне на режима на задължителните квоти за наемане на хора с увреждания в ком-
пании и организации. Взаимодействие между мерките и ролята на социалните предприя-
тия. Идентифициране на проблемите в практиката и предлагане на нови по-работещи ре-
шения. 

Модератор: Павлета Алексиева, Български център за нестопанско право

Общоприложимите правни решения за наемане на хора и предизвикателствата в практика-
та пред социалните предприятия. Обсъждане на нови решения и възможности за промяна. 

Модератор: Надя Шабани, Български център за нестопанско право 

• Иван Нейков, Балкански институт за труда и социалната политика
Представяне на възможностите за наемане на работа в социалните предприятия -  възможнос-
ти и предизвикателства.

• Миряна Маламин - Сирийски, Фондация „Светът на Мария“ 
Алгоритъм (Пирамида на възможностите) на подкрепата за развитие на трудови умения на 
хора с интелектуални затруднения и представяне на въпросник за оценка на трудовите умения.

• Светла Гьорева, Каритас България 
Добри практики за измерване на производителност и остойностяване на труд в социалните 
предприятия и управление на човешкия капитал. 

• Главна инспекция по труда (очаква се потвърждение)
ПрПредставяне на проблемите в практиката при наемане на работа на хора от уязвими групи в со-
циални предприятия и на основните изводи за подобряване на правния режим с оглед предо-
твратяване на нарушения. 

11.50 – 12.00 Почивка

ВЪЗМОЖНОСТИ

10.00-10.30 

10.30 – 11.50  Рабо а сес я 1: Тру о а ае ос   со а е ре р я я

12.00 – 12.40  Рабо а сес я 2: Мер  а ас р аа е а рабо о а е е 
а аема е а хора с у ре а я

ЗАЕТОСТ ОСТОЕН ЖИВОТ:

26 МАРТ 2021 Г.

ТРУ ОВИ УМЕНИЯ

СОЦИА НИТЕ ПРЕ ПРИЯТИЯ В ТЪРСЕНЕ НА НАЙ-ОБРИТЕ 
РЕШЕНИЯ ЗА ХОРАТА



• Кремена Калчева, Агенция по заетостта 
Актуален правен режим на „задължителните квоти“ за наемане на хора с увреждания от компа-
нии и организации. Промяната, която се цели, чрез тази мярка относно заетостта на хората с 
увреждания. 

• Йоана Колева, Фондация „Сошъл Фючърс“ и платформата Jamba 
Ролята на трудовия посредник при връзката на работодател с търсещ работа човек с уврежда-
не. Предизвикателствата в практиката от гледна точка на трудовото посредничество и примери 
за програми и вътрешни правила на работодатели при наемане на хора с увреждания.     

• Радостина Руменова, Telenor  
Добра практика: какво означава да наемеш човек с увреждане от ценностна гледна точка и от 
практическа гледна точка. 

12.40 – 12.50 Почивка

Обсъждане на идеи и предложения за адресиране на споделените предизвикателства по 
време на работните дискусии и как могат да се реализират 

Уредбата на статута на социално предприятие съгласно Законът за предприятията на со-
циалната и солидарна икономика – възможности, въздействие, и развитие. 

Модератор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

• Петър Начев, Директор Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и 
социални инвестиции“ към Министерство на труда и социалната политика 
Уредбата на критерият „наемане на хора от уязвими групи“ като част от статута на социалните 
предприятия. Споделяне на актуална статистика и представяне на най-често срещаните причи-
ни за отказ на регистрация като социално предприятие.

• Яна Рупева, Фондация „Проект Северозапад“, регистрирано социално предприятие клас А+

• Мария Гинева, Фондация „Бъдеще за децата“, управляващо социално предприятие 
Работилница „Бисквитките“ 

Споделяне на опит от социални предприятия при регистрация в Регистъра на социалните пред-
приятия към Министерство на труда и социалната политика

13.30 – 14.00  „ а е с аме ае о“

12.50 – 13.30  Наема е о а рабо а а а о  уя м  ру  а о
р ер  а о у аа е а с а у  а со а о ре р я е 


