
ВЪВЕЖДАЩА 
СЕСИЯ: 
ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
УСТОЙЧИВОСТ И 
РАСТЕЖ НА 
СОЦИАЛНИТЕ 
ПРПРЕДПРИЯТИЯ 

Зорница Русинова е заместник-министър на 
труда и социалната политика с ресори европейски 
фондове, международно сътрудничество и 
координация по въпросите на ЕС. В периода май 
2016-януари 2017 г. е социален министър, а преди 
това два пъти е заемала поста зам.-министър в 
МТСП. Тя притежава дългогодишен опит в 
упуправлението на програми и проекти, натрупан в 
Програмата на ООН за развитие, Американската 
агенция за международно развитие и 
Българо-швейцарска програма за 
сътрудничество. 

По образование е магистър по „Международни 
икономически отношения“. Притежава 
магистърска степен и по "Българска филология" и 
"Английска филология". Владее английски и руски 
език.

Надя Шабани е директор на Български център 
за нестопанско право (БЦНП). Тя работи в 
организацията от нейното основаване през 2001
г. до 2009г., като се връща отново през 2012 г. В 
БЦНП работи по въпроси, свързани със 
учредяване на НПО, публично-частни 
партньорства, добро управление и социално 
догодоговаряне.  Тя предоставя помощ и съдействие 
на държавни служители на централно и местно 
ниво, адвокати, професионални групи, дъщерни 
организации и доставчици на социални услуги за 
разработване на политики , стратегически 
документи, изготвяне на промени в 
законодателството и оценки на въздействието в 
ссоциалната сфера.

Павлета Алексиева е юрист и изпълнява 
длъжността програмен директор на Български 
център за нестопанско право от 2009 г. насам. 
Павлета има повече от петгодишен юридически 
опит с акцент върху правната и данъчната рамка 
на НПО в България. Павлета има опит в 
изготвянето на правни анализи, сравнителни 
изизследвания и предоставянето на правни 
консултации. 

Последната й работа и проучване са свързани 
със законодателни промени в очакване на 
ратификацията на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания в България.

СЕСИЯ

10.00-10.15

ВРЕМЕ
Павлета Алексиева и Надя Шабани, Български център за нестопанско 

право (БЦНП) 

Зорница Русинова, Заместник министър на труда и социалната 
политика 

Социалните предприятия – кои са те?

Приветствени думи

ГОВОРИТЕЛ / МОДЕРАТОР / ЛЕКТОР АКЦЕНТИ

Онлайн дискусия “Финансови инструменти за устойчивост и растеж на 
социални предприятия” - 27 ноември 2020 

ДИСКУСИЯТА Е ЧАСТ ОТ ИНИЦИАТИВА "ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО: ИДЕИ И 
ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРО УТРЕ"

 ПРОГРАМА



Надя Захариева е програмен директор на 
област „Бизнес, предприемачество и технологии“ 
във Фондация „Америка за България". Надя има 
17-годишен опит в инвестициите и банкирането. 
Била е Мениджър интестиции в програмата за 
финансиране на хотели в Българо-американска 
кредитна банка, а преди това в 
БъБългаро-американски инвестиционен фонд. 
Завършила е Международни икономически 
отношения в Университета за национално и 
световно стопанство в София.

Иван Димов е основател на фондация Сингъл Степ,  чиято мисия е да помага на младите хора с различна 
сексуална ориентация и полова идентичност в България да преминат през трудностите, които ги съпътстват 
ежедневно, да бъдат свободни и да усещат, че са част от една общност. Иван е и управител на The Steps, 
социалното предприятие на фондацията, което притежава бистро и съвременно мултифункционално 
пространство за виртуални и физически събития в София.

ППрофесионалната му кариера се развива в областта на финансите, като инвестиционен банкер и рисков 
инвеститор в Ню Йорк и Сидни, Австралия (Credit Suisse, Gramercy Communications Partners, Lazard), предимно в 
сферите на медии, телекомуникации и технологии.

Иван е съосновател и финансов директор на Bulgaria Innovation Hub в Сан Франциско, социално предприятие, 
което има за цел да подпомага предприемачеството в България и да улеснява достъпа на български 
технологични стартъпи до американския пазар – да създаде двустранен мост между българската 
предприемаческа екосистема и Силициевата долина.

ООсвен социален предприемач, Иван е запален маратонец, CrossFit атлет и пътешественик.

Ewa Konczal става част от EVPA през май 2014 г. като мениджър за Централна и 
Източна Европа (ЦИЕ). Ewa разпространява знанията за рисковата филантропия и 
социалните инвестиции в ЦИЕ.

Тя управлява първия полски VP Fund Valores, инициатива на общността в Полша. 
Ева има над 15 години опит в социалното предприемачество като представител на 
Ashoka в Полша и като директор на Ashoka за Централна и Източна Европа.

ППреди Ашока, Ева е работила в Индия с Global March Against Child Labor, а в Египет 
с AIESEC и Египетско-полската асоциация на бизнесмените. Тя е създала 
Фондация „Вълшебната планина“, използвайки планинските спортове и 
естествената конна езда като инструменти за промяна за хора в неравностойно 
положение. Ева е носител на наградата за предприемачество и лидерство на 
възпитаниците на AIESEC. Има магистърска степен по маркетинг и мениджмънт.

    

Виктория Блажева е първи вицепрезидент в УниКредит Булбанк. Тя е директор 
Комуникации, както и Diversity Manager на банката. Виктория е член на борда на 
директорите на Тръст за социална алтернатива; ръководи работната група по 
комуникационна стратегия на Съвета на жените в бизнеса в България; член е на 
комуникационната работна група на Асоциацията на банките в България; член на 
Европейската асоциация на комуникационните директори и на Harvard Club of Bulgaria. 
Основател е на инициативата The C-Suite Minimalists като част от MBA дисертацията ѝ 
в в Warwick Business School. Автор на статии в Капитал, Мениджър, 24 часа, блогове и 
др. Завършила е бизнес програмата CORe на HBX Harvard Business School; 
професионалната програма „Иновации и предприемачество“ на Stanford Graduate 
School of Business; програмата за висши мениджъри на Harvard University, John F. 
Kennedy School of Government за стратегическо управление на неправителствени 
организации. Завършила е OU Business School, Великобритания и има диплома от 
London School of PR, където преподава, и др. Интересите ѝ са в сферите на 
ппредприемачеството, иновациите, образованието с фокус към повишаване на 
финансовата култура.

Георги Бресковски  e изпълнителен директор на 
"Микрофонд" АД - първата българска неправителствена 
организация, занимаваща се с микрофинансиране, която 
се е трансформирала в търговска компания за 
финансиране на микро и малки фирми. Мисията на 
дружеството е да осигури бизнес кредити и за 
микро-предприемачи, да финансира нуждите на 
сесемействата с нисък доход и да поддържа добри 
финансови резултати, с цел обслужване на клиенти в 
дългосрочен план.

Пламена Димитрова е мениджър "Програми и 
комуникация" във фондация Reach for Change 
България. Част е от екипа на фондацията от 2015 
година и е участвала в организирането на обучения, 
консултации и срещи за обмяна на опит за над 80 
социални предприемачи в Инкубатора и 
Акселератора на фондацията. Отговаря за 
стстратегическите комуникации и кампаниите на Reach 
for Change България. В партньорство с различни 
медийни партньори създава интервюта и истории, 
които разказват за развитието на социалните 
предприемачи и промяната, която постигат.

РАБОТНА СЕСИЯ 1

ФФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ, 
АДАПТИРАНИ 
ЗА СОЦИАЛНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
– ПРИМЕРИ 

10.15 - 10.30

10.30 - 10.40

10.40 - 10.50

10.50 - 11.00

11.00 - 11.10

11.10 - 11.30

10.15 – 11.15

Иван Димов, Фондация Сингъл Степ 

Ewa Koncza, European Venture Philanthropy Association

Виктория Блажева, УниКредит Булбанк

Георги Бресковски, Микрофонд АД 

Пламена Димитрова, Фондация Reach for Change България

Модерирана дискусия с лектори и говорители

Надя Захариева, Фондация „Америка за България“ 
Спектърът от финансови инструменти за финансиране на социални предприятия 

Venture philanthropy: концепция и няколко примера от Централна и Източна Европа 

  Банкови инструменти за социални предприятия 

Кредитни продукти за социални предприятия – опитът на Микрофонд АД 
Reach for Change България - Пресечна точка между нуждите на социалните 

предприемачи и очакванията на финансиращите организации  



РАБОТНА 
СЕСИЯ 2: 

ПОЛИТИКИ ЗА 
ФИНАНСОВА 
УСТОЙЧИВОСТ 
И РАСТЕЖ НА 
СОЦИАЛНИТЕ 
ПРПРЕДПРИЯТИЯ 
В БЪЛГАРИЯ

СЕСИЯ

11.50 - 11.55

12.00 - 12.05

12.10 -12.20

12.20 - 12.30

12.35 - 12.45

11.45 - 12.45

ВРЕМЕ

Benjamin Malliart, Advocating for Non-Profit Enterprises Network 

Georgia Efremova, Главна дирекция по Икономически и 
Финансови въпроси към Европейската комисия 

Наталия Ефремова, Главна дирекция „Европейски фондове, 
международни програми и проекти” към Министерство на труда и 

социалната политика, Управляващ орган на ОП Развитие на човешките 
ресурси

Кремена Григорова, „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България“ ЕАД

Модерирана дискусия с лектори и говорители

Иван Нейков, Балкански институт за труда и социалната 
Неравното третиране на социалните предприятия при достъпа до ресурси и 

пазари    
Развиване на финансови инструменти и експертна подкрепа за социални 
предприятия чрез инвестиционните програми на ЕС в следващия програмен 

период 

Планирани инструменти и програми в рамките на ОПРЧР за новия програмен 
период 

Инструменти и програми за устойчивост и растеж на социалните предприятия

ГОВОРИТЕЛ / МОДЕРАТОР / ЛЕКТОР АКЦЕНТИ

Иван Нейков е Председател на 
Управителния съвет на Балкански 
институт за труда и социалната 
политика. Има над 30 години опит в 
сферата на социалните политики, 
трудовото законодателство и 
индустриалните отношения.  
ЕкЕкспертизата му включва изготвянето 
на анализи, експертни оценки и 
стратегии

Benjamin Malliart завършил 
Института за Европейски Проучвания 
и Колеж на Европа със специалност 
Европейски политики. Бенджамин 
Мълиарт имат над три годишен опит в 
сферата на европейските политики с 
фокус върху проблематиката на 
сосоциалната икономика 
(здравеопазване, устойчиво 
финансиране и концепцията за 
социална Европа) и въпроси от 
значение за европейското право като 
търговия, интелектуално право и 
предприемачество. В рамките на две 
ггодини и половина е бил сътрудник 
към Европейския парламент.      

Кремена Григорова е експерт 
„Оперативни програми“ във „Фонд 
мениджър на финансови инструменти 
в България“ ЕАД от юни 2016г. Преди 
това е работила в Министерство на 
труда и социалната политика, 
Управляващ орган на ОПРЧР, има 15 
гогодишен опит в областта на 
финансово управление, мониторинг и 
контрол на международни програми и 
проекти предимно свързани със 
заетост и социална политика. 
Завършила е Университета за 
национално и световно стопанство, 
сспециалност „Маркетинг и  
мениджмънт“

Georgia Efremova е експерт по политиките за инвестиции 
за социално въздействие към Европейската комисия, Главна 
дирекция по икономически и финансови въпроси, където в 
момента тя координира работата на Дирекцията по 
разработване на политиката на ЕС и финансови инструменти 
в областта на социалните инвестиции, разработена 
съвместно с Групата на ЕИБ и други международни 
фифинансови институции и която допринася за постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие.

Това надгражда предишния й опит в Програмата за развитие 
на ООН в сферата на териториалното развитие и социалното 
включване в Централна и Източна Европа. Преди това Georgia 
Efremova е работила в областта на политиката за градско 
развитие и намаляването на бедността, КСО и финансите. 
Нейната академична подготовка включва проучвания по 
икономика (UIC Чикаго), политически науки (CEU Будапеща) и 
додокторски изследвания по социална антропология (UCL 
Лондон).

Наталия Ефремова – заместник директор на ГД 
„Европейски фондове, международни проекти и 
програми“ в МТСП. 

ООт 2003 година работи в сферата на присъединяването 
на България към Европейския съюз, управление на 
проекти и програмата за Развитие на човешките 
ресурси. Работи последователно в системата на 
здравеопазването, както и на труда и социалната 
политика. Основни интереси – инвестиции в знания и 
умения на хората, управление на иновативни подходи 
заза развитие на сектора на социалното приобщаване.  
По образование е магистър по Право и Финанси.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
УСТОЙЧИВОСТ И РАСТЕЖ НА 
СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
СЕСИЯ: 

ДА 
ДЕЙСТВАМЕ 

СЕГА

СЕСИЯ

12.45 – 13.15

ВРЕМЕ

Петър Начев, Министерство на труда и социалната политика
БЦНП, Сингъл степ, Фондация „Св. Николай Чудотворец“ и Българска 

фондация „Биоразнообразие“, Аудитория

ГОВОРИТЕЛ / МОДЕРАТОР / ЛЕКТОР

Петър Начев е директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика.

Притежава предприемачески опит в частния сектор като управител на фармацевтична компания. В публичния сектор работи последователно в структури на Министерство на здравеопазването, Министерски 
съвет и Народното събрание на Република България.

ССредното си образование завършва във Френската езикова гимназия в София. Висше юридическо образование придобива в Университет Монпелие 1 (Франция), магистърска специалност – Банково и 
финансово право. Специализира на два пъти в Националната школа по администрация в Париж. Докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – тема „Теорията на парите и видове регулации“.

Български център за нестопанско право

Български център за нестопанско право помага на хората да 
упражняват свободно правото си на сдружаване в България и 
инвестира в развитието на независими и дейни граждански 
организации. 

ВВече над 10 години работим за развитие на средата за социално 
предприемачество, като предлагаме обучения, менторство, 
програми за обмен на идеи и опит, застъпваме се за прилагането на 
насърчителни политики и мерки в подкрепа на социалните 
предприятия в България. Управляваме и онлайн платформата 
ДарПазар (www.darpazar.bg) за предлагане на продукти на малки 
социални бизнеси, за да им помагаме да стигат до нови пазари и да 
прпривличат повече последователи. 

Бидейки част от общността на социалните предприятия, за нас е 
важно всички ние да сме в час с тенденциите, да имаме мнение по 
въпросите, които ни касаят и да се обединяваме около общ план за 
развитие, благодарение (и въпреки) многообразието си.

Фондация Сингъл Степ / The Steps

ССъздадохме фондация Сингъл Степ, за да помага на младите хора 
с различна сексуална ориентация и полова идентичност в България 
да преминат през трудностите, които ги съпътстват ежедневно, да 
бъдат свободни и да усещат, че са част от една общност. 
Предоставяме за тях и техните семейства психологическа 
подкрепа, здравна превенция и инициативи за видимост и 
публичен разговор. 

ССоциалното ни предприятие The Steps е мултифункционално 
пространство за физически и виртуални събития, което цели да 
осигури устойчивостта на фондацията и да среща, сприятелява и 
приобщава хората с различни идеи, отговорни и приемащи 
разликите помежду си.

Фондация „Св. Николай Чудотворец“/ Социално 
предприятие „Чудната градина“ 

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ е организация от 
съмишленици, която работи за достойния и независим живот на 
лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

ВВече 23 години работим като правозащитна организация за 
правата на хората с интелектуални затруднения и създаването на 
условия за достоен и независим живот в общността. От две години 
развиваме нашето социално предприятие „Чудната градина“, в 
което работят 22 младежи с увреждания. 

РРазвивайки „Чудната градина“ все повече се сблъскваме с 
неразбирането на същността на социалното предприемачество и 
неговото многообразие, отсъствието на мерки за справяне в 
ситуации на криза, както и липсата на каквито и да е политики за 
подкрепената трудова заетост.

Българска фондация Биоразнообразие/ Социално 
предприятие „Природа в кутия“

Българска фондация биоразнообразие, обединява хората с 
различни идеи за опазването на българската природа. 
Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението 
към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на 
възможностите, ползите и отговорностите към тях, е нашата мисия. 

ВВече над 25 години създаваме и разширяваме кръга от 
съмишленици в опазването на природата включително като 
въвличаме местните общности в конкретни дейности, подпомагаме 
природо-съобразният бизнес и разкриваме биоразнообразието в 
неговите социални, етични, културни и стопански измерения. 
Работата ни с местни общности и желанието ни да подпомагаме 
техният бизнес доведе до създаването на нашето социално 
прпредприятие „Природа в кутия“, която помага на малки фермери от 
изостаналите райони да популяризират и продават продуктите си.

За нас е особено важно изграждането и укрепването на общността 
на социалните предприятия, като носители на енергията и на 
идеята - важни за обществото каузи да се подкрепят чрез бизнес 
начинания.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
УСТОЙЧИВОСТ И РАСТЕЖ НА 
СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯОРГАНИЗАТОРИ



Фондация „Америка за България“ 

ФоФондация „Америка за България“ е независима, неправителствена 
и неполитическа американска фондация, която работи в 
партньорство с български организации за укрепване на частния 
сектор и демократичните институции в страната. От основаването 
си през 2009 година досега, Фондацията е дарила над 200 милиона 
долара в подкрепа на близо 1000 инициативи в областта на 
образованието и културното наследство и за развитието на 
гргражданското общество и частния сектор. Фондация „Америка за 
България” развива дългогодишните традиции на 
доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и 
България. За повече информация: www.us4bg.org 

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е водеща банка на българския пазар, част от 
паневропейската група УниКредит. В България банката обслужва 
повече от един милион клиенти в различни сегменти: банкиране на 
дребно, корпоративно, инвестиционно и частно банкиране.

ППрограмите на УниКредит Булбанк за социална отговорност имат 
три основни приоритета: насърчаване на предприемачеството, 
подкрепа за развитие на иновациите и на образованието с фокус 
към повишаване на финансовата култура. Проектът Social Impact 
Banking, съчетава всички тези приоритети в иновативна за 
България програма, която се реализира за първи път у нас. 

ЗЗа нас е от ключово значение изграждането на здравословна 
среда, в която корпоративният и неправителственият сектор си 
партнират. Вярваме, че синергията между различните организации 
и личности, както и споделянето на опит и знания е единственият 
път за създаване на добра социална и икономическа среда. 

Reach for Change България 

Reach for Change България част от мрежата на глобалната 
фондация Reach for Change, която има представителство в 15 
държави от Европа, Азия и Африка. Мисията й е да отключи силата 
на иновациите и предприемачеството, за да създаде по-добър свят 
за децата и младежите. 

ООт 2014 година насам Reach for Change България организира а 
партньорство с Нова Броудкастинг Груп конкурса ПРОМЯНАТА. За 
седемте му издания Reach for Change България e подкрепила 26 
социални предприемачи в своя Инкубатор и над 70 в своята 
интензивна обучителна програма - Акселератор. От 2020 г. 
фондацията развива съвместно с ING инициативата "Да отворим 
кръга", която цели да помогне на хора и организации да развият 
свсвоите иновативни решения за социално включване.

Включваме се, защото вярваме, че са необходими мултисекторни 
партньорства, за да можем да създадем среда и инструменти за 
подкрепа, необходими за успеха на социални предприемачи в 
различни стадии на развитие.

Балкански институт по труда и социалната политика 

Балканският институт по труда и социалната политика е 
неправителствена, доброволна, независима и неполитическа 
асоциация с нестопанска цел, създадена през септември 2001 г.

ООрганизацията работи в приоритетни области като управление на 
европейски фондове и други международни донорски програми, 
корпоративна социална отговорност, обучение през целия живот, 
пазар на труда, човешки ресурси, индустриални отношения, 
социална сигурност и социална защита, здраве и безопасност при 
работа, трудово право, социална политика, социално 
предприемачество и професионално обучение. BILSP има широка 
нанационална мрежа от 15 асоциирани партньорски организации в 15 
области в България, които помагат на BILSP ефективно да 
извършва дейности в регионите и да осигурява национално и 
регионално покритие. Международни партньори на BILSP са 
неправителствени организации, изследователски институти, 
университети, бизнес и консултантски компании от Австрия, Дания, 
Италия, Германия, Гърция, Испания, Словения, Румъния, Холандия, 
ООбединеното кралство, САЩ, Македония, Албания и Сърбия . 
BILSP е изпълнил и работи по проекти, поръчани от: Българските 
възлагащи органи по ОП, Европейската комисия, Европейската 
фондация за подобряване на условията на живот и труд - Дъблин, 
Международната конфедерация на профсъюзите, 
Международната организация на труда, Световната банка, ПРООН, 
Асоциация за справедлив труд, САЩ (FLA), Фондация за 
ссправедливо облекло - Холандия, GTZ - Германия, GVG - Германия, 
Freedom House - САЩ, Фондация Конрад Аденауер.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
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