
                                          
   

                                                                                   

 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

         

 
 

 

ДЕСЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА СУБЕКТИТЕ НА 

СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА 
 

20.06. - 23.06.2022 г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ 

 

„Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“ 
 

 

 
   

 
 

 

 



                                          
   

                                                                                   

 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

ПРОГРАМА  
 20 ЮНИ 2022 г., понеделник 11:00 – 17:30   

  

11:00 -11:30   

 

 

 

 
 

Конгресен център на Международен панаир  

 

Палата № 11 

 

Официално откриване: Водещ - г-н Иван Соколов, Главен директор, Международен панаир Пловдив АД  

   

Приветствия: 

- г-жа Илиана Йотова, Вицепрезидент на Република България  

- г-н Здравко Димитров, кмет на община Пловдив  

- г-н Георги Гьоков, Министър на труда и социалната политика на България  

- г-н Никола Шмит, комисар за работни места и социални права, Европейска комисия  

 

Официални гости: 

- г-н Христо Проданов, министър на туризма  

- г-н Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа  

- г-н Иван Иванов, министър на земеделието 

- г-жа Диана Ковачева, омбудсман на Република България 

- г-н Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта 

- г-н Георги Титюков, зам.- кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, гр. Пловдив  

- кметове на общини  
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11:30 – 12:30 Разглеждане на изложението на продукти и услуги на субектите на социалната и солидарна икономика, както и 

обособени щандове пространства на:  

- висши училища, в които е застъпена темата за социалната икономика; 

- провеждане на срещи между социални предприятия и представители на бизнеса;  

- МТСП (Д ЖРДПСИ и ГД ЕФМПП, щанд на проект ЦЗСП и АЗ);  

- работилници/уъркшопове, където социални предприятия ще демонстрират дейността си с цел популяризиране както 

на събитието, така и на сектора на социалната икономика; 

- модно ревю. 

 

12:30 – 14:00 Коктейл 

14:00 - 15:00 

 

Зала „Пловдив“ 

Кръгла маса на високо равнище „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“ 

Модератор: Иван Кръстев, зам.-министър на труда и социалната политика  

 

- г-н Георги Гьоков, Министър на труда и социалната политика на България  

- г-н Никола Шмит, комисар за работни места и социални права, Европейска комисия 

- г-н Христо Проданов, министър на туризма 

- г-н Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа 

- г-н Иван Иванов, министър на земеделието 

- г-н Ивайло Калфин, Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд, Дъблин (видео обръщение) 

15:00 - 15:30  

 

Кафе пауза  

 

15.30 – 17:00 Дискусионен форум „Дигитална трансформация и социални иновации. Национални и европейски измерения и 

перспективи в социалната и солидарна икономика и приноса на гражданското общество“ 

Модератор: Зорница Русинова, Председател на Икономическия и социален съвет  
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Церемония по връчване на традиционната награда за заслуги за развитието на европейското социално предприемачество 

„Стилиян Баласопулов“ 

 

- г-жа Диана Ковачева, омбудсман на Република България - приветствие 

- г-жа Жулиета Върлякова, зам.-министър на труда и социалната политика - Акценти в националната политика 

- г-н Цветан Спасов, Ръководител на УО на ОПРЧР - План за възстановяване и устойчивост на България – акценти от 

стълба „Справедлива България“ и ПРЧР 2021-2027 г. 

- Дана Вербал, Европейска комисия, ГД „ Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (директна онлайн връзка) 

 

Политики за финансова устойчивост и растеж на социалните предприятия в България  

➢ Даниела Пеева - председател на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзка с 

инвеститорите в България и на Националната комисия по корпоративно управление - „Иновативни социални 

инвестиции“; 

➢ Пламен Йончев, Изпълнителен директор на SIS Credit – Кредит „Летящ старт“ в подкрепа на социалното 

предприемачество в България; 

➢ Francesca dell’Orco - Микрофинансиране за социално предприемачество, Национална агенция за 

микрокредитиране (Италия). 

Дейности за социално включване в местната общност: 

- г-н Атанас Стоянов, кмет на Сандански - „Подкрепата на общините за предприятията на социалната икономика“ 

- г-н Юлиан Найденов, кмет на община Силистра - „Социална политика на община Силистра“  

- г-жа Таня Траянова, Европейска асоциация за иновации и растеж - Иновативен клъстер за сребърна икономика 

- г-н Оскар Белмонте, Испания - Universitat Jaume I;  

- European Network for Social Integration Enterprises: “Представяне на B-WISE проект“. 
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21 ЮНИ 2022 г., ВТОРНИК  

 

09:30 – 13:00 Научно-практическа конференция „Съвременни бизнес модели за социална подкрепа“ 

09:30 – 10:00 Пленарно заседание – доклад проф. д.ик.н. Кирил 

Ангелов, Декан на Факултета за френско обучение по 

електроинженерство, Технически университет - София 

„Основни възможности и предизвикателства пред 

социалната и солидарна икономика“ 

 

10:00 – 12:00 

/с 15 мин. 

кафе пауза/   

Дискусионен форум (зала „Хеброс“): „Наука и 

образование за социална икономика и предприемачество“ 

Модератор: проф. д.ик.н. Кирил Ангелов  

Участници:  

- доц. Димитър Деков,  Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ - „Съвременни 

измерения на обучението по социално 

предприемачество“ 

- проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор 

УНСС 

- доц. д-р Миглена Ангелова, преподавател 

УНСС - „Европейски и национални политики по 

социално предприемачество“ 

– проф. д-р Стефан Мичев, директор на ЦПО 

към НС на ТПК, преподавател в УниБИТ - 

„Социалната и солидарна икономика в условия 

на глобална криза“ 

Дискусионен форум (зала „Струма“): „Социална икономика, социални 

иновации и социална отговорност“   

Модератор: Петър Начев, директор на дирекция „Жизнено равнище, 

демографска политика и социални инвестиции“ 

Участници:  

- Даниела Пеева, председател на Управителния съвет на 

Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в 

България и на Националната комисия по корпоративно 

управление – „Комуникация с потенциални инвеститори и 

заинтересовани лица за социално отговорните практики и 

устойчивост на компаниите. Последваща грижа“ 

- RREUSE, Simone Schirru: „Добри практики на социални 

предприятия в кръговата икономика (ЕС и САЩ)“ 

- Сейда Ергюнеш, Дирекция за национално образование в 

Анкара - Състоянието на социалното предприемачество в 

Турция 
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– доц. д.н. Владислав Лазаров, зам.-председател 

на НС на ТПК, преподавател в УниБИТ - 

„Проблеми на ресурсното осигуряване на 

социалната икономика“ 

– Йоана Веселинова /докторант/, УниБИТ - 

„Миграцията и нейното влияние върху 

социалната икономика“ 

– Борис Щурков /докторант/, УниБИТ - 

„Отношенията между полицията и субектите на 

социалната икономика – съществена част от 

регионалните гражданско-полицейски 

отношения“ 

- проф. д.и.н. Бисер Георгиев, зам.- председател 

на Общото събрание на Факултета по 

хуманитарни науки в Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ - 

„Социалната политика и войната (българският 

опит)“ 

- проф. д.ик.н. Кирил Ангелов, Технически 

университет-София 

- Петя Костадинова (докторант),  ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ - „Музейни иновации и социално 

предприемачество: практически опит и 

теоретични перспективи“  

- проф. Миглена Темелкова - ректор на Висше 

училище по телекомуникации и пощи 

               -  Университет по хранителни технологии 

- д-р Александра Александрова, заместник кмет на район 

Банкя - „Социалните политики на Банкя – социална отговорност, 

грижа за уязвимите групи и здраве“  
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            -  проф. д-р Мариана Иванова - ректор на ВУАРР 

- Universitat Jaume I de Castellón (Испания), 

Inmaculada Remolar Quintana - e-DIPLOMA - 

Електронна, дидактическа и иновативна 

платформа за обучение, базирано на 

мултимедийни активи  

- Средни училища – British school of Sofia-BBS 

10:00 – 13:00 Дискусионен форум (зала „Пловдив“): „Социална 

политика, корпоративна социална отговорност и приноса 

на ТПК за развитие на социалната икономика в България“ 

 

Модератори:  

- г-н Божидар Станчев, Председател на НС на ТПК  

- г-н Добри Митрев, Председател на БСК  

 

Участници:  

- Божидар Станчев, Председател на НС на ТПК „Трудово-

производителните кооперации като субект на социалната 

и солидарната икономика в България“ 

- Ваня Боюклиева, заместник-председател на ЦКС 

„Проекти на ЦКС с висока добавена социална стойност“  

- г-жа Елка Тодорова, Президент на НФРИ 

- г-жа Веска Събева, Председател на АРДЕ 

- г-н Алекси Попов, търговски директор и член на УС на 

кооперация „Панда“ - „От ТПК „Панда“ до  OFFICE 1“  

- доц. д-р Николай Крушков - „Социалната отговорност 

на БЕЛЛА България“ 
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- ARIS обучение и изследвания, (Италия), Енрико Либера 
 

22 – 23 ЮНИ 2022 г. 

 

Изложение на продукти и услуги на субектите на социалната и солидарна икономика 
 


