 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Архив от дата: . МТСП
връчи годишните национални награди за социални иновации Министерството на труда и социалната политика връчи за четвърта поредна
година годишните национални награди за социални иновации. Основната цел на форума е да насърчи социалните иновации в подкрепа на
социалната икономика и социалното предприемачество и да повиши видимостта и ролята на социалните предприятия, които осигуряват
възможност за социално включване и заетост на хора от уязвимите групи. В церемонията участваха министърът на труда и социалната
политика Бисер Петков и заместник-министрите Султанка Петрова, Зорница Русинова и Лазар Лазаров. В края сме на година, в която беше
направено много за насърчаване на социалното предприемачество, социалната и солидарна икономика, трудовата интеграция и заетостта на
хората с увреждания и от уязвими групи, каза министър Петков при откриването на събитието. Той награди победителите в конкурса за
разработване на графичен знак „Продукт на социално предприятие“, организиран от МТСП и Националната художествена академия.
Съгласно Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика всеки продукт на социално предприятие ще бъде обозначен с този
знак. Победител в конкурса стана Ивайло Тодоров. Заместник-министър Султанка Петрова връчи годишните награди за социални
иновации, свързани със заетост. Първото място в тази категория спечели социалното предприятие „Хартиен свят – Две могили“. На второ
място се класира ТПК „Родина“, а на трето „Дибико“ ЕООД. Заместник-министър Зорница Русинова награди призьорите в категорията за
социални иновации, свързани със социалното включване. Първа награда заслужи компанията „Солвей Соди“. Второ място спечели
фондация „Промяната“, а трето – Централен кооперативен съюз. Отличията в категорията „Социален продукт и социално иновативни
услуги“ връчи заместник-министър Лазар Лазаров. Победител стана проект Jedi. На второ място се класира Михаил Христов, а на трето –
„Зера Ера“ ЕООД. Връчването на наградите беше част от официалното откриване на изложение на социални предприемачи в зала
„Универсиада“ в София. Събитието е част от третия регионален Форум за социално предприемачество, организиран от Министерството на
труда и социалната политика съвместно с Националния съюз на трудово-производителните кооперации. EN ISO 9001:2015
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