 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: . Министър
Петков: Чрез социалното предприемачество може да бъде подобрен социалния статус на хората в неравностойно положение Социалните
предприятия придобиват все по-голямо признание и се превръщат в конкурентоспособен, равноправен участник в икономическия живот на
страната и в рамките на общия единен европейски пазар. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при
откриването на осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество, който се провежда в Пловдив в периода 28-30 март с
подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. През тази година в панаира участват над 110 предприятия, в които са заети
хора с увреждания. Той обърна внимание, че предприятията и кооперациите от социалната икономика разчитат на целенасочените
действия на държавата по създаването на благоприятна среда за тяхното функциониране и развитие. В тази насока направихме значителна
стъпка напред с приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и Закона за хората с увреждания.
Създадената синергия между двата закона ще подпомогне заетостта и социалното включване на лица с увреждания и същевременно ще
допринесе за повишаване на конкурентоспособността на социалните предприятия, каза Петков. Министърът на труда подчерта, че новата
законодателна рамка дава възможност на уязвими групи в обществото, в това число и хора с увреждания, да участват пълноценно в
икономическия и социален живот на страната чрез мерки за включването им в заетост и социално приобщаване чрез социалните
предприятия. Той добави, че чрез установените в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика насърчителни мерки от
страна на централната и местна власт ще се гарантира целенасоченото подпомагане и развитие на социалните предприятия. В изказването
си министър Петков подчерта още, че социалното предприемачество е основано на демократични ценности. То има фундаментално
значение за социално приобщаващия икономически растеж, защото съдържа в себе си баланса между икономически цели и социални
ползи. Надявам се откриващото се днес изложение да покаже и потвърди, че чрез социалното предприемачество може да бъде подобрен
социалния статус на хората в неравностойно положение. Министерство на труда и социалната политика ще продължи и занапред да
подкрепя подобни инициативи и ще работи за утвърждаване на добрите практики и за създаване на по-добра среда за развитие на
социалното предприемачество в страната в сътрудничество с всички заинтересовани страни, каза в заключение министър Петков. След
официалното откриване на форума той награди социални предприятия за развитието на иновативни продукти и услуги. EN ISO 9001:2015
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