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  IN MEMORIAM 
 
  На 22.12.2022 г. след боледуване ни 
напусна Гочо Братанов - основател и председател 
на Националната федерация на работодателите 
на инвалиди от 2000 г. до 2007 г.  
  Името на Гочо Братанов е свързано с 
кооперативното движение, движението на хората 
с увреждания и развитието на специализираните 
предприятия и кооперации в България. 
  Неговата трудова дейност, свързана с 
кооперациите и предприятията на хората с 
увреждания, започва от 1976 г., където отговаря 
за тяхната дейност като директор в 
Министерството на вътрешната търговия и 
услугите до 1989 г. 
  Неговият съществен принос за българското 
кооперативно движение е в периода 1989-1990 г., 
когато активно участва в създаването на 
Централният съюз на ТПК и Съюзът на ТПКИ и 
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фирмите за трудоустроени лица. И по-късно като основател и учредител на Централния 
съюз на кооперациите на инвалидите през 1992 г. за изграждането на мощен защитен и 
представителен орган на кооперациите на инвалидите, чийто председател беше до 2007 г. 
  Гочо Братанов оказа своя значим принос със своята експертиза в областта на 
трудоустрояването и социалната рехабилитация на хората с увреждания в подготовката на 
Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите – приет през 1995 
г. С този закон се създаде Национален съвет по рехабилитация и социална интеграция към 
Министерския съвет и Национален фонд “Рехабилитация и социална интеграция” и 
решаването на проблемите на труда и бита на хората с увреждания в България започна да 
се разглежда на ново, по-високо ниво. Със своята последователна работа продължи да 
отстоява интересите на хората с увреждания и беше един от проводниците на Закона за 
интеграция на хората с увреждания през 2004 г., който влезе в сила през 2005 г. 

  Неговият принос за подписването на Споразумението за координация и 
сътрудничество между Съюза на глухите в България, Съюза на слепите в България, Съюза 
на инвалидите в България и Централния съюз на кооперациите на инвалидите през 1992 г. 
– доведе до първото неформално обединение на организации на хора с увреждания в 
България, разширено впоследствие и с Националния център за социална рехабилитация, и 
с Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения. Същите организации през 
2003 г. вече и формално регистрираха Национален съвет на хората с увреждания, който да 
послужи с опита и традициите си и за център за обединение на десетките организации на 
хората с увреждания за да имат тези хора една мощна, организация, която да е в състояние 
реално да защитава техните интереси и да е гарант по пътя към цялостната им интеграция 
в обществото. Със своята работа Гочо Братанов добринесе за укрепването на изградения 
вече Национален съвет на хората с увреждания, за превръщането му в притегателен 
център на други организации на хората с увреждания, като техен ефективен защитник, 
естествен и компетентен изразител на интересите им, член и неразделна част от 
организациите на хората с увреждания в България в Европейския форум на хората с 
увреждания. 

  Гочо Братанов с дългогодишната си работа като председател на Националния съюз 
на кооперациите на инвалидите беше спечелил огромен авторитет и се ползваше с 
уважението както на ръководствата на другите организации на и за хора с увреждания, така 
и на всички, които имаха допирни точки с дейността на съюза, в т.ч. и сред ръководството и 
членовете на Националния съюз на кооперациите на инвалидите, а по-късно и на 
Националната федерация на работодателите на инвалиди. Гочо Братанов беше и 
основател и учредител на Националното сдружение на работодателите на хората с 
увреждания през 2003 г., което обедини двете организации и по-късно привлече и Съюза на 
военноинвалидните кооперации в България. 
  Гочо Братанов с житейския си път, отдаден на каузата за социално включване на 
хората с увреждания в България, вложи сили, душа, опит и много отговорности за 
изграждането на една здрава основа за развитието на движението на хората с увреждания 
и специализираните предприятия и кооперации в България. 

  Поклон пред паметта му! 
 

 От Ръководството на НФРИ 
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Приветствие на вицепремиера Лазар Лазаров и министър на труда и социалната 
политика по повод 3 декември – Международен ден на хората с увреждания 

 

  Преди 30 години Генералната асамблея на Организацията на обединените нации 
обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. През настоящата 
година водещото послание, което обединява събития по цял свят, посветени на 
отбелязването на този ден, е: „Трансформиращи решения за приобщаващо развитие: 
ролята на иновациите за създаването на достъпен и справедлив свят“. 

  Мисията на Министерството на труда и социалната политика и правителството на 
България е осигуряването на по-добри условия за независим живот, изграждането на 
достъпна публична среда, преодоляването на бедността и социалната изолация. Това е 
дълъг процес, който не може да се случи само с усилията на институциите. Необходимо е 
всеки от нас да полага старание, за да има общество без граници, без недостъпна 
обществена среда, без социално изключване - общество, което гарантира правото на 
всеки да се реализира. Само по този начин ще докажем пред обществото, че хората с 
увреждания са ценен ресурс и ще успеем да преодолеем видимите и невидимите бариери 
пред тяхната трудова реализация, която е ключово условие, за да имат достоен и 
пълноценен живот. 

  Убеден съм, че с подкрепата на местните власти, работодателите, синдикатите, 
национално представителните организации на и за хората с увреждания, гражданския 
сектор, научната общност ще продължим да правим успешни крачки за преодоляване на 
стереотипа, че човекът с увреждане не може да се труди пълноценно. Доказателство за 
това са данните на Агенцията по заетостта, които показват, че от януари до края на 
ноември малко над 7000 хора с увреждания са започнали работа. Безспорна оценка за 
техните способности и професионализъм, е фактът че близо 60% от тях са наети от 
работодатели в реалния сектор. 

  Вярвам, че днешният ден ще ни накара да се опитаме да виждаме света с очите на 
различните от нас. Нека всички ние имаме чувствителността и търпението да оценим 
уникалността на всеки човек, да съумяваме да прогледнем за неговите силни страни и 
умения и да му дадем шанс да ги развие! 
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По повод Международния ден на хората с увреждания  национално представените 
организации на и за хора с увреждания се срещнаха в Народното събрание на 

РБългария с народни представители от Комисията по труда, социалната и 
демографска политика 

  По повод Международния ден на хората с увреждания в Народното събрание се 
проведе среща с представители на национално представителните организации на и за 
хората с увреждания и народни представители от Комисията по труда, социалната и 
демографската политика. В Клуба на народния представител бяха представени коледни 
сувенири и изделия, изработени от различни организации, които депутатите и гостите на 
Народното събрание имаха възможност да купят с благотворителна цел. Деца от 
Асоциацията на родителите на деца с епилепсия поздравиха присъстващите с фолклорни 
изпълнения. 

  Заместник-председателят на Националния съвет на хората с увреждания към 
Министерския съвет Веска Събева благодари за поканата на народните представители от 
Комисията по труда, социалната и демографската политика и на депутатите от всички 
парламентарни групи, които дойдоха на срещата. Всички ние, които сме тук, много искаме 
да не сме само на 3 декември заедно, а да бъдем заедно и в други дни и да дадем шанс на 
хората с увреждания да бъдат щастливи и да живеят своя живот, подчерта тя. 

  Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика Георги 
Гьоков припомни, че през 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за 
Международен ден на хората с увреждания. На този ден в цял свят се организират събития, 
напомнящи, че е необходима ефективна промяна в условията на живот на хората с 
увреждания, това е и ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с 
увреждания, подчерта той. 

  Хората с увреждания са най-голямото малцинство в света, по оценка на Световната 
здравна организация над един милиард души или 15 процента от населението на света има  
някаква форма на увреждания, посочи Георги Гьоков. Ние, народните представители, се 
присъединяваме към отбелязването на Международния ден на хората с увреждания с 
уважение към хората, които всеки ден с много упоритост и надежда отстояват правото си на 
достоен живот, добави той. 

  Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика заяви, 
че всички народни представители от 48-ото Народно събрание декларират, че са готови да 
сътрудничат и да решават проблемите, които стоят пред хората с увреждания, да правят 
всичко възможно, за да стане животът им по-добър и по-достоен. Длъжни сме да го 
направим, защото България е длъжник на тези хора, подчерта той. 
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  По инициатива на народния представител от ПГ „Демократична България“ Николай 
Табаков в Народното събрание беше открита изложба на Моника Христова от Белене и 
Здравко  Анев от Кюстендил. В тази сграда думата вдъхновение не се чува често, а пък 
нещото, което обединява тези двама художници е вдъхновението, посочи при 
представянето на експозицията Николай Табаков. Вдъхновението е това, което движи тези 
хора, то не може да се измери с килограми, пари, с брой гласове, то е онова, което не 
можеш да оразмериш и е най-ценното нещо, което човешките същества имат, добави той. 

  В изложбата са представени 15 платна от различните творчески периоди на двамата 
художници. Експозицията изложба на художници с увреждания гостува на Народното 
събрание до 14 декември. 

 

Мултимедийнa фотоизложба „През моите и твоите очи“ организирана от 
Министерството на труда и социалната политика и Програма „Развитие на човешките 

ресурси” по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания 

 

  В навечерието на 
Международния ден на 
хората с увреждания 
вицепремиерът и 
министър на труда и 
социалната политика 
Лазар Лазаров откри 
мултимедийнaта 
фотоизложба „През моите 
и твоите очи“.  „Трябва да 
докажем пред 
обществото, че хората с 
увреждания са ценен 
ресурс. Това е дълъг 
процес, който не може да 
се случи единствено с усилията на държавата“, каза Лазаров при представянето на 
експозицията, организирана от Министерството на труда и социалната политика и Програма 
„Развитие на човешките ресурси“. „Необходимо е всеки от нас да полага старание, за да 
има общество без граници, без недостъпна обществена среда, без социално изключване - 
общество, което гарантира правото на всеки да се реализира. Изцяло ще подкрепим 
инициативи, за да осигурим заетост на хората с увреждания“, добави той. 

  Фотоизложбата „През моите и твоите очи“ е посветена на хората с увреждания в 
България с фокус върху аутистичните личности. Целта на проекта е да постави акцент не 
върху диагнозата „нетрудоспособен“, а върху техните знания, умения, талант и 
възможности да се включат пълноценно в обществото и да допринасят за неговото 
развитие. Експозицията представя фотографии на 18-годишния Севдалин Тлаченски – 
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аутистична личност и неговия ментор Александър Николов, носител на наградата 
“Журналист на годината” за 2021 г. на Българския хелзинкски комитет. 

   В премиерата на изложбата участваха заместник-министрите Наталия Ефремова и 
Надя Клисурска, представители на Столична община и неправителствени организации, 
предоставящи социални услуги за хора с увреждания. По покана на МТСП, председателят 
на НФРИ взе участие в откриването. 

  „През следващата година ще продължим да работим усилено в подкрепа на хората в 
неравностойно положение. Основният ни фокус ще бъде насочен към възможностите за 
тяхната трудова реализация. Ще имаме специални програми за работодатели, за 
неправителствения сектор“, каза заместник-министър Наталия Ефремова. 

     Петима поети от различни поколения - Петър Чухов, Кристин Димитрова, Мария 
Донева, Константин Трендафилов (Папи Ханс) и Анастасия Стоилова - написаха стихове по 
фотографиите на Севдалин Тлаченски и Александър Николов, които отразяват 
чувствителността на обществото към проблемите на хората с увреждания в България. 

 

Възможности за подкрепа на социалното предприемачество с европейско 
финансиране 

  

Предвижда се 4 200 работещи в социални 
предприятия да бъдат подкрепени с европейско 
финансиране по Програма „Развитие на 
човешките ресурси“ (2021-2027) според 
изказване на заместник-министърът на труда и 
социалната политика Наталия Ефремова по 
време на дискусията „Let’s grow – финансови 
инструменти за стартиране и развитие на 
социално предприемачество“, организирана от 
Българския център за нестопанско право. 
Ресурсът, отделен в приоритета за пазара на 
труда по програмата конкретно за подкрепа на 
социалните предприятия, е в размер над 44 
млн. лв. Средствата ще бъдат насочени към 
подобряване видимостта на социалното 
предприемачество, развитие на пазарите и стимулиране на производството. „Социалното 
предприемачество може да създава устойчиви работни места, а уязвимите групи могат да 
бъдат изведени от социалната изолация“, коментира Ефремова. 

„Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ e първата 
мярка по ПРЧР, с която ще бъде подкрепено социалното предприемачество в новия 
програмен период, съобщи ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие 
на човешките ресурси“ Цветан Спасов. Бюджетът на мярката е в размер на 22 млн. лв., а 
дейностите, които ще получат подкрепа, включват повишаване разпознаваемостта на 
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социалните предприятия, стимулиране на партньорството, включително с конвенционалния 
бизнес, включване на уязвимите групи в курсове за повишаване на квалификация, подкрепа 
от ментор и осигуряване на субсидирана заетост. Предстои обявяването и на мярка за 
подкрепа на предприемачеството, по която ще могат да кандидатстват и социални 
предприемачи. Бюджетът й ще бъде в размер на 20 млн. лв. 

 „В програмен период 2014-2020 г. успяхме да финансираме три процедури за 
стимулиране на социалното предприемачество“, уточни Цветан Спасов. В същото време, 
много малка част от социалните предприятия успяват да продължат дейността си след 
приключване на проектите, финансирани с европейски средства. „Това означава, че 
въпреки голямата нужда и желание да се правят социални предприятия, няма достатъчно 
знания как да се управляват“, коментира зам.-министър Ефремова. „Подкрепа за устойчив 
бизнес“ по ОПРЧР е мярката, с която е даден отговор на тази потребност - подкрепа в 
размер на 5 000 лв., с които предприятията имаха възможност да подобрят управлението 
си. Финансовите инструменти са друга възможност, с която социалните предприятия могат 
да получат нисколихвени кредити до 50 000 лв. с 2-годишен гратисен период. До момента 
само девет социални предприятия са финансирали дейността си с кредити от Фонда на 
фондовете. 

 

Годишната национална награда за социални иновации   

 
Церемонията по награждаването с Годишната национална награда за социални 

иновации (в подкрепа на социалната икономика) се проведе на 22.12.2022 г. в гр. София. 
 
  Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова връчи 
два приза по време на Годишните национални награди за социални иновации, организирани 
от Министерството на труда и социалната политика. В категорията „Социални иновации, 
свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ бяха отличени Общинското 
предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ и Централният 
кооперативен съюз.  

  Зам.-министърът изрази надежда през 2023 г. да има още по-голямо разнообразие от 
регистрирани социални предприятия. Тя анонсира предстоящите процедури по Програма 
„Развитие на човешките ресурси“, с които ще бъде подкрепена дейността на социалните 
предприятия. Подкрепа ще получат дейности, свързани със защитена заетост, подкрепена 
заетост, обучение, разширяване на производството на социалните предприятия и др. 

  Над 60 млн. лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат инвестирани 
в мерки за подкрепа на стартиращи и действащи социални предприятия, уточни 
ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов. Той припомни, че в 
програмен период 2014-2020 г. над 4 700 представители на уязвимите групи са включени в 
близо 250 проекта, свързани със социалното предприемачество. За нас е важно, че 
осигуряваме възможност хората да получат подкрепа, за да се реализират на пазара на 
труда“, подчерта той. След приключване на проектните дейности, в устойчива заетост са 
останали над 2 500 работещи в социалните предприятия. 
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  Ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов връчи три награди в 
категорията „Социални иновации, свързани със заетост“. Отличия получиха „МИР-И“ ЕООД, 
„ГИФ“ ЕООД и „Техно одит експерт“ ЕООД. 

 

  Честито на колегите „Мир-И” ЕООД, гр.Етрополе и „ГИФ” ЕООД, гр.Варна за 
полученото признание, за дългогодишната и упорита работа и постигнатите успехи! 
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 НФРИ организира и проведе Онлайн панаир на социалните предприятия, с участие на 
50 изложители на стоки и услуги в периода 14-21 ноември 2022 г. на уеб платформата 

на Balkan Fair Online balkanfair.online 

 

 
Онлайн панаира „Социални 

предприемачи” се проведе в дните 14-
21 ноември 2022 г., в рамките на 
обявената Световна седмица на 
предприемачеството, на уеб 

платформата balkanfair.online. 
Основен организатор беше 
Националната федерация на 
работодателите на инвалиди с 
подкрепата на Министерството на 
труда и социалната политика. 

 Събитието се организира и във 
връзка с изпълнение на Цел 2 
„Създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на 
социалната икономика, подкрепа за развитие на социално-отговорна, дигитална, зелена и 
икономически активна социална и солидарна икономика” от Плана за действие по социална 
икономика на Република България 2022-2023 г. 

Бяха създадени благоприятни условия за развитие на дигиталния маркетинг, 
отговорен за технологичното развитие на един надежден и добре работещ бизнес, 
разпознаваем в дигиталното пространство и ускоряване на интеграцията на социалните 
предприятия в онлайн пространството, да бъдат по-успешни и да промотират дейността си, 
включително чрез присъствие в социалните мрежи, да развиват марковата си идентичност и 
да бъдат разпознаваеми.   
  Предприятията от сектора на социалната икономика предоставят възможност на 
хората в неравностойно положение да намерят заетост и достойно заплащане за своя труд. 
Дейностите, извършвани от социалните предприятия са в разнообразни икономически 
дейности. Основната част от изложителите са от текстилната, хранително-вкусовата и 
преработваща промишленост, козметиката, арт изделия, туристически, консултантски, 
рекламни услуги и др. Изложителите представиха конфекция и трикотаж,  народни носии, 
спално бельо, мебели, изделия от дърво, пластмасови изделия, работни и униформени 
облекла продукти за хора със слухови проблеми, пластмасови изделия, хотелски 
консумативи и билкова козметика, био-продукти, градинска мебел, хартиени пликове, уеб-
реклама и дизайн, туристически услуги; издателство; художествени и сувенирни стоки, 
приложно изкуство, разсад и саксийни цветя, ядки, стерелизирани плодово-зеленчукови 
консерви и др., както и услуги за хора с увреждания - арт-терапия и трудотерапия.  

По този начин се създадоха предпоставки за разширяване на достъпа до нови пазари 
на предприятията от социалната икономика участници в онлайн изложението. 
Популяризираха се произвежданите от социалните предприятия стоки и предоставяните 
услуги. 
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           Чрез тази изява, и нейното отразяване от социалните мрежи, се допринесе за 
видимостта на социалните предприемачи, които успешно съчетават бизнес и социална 
кауза, осигурявайки работни места  и възможност за професионална изява на хора с 
увреждания. 

Повишаването на осведомеността и чувствителността към социалното 
предприемачество е важен етап към подобряване на живота на неравностойните групи на 
пазара на труда, засилване на толерантността между хората и изграждане на вътрешния 
социален капитал. 

По този начин онлайн панаирът даде ясно послание за значимостта на социалното 
предприемачество в България, приносът към обществото, който дават неравностойните 
групи на пазара на труда за развитие на социалната икономика. 

Линк към панаирната палата с участието на социални предприятия от България: 
https://balkanfair.online/palata-1-forum-14 
 
 

Онлайн среща на членове и партньори на мрежата  D-WISE на 14 декември 2022 г. 

 
  На 14 декември 
2022 г. се проведе 
регулярната онлайн 
среща на членове и 
партньори на мрежата  
D-WISE, чийто член е 
НФРИ. 

  Беше 
представена дейността 
на най-новия член на 
мрежата ADV 
(Румъния). 

  Обсъди се 
Плана за работа на 
мрежата D-WISE през  
2023 г. 

  Беше направен преглед на националните законодателства в различните държави-
членки във връзка с алтернативни форми на заетост за хора с увреждания и се проведе 
дискусия по инициативите на Пакета за заетост. 

Участниците в срещата бяха информирани за Инструментариума за практикуващи за 
укрепване на публичните служби за заетост за подобряване на резултатите на пазара на 
труда на хората с увреждания и за възможността да се проследи уебинар за подобряване 
на достъпа до пазара на труда за хора с увреждания. 

 

https://balkanfair.online/palata-1-forum-14
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Каква е средата за гражданските организации през 2021 и 2022 г.? 

 
 

  На 9 декември 2022 г. се проведе онлайн дискусия за разбираме ролята на 
гражданските организации в промяната на средата в България с модератор Ива Дойчинова. 
Любен Панов от Европейски център за нестопанско право представи Индекса за 
устойчивост на неправителствените организации в българия за 2021, а д-р Боряна 
Димитрова, Алфа Рисърч даде подробности заобществените нагласи към дейността на 
гражданските организации през 2022 – резултати от национално представително проучване 
2022, по поръчка на Български център за нестопанско право. 
 
  Накратко - индексът мери как се променя средата в 24 държави от Централна и 
Източна Европа и Евразия вече 25 години.  
„В България няма бум на положителното отношение към гражданските организации и 
неправителствения сектор, но успяваме да запазим едно добро ниво, защото има страни, 
като Унгария например, които бяха пример за развитие, а сега са зад нас. Но проблемът все 
така е връзката с хората, отношението на хората към гражданския сектор, което ако не се 
промени, няма как и да променим позицията си към по-висока.“ 
 

 

 



   СССтттррр...   111222                                                                                          
       

 

Семинар Дискриминация на работното място и разумни улеснения на 13 декември т.г. 
 
   НФРИ съвместно с Националния съюз на кооперациите на хората с увреждания 
организира семинар за членовете на тема: „Дискриминация на работното място и разумни 
улеснения” на 13 декември 2022 г. в гр.Банкя. 
  Бяха представени актуални въпроси по дискриминацията на работното място за 
хората с увреждания, както и доклада 
на Съвета на Европейския съюз за 
прилагане на съответните насоки и 
действия, включени в Пакета за 
заетост на хора с увреждания, 
представени от Комисията в 
сътрудничество с Платформата за 
хората с увреждания и социалните 
партньори. 

  

 

 

 

 

 

Стартира стипендиантска програма в подкрепа на жени предприемачи 
 
  За трета поредна година през месец януари 2023 г. в „Национална Менторска 
програма за жени предприемачи“ се очаква да се включат участници желаещи да стартират 
собствен бизнес, или да надградят вече съществуващ такъв. 
  
  Програмата се провежда от Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП по 
инициатива на неговите основатели и съпредседатели Гена Събева и Виктория Караабова-
Стоянова и дамите от Бизнес лейди клуб. 
  
  С цел да се подпомогне развитието на предприемачеството в малките и 
слаборазвитите населени места в България, тази година от Съвет „Предприемачество и 
стартъп“ към БТПП осигуряват възможността дами от тези региони да кандидатстват за 
получаването на частична или 100% стипендия за участие в програмата. След селекция на 
получените кандидатури най-добрите ще имат възможност да участват с пълни стипендии в 
Програмата за жени предприемачи 2023. Кандидатурите могат да се подават от 27.12.2022 
г. до 10.01.2023 г., онлайн чрез сайта www.mentorite.bg. 
  
  Водени от убеждението, че едно от основните задължения на всеки предприемач е 
неговата социална отговорност, организаторите на Менторската програма за жени 

https://7cm01.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lAc4lBEapzwwbwYl7bOq_Kozwfxf3bf9Ljup-vEx4VEnaT9bmBXWjkD4QtsGr7JdIU-fnOKgxL-5VsW-Yt_HQdTSCdO23V1kKsS5DJoWVJ3l20qGv6Ia9xsfT4NLvOFpRFJZ2ZtG3_w3bviAvO_BPdO9StPV4Bmk-nPR-5CRfmh2Up8tCG-WqoO2ml6ywbZD
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предприемачи 2023 отварят врати и за дами, развиващи социално 
предприемачество. Благодарение на подкрепата на спонсорите и партньорите от 27.12.2022 
г. до 10.01.2023 г., желаещите могат да кандидатстват, за да получат пълна стипендия за 
участие в програмата. 
  Кандидатурите се приемат онлайн тук: www.mentorite.bg.  
  
  Кандидатите ще намерят подкрепа от 14 ментори и редица изявени специалисти, 
които отново се ангажират да предадат своите знания и умения. По време на шестте 
месеца активна работа в Програмата, участничките ще получат ценни знания, опит от първа 
ръка, напътствия, лично отношение от едни от успешно реализирали се в бизнеса дами в 
България. 
  
  Досегът до реални професионалисти с дългогодишен опит е безценнна възможност, 
която се дава на участниците в програмата, убедени са организаторите. Освен реалистична 
представа за бизнес средата в България и как на практика се прави бизнес – от идеята до 
пазара, не на последно място, програмата помага на жените да си създадат и богата мрежа 
от контакти. Общуването и обмяната на идеи с нови хора са безценна възможност както за 
развитие на бизнеса, така и за израстването и личностното обогатяване в подкрепяща 
предприемаческа екосистема. 
  
  По време на Програмата участниците ще преминават през интензивни мастър 
класове на различни теми. Ще се срещат със специалисти от различни области, ще могат 
да обогатят знания и контакти с експерти. В края на обучението тези, които са се колебали и 
не са имали кураж да стартират, ще имат завършен бизнес план и ще са напълно готови за 
новото предизвикателство в живота им – собствен бизнес, обещават организаторите. 
  Програмата предвижда още много допълнителни събития, които ще помогнат да 
издрадят ефективни контакти, да подобрят своето лично присъствие и представяне при 
бизнес и социални събития. Да усвоят изкуството на ефективната комуникация, 
презентиране в социалните медии, изграждане на успешен личен и бизнес бранд, 
създаване на интересно рекламно съдържание за своя продукт или услуга и много други 
умения, необходими, за да създадат наистина –  бизнес на практика! 
  
  През 2023 година, освен БТПП и ИАНМСП към Министерството на икономиката, 
Предприемачи.БГ, Бизнес лейди клуб, като генерален партньор се включва и Първа 
инвестиционна банка и фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“. Благодарение на 
партньорите и спонсорите, освен качествено ново развитие и надграждане на програмата, 
участничките ще могат да получат и финансови стимули за своите бизнеси. 
  
  Най-добрите от проектите на Програмата отново ще бъдат представени пред 
инвеститори и партньори на бизнес форума „Арена на дамския бизнес 2023“. Финалистите 
ще се съревновават за финансов грант на стойност до 10 000 лв., както и за множество 
нефинансови, материални и логистични стимули. 
  
  За подробности и начини на включване в Програмата: www.mentorite.bg  
 
 

https://7cm01.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MnfM1gXhRVWFPalCL_h4sk2079RVI7ihcq45EAhOkPJEA354GEFkN6FExtVzv9AjeKpLF3ncmGi5XW38HZfeBonooZpQBdglglO1rE1tqgQQvSOA1-9f4hHjxDvwrCTEvwZDBtbzeGQyY-l66x1yT-uWdELLnL3l_mdDmS2ZaCXVcMNgLgjzeimxOSphkzbc
https://7cm01.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fj8dCpULboDgkhSc6KXayN448FmgMzFAT3iQTDak1JSqJHucoVxz-cu1HXLrdMMZmWg4sW9MAIKtsteZjkxR3NaLcXhbDREag8cFeGaMZdiGhCh0TKYtuplt1j-dGY58EFomAj3O275AtfHUdkOu9PvWqcxGPJvBE3wIE3XvXPCTmnrdY6BkQqckhMjBQ8DD
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