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НАГРАДА ЗА СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ 

на Министерство на труда и социалната политика 
 
 

 

Социалните иновации са нови социални практики (идеи, визия, продукт, услуга), които 

имат за цел да задоволят социалните потребности на обществото и отделните хора, вкл. 

и на собствените клиенти на фирмата, по по-добър начин от съществуващите решения в 

областите, например на условията на труд, образование, развитие на общността или 

здравеопазване и др. Отнасят се до проектирането и внедряването на нови решения 

(социални иновации), които дават насоки за развитие на фирмената политика, 

предполагат продуктови или организационни промени и имат за цел да подобрят 

благосъстоянието и добруването  на отделните хора и общностите. 

Основна цел на наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на 
социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на 
социалните предприятия. 

В конкурса могат да участват всички учебно-тренировъчни фирми, регистрирани за 
участие в ТФ ФЕСТ 2023, като подадат попълнен формуляр за участие. 

Критерии за оценяване: 

1. Новаторство и подобряване - уникални идеи, които са реализирани в практиката на основата 
на нетрадиционни и творчески методи за решаване на даден проблем; 

2. Внедряване и разрешаване на конкретен, значим, реален социален проблем – иновацията 
води до видим социален ефект и икономически резултати; 

3. Води до подобряване на средата и/или жизнения стандарт - на групите и заинтересованите 
страни от иновацията; 

4. Потенциал за развитие - потенциал за растеж и/или възпроизводство; 

5. Потенциал за финансова устойчивост - потенциал за превръщане в устойчив социален бизнес 
модел с дългосрочен финансов план. 

6. Социално въздействие 

 

Формуляр за участие може да се изтегли от интернет страницата на ЦУТФ www.buct.org/TF FEST 
2023/Награда за социална иновация. 

Учебното предприятие трябва да изпрати сканиран формуляра за кандидатстване във формат 
.pdf с обем до 5 MB на CSR_awards@mlsp.government.bg с тема Конкурс за социална 
иновация.  

Краен срок за кандидатстване в конкурса: до 14.04.2023 година. 

Победителите ще бъдат обявени по време на закриването на ТФ ФЕСТ 2023. 
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