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Час Събитие Място 

  

10:00 – 10:15 ч. Откриване на дискусионния форум Зала 1 ИУ-Варна/ 

Дистанционно 

присъединяване в Google 

meet 

 

 
   

 1. Приветствие от организаторите 

2. Приветствие от академичното ръководство 

 3. Приветствия от официални гости 

  
   

10:15 – 12:00 ч. Доклади и дискусии Зала 1, конферентна връзка 

 

П Р О Г Р А М А 

Доклади и  панели за дискусии 

 Водещи: доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Десислава Серафимова 

 

Модул Корпоративна социална отговорност: 

➢ Доц. д-р Десислава Серафимова (ИУ-Варна): „Корпоративна социална отговорност – 

тенденции и иновативни практики на пазара на труда и в сектора на висшето образование“  

➢ Доц. д-р Петя Данкова (ИУ-Варна): „Дискусионни въпроси относно същността на КСО“ 

➢ Проф. д-р Маргарита Богданова, доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова (СА „Д. Ценов“ 

– Свищов): „Стратегически интервенции в подкрепа на Корпоративната социална 

отговорност в България“ 

➢ Проф. дин. Ваня Банабакова (НВУ „В. Левски” – В. Търново): „Социалните практики, 

прилагани от доставчиците на логистични услуги, като проява на Корпоративна социална 

отговорност“ 

➢ Доц. д-р Христина Благойчева (ИУ-Варна): „Изкуствен интелект и социално отговорно 

поведение на бизнеса – сблъсък и нови възможности“ 

➢ Илин Димитров (директор на център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ в ИУ-

Варна): „Социално отговорни практики във взаимоотношенията „Университет – бизнес“  

➢ Експерти от МТСП: д-р Теодора Тодорова началник отдел „Социална икономика и 

социална отговорност“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални 
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инвестиции“ и Румен Донев - отдел „Социална икономика и социална отговорност“, 

дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“. 

Панел „Ползи от провеждане на политика по КСО за бизнеса, за 

работодателя и за работника“ 

➢ Експерти от МТСП: Румен Донев и Елена Каменова - отдел „Социална икономика и 

социална отговорност“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и 

социални инвестиции“ 

Панел „Възможности за надграждане над нормативните изисквания – публичен и 

реален сектор“ 

➢ Експерти от МТСП:  Румен Донев - отдел „Социална икономика и социална 

отговорност“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални 

инвестиции“ 

Панел „Необходимост и възможности настоящи КСО практики да станат част 

от Кодекса на труда или други трудовоправни източници (колективно трудово договаряне) 

➢ Експерти от МТСП: Славка Радева – дирекция „Трудово право, обществено 

осигуряване и условия на труд“ 

 

Модул „Трудови правоотношения“: 

➢ Доц. д-р Андрияна Андреева (ИУ-Варна): „За границите и съдържание на института 

работно време при работа от разстояние“ 

➢ Доц. д-р Галина Йолова (ИУ-Варна): „ Тенденции на защита правото на почивка при 

договора за работа от разстояние“ 

➢ Експерти от МТСП: Ненко Салчев и Васка Семерджиева – дирекция „Трудово право, 

обществено осигуряване и условия на труд“; 

Панел „Ползи от провеждане на политика по КСО за бизнеса, за работодателя и за 

работника“   
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➢ Експерти от МТСП: Румен Донев и Елена Каменова - отдел „Социална икономика и 

социална отговорност“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални 

инвестиции“ 

 

Панел „Възможности за надграждане над нормативните изисквания – публичен и реален 

сектор“ 

➢ Експерти от МТСП: Румен Донев - отдел „Социална икономика и социална 

отговорност“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални 

инвестиции“ 

Панел „Необходимост и възможности настоящи КСО практики да станат част от 

Кодекса на труда или други трудовоправни източници (колективно трудово договаряне) 

➢ Експерти от МТСП: Славка Радева – дирекция „Трудово право, обществено осигуряване 

и условия на труд“ 

 

Закриване на дискусионния форум 

 

 


