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Годишен доклад на Съвета на жените в бизнеса в България за 2017г. 

 

I. Обща информация 

Сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България” е юридическо лице с нестопанска цел по 
смисъла на ЗЮЛНЦ, регистрирано в Софийски градски съд с решение №1 от 18.12.2013г. по ф.д. № 
845/2013г. и регистрирано в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел към 
Министерството на правосъдието. Седалището и адреса на управление на сдружението е София, 
ул. Кукуш 2. 

Основни цели на Сдружението са:  

1. Утвърждаване и популяризиране на добри практики и опит в кариерното развитите и 
израстване на жените; 

2. Развитието и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество, 
образованието, науката, културата, техниката и технологиите; 

3. Подпомагането на деца и младежи в неравностойно положение за продължаване на 
образованието и професионалното развитие;  

4. Подпомагането на социалната и личностната реализация на деца, младежи и млади 
професионалисти;  

5. Разпространяване на добрите практики и програми за насърчаване на професионално 
развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските 
позиции;  

6. Подкрепа за връщане на младите специалисти в България; 
7. Популяризиране и информираност за възможностите за професионално развитие и в 

частност утвърждаване на позицията „мениджър” в страната; 
8. Подкрепа за проекти и начинания с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в 

различните професии;  

Съветът на жените е създаден в резултат на националната коференция от м. Януари 2012г. – 
„Жените – нежната сила на бизнеса”, чиято цел е промотиране ролята на жените в българския 
бизнес. „Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение с нестопанска цел в обществена 
полза, чиято цел е  да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на 
професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски 
позиции; да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България 
и да подпомага младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование. 
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II. Основни дейности през 2017г. 

Сдружението е регистрирано в края на м. Декември 2013г.  

a. Заседания на Управителния съвет 

Членове на УС са председателят Боряна Манолова, Диана Манева, Максим Майер, Жулиета 
Серафимова, Ваня Кънева-Минкова, Валентина Диканска, Зоя Паунова, Дарина Стоянова и 
Цветанка Минчева. До 31-ви декември 2017 година те са Провеждали регулярни разширени 
месечни срещи, на които са вземали оперативни решения и са приемали нови членове, както 
следва: 

26.01.2017; 30.03.2017; 26.04.2017; 18.05.2017; 16.06.2017; 28.09.2017; 02.10.2017; 01.12.2017 

Срещите на УС са били отворени за участие на всички желаещи членове на Сдружението. 

В стратегическите срещи на УС са участвали и Лидия Шулева, Милена Драгийска-Денчева, Румяна 
Тренчева. 

b. Административен състав 

Поради увеличаване на професионалните отговорности и разширяване на дейностите и проектите 
на Съвета през 2016 година, за изпълнение на целите бяха назначени на трудови договори 
следните позиции:  

• Изпълнителен директор  

o Валентина Диканска – от 05.10.2016 до 01.07.2017 

o Офис асистент – от 16.03.2017 до 01.08.2017 

Към Съвета работят на доброволни начала на следните позиции работят:  

• Изпълнителен секретар - Мария Маврудиева  

• Юридически съветник - Елина  Вардева и Сениха Рюстем 

• Експерти по комуникация и връзки с институции, медии и партньорски организации, под 
ръководството на г-жа Виктория Блажева – Румяна Парушева, Захари Неделчев, Гергана 
Манолова. 

Необходимата техника за ежедневна работа – компютър, принтер и мобилен телефон, са 
осигурени с лично дарение на г-жа Боряна Манолова, в полза на Съвета на жените в бизнеса в 
България.  
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c. Нови членове 

През 2013г. Съвета на жените е регистриран от 13 физически лица – учредители, седем от които са 
членове и на Управителния съвет.  

През 2014г. Сдружението приема 26 нови членове, 14 от които са юридически лица, а 12 са 
физически лица. През годината Сдружението напускат 2-ма членове физически лица поради лични 
ангажименти и невъзможност да се включат активно в дейностите на организацията.  

През 2015 г. Сдружението е приело 13 нови членове – физически лица и 7- юридически лица, а 1 
член – физическо лице е прекратил членството си.  

Към края на 2015г. общият брой членове на Съвета на жените в бизнеса в България е 57 члена (21 
юридически и 35 – физически лица). 

През 2016 г. Сдружението е приело 8 нови членове – 7 физически лица и 1 юридическо лице. През 
годината две физически лица са инициирали промяна във вида членство и са прехвърлили 
членството си към юридическите лица, които представляват в работата на Съвета. През годината 
Сдружението напускат: 

- Един член физическо лице поради напускане на страната и невъзможност да се включат 
активно в дейностите на организацията.  

-  Един член юридическо лице поради невъзможност да се включи активно в дейностите на 
организацията.  

Към края на 2016г. общият брой членове на Съвета на жените в бизнеса в България е 62 члена (22 
юридически и 40 – физически лица). 

През 2017 г. Сдружението е приело 7 физически и 10 юридически лица, като членската маса към 
момента на доклада е както следва – общо 77 членове, от които 46 физически и 31 юридически 
лица. През периода членството си са прекратили 1 физическо лице и 1 юридическо лице. 

 

d. Партньори  

Сдружението е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ 
от 2015 година.  Съветът осъществява и партньорски отношения със сп. Мениджър, ЮНЕСКО, Junior 
Achievements, Women’s campaign International, ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 под патронажа на г-
жа Ева Паунова, Министерството на труда и социалната политика. 

През 2017 година Сдружението продължи партньорствата си с 

• Технически Университет – София, с които име подписан меморандум за партньорство.  
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• ЦУТФ във връзка с провеждане на  панаира на УТФ. Сдружението е в подготовка на договор 
за партньорство с организацията.  

• Джуниър Ачийвмънт България 

През месец април 2017 г., Съветът на жените в бизнеса в България в партньорство с Център на 
учебно-тренировъчните фирми за втора поредна година  взе участие на ТФ ФЕСТ 2017 и осигури 
награди за участниците в XX международен панаир на учебните предприятия. Тази година 
конкурсът „Най-добро сътрудничество с фирма ментор“ беше изцяло оценяван от Съвета, а 
наградите включваха посещения във фирми-членове на СЖББ, по време на което победителите 
имаха възможност да се запознаят с дейността и работните процеси на съответните компании. 

През ноември 2017г, Съветът на жените в бизнеса в България се включи активно за поредна 
година в традиционната инициатива на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден”. 
Младите участници имаха възможност да "седнат в стола" на ръководителите на едни от най-
големите компании в страната, сред които Siemens България, SAP България, Saint-Gobain Weber, 
Нестле България и други. Талантливите младежи заеха позициите на изпълнителни и финансови 
директори, R&D и продуктови мениджъри и ръководители на отдели. 

 

e. Срещи на членовете на Съвета 

През 2017 г. са проведени общо 5 регулярни месечни срещи на членовете на Съвета по време на 
Традиционните обеди на Сдружението, на които са били поканени и видни лидери в българското 
бизнес общество, някои от които станаха и почетни членове на Съвета: 

- 10.02.2017 г. с г-жа Мария Донска, Посланик на България в Куба  

- 23.02.2017 г.  с г-н Гълъб Донев, Служебен министър на труда и социалната политика на 
Република България 

- 16.03.2017 г. с г-жа Деница Златева, Служебен заместник министър-председател по 
подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018 

- 16.06.2017 г. с г-жа Лиляна Павлова, Министър за Българското председателство на Съвета 
на ЕС 2018. 

- 22.06.2017 г. с г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България 

- 04.07.2018 г. с г-жа Нанси Шилър, Президент на Фондация „Америка за България“ 

- 14.09.2017 г. с г-н Бойко Василев, популярен български журналист и телевизионен водещ 
на предаването „Панорама“ на Българската национална телевизия (БНТ) и главен 
продуцент „Актуални програми“ в БНТ. 
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В началото на 2017г. Съвета стартира нов формат на срещи за членовете на Съвета, които са 
отворени за посещение и от алумни и участници в Лидерската академия. През периода бяха 
проведени общо 4 After work meetings, както следва:  
 

• 26.01.2017 – среща за членовете на Съвета и участниците в ЛА – разглеждане на 
предстоящите инициативи за годината, информация за новите работни групи, които Съвета 
сформира и в които членовете могат да се включат 

• 30.03. 2017 – програма: 
o Представяне на Работна група Образование и работна сила с председател Жулиета 

Серафимова 
o Представяне на членове на Съвета:  

 Фирма АОН - г-жа Румяна Босева 
 Фирма Екофарм – г-жа Нели Цолова 

• 27.07.2017 – среща с дизайнерката Невена Николова – NEVENA London 
• 28.09.2017 – представяне на Цветелина Николова, управляващ директор на винарските 

изби Катаржина Естейт, Белица Уайнъри, Кончерто Уайнъри, както и на „Платинум Брандс“, 
дистрибуторска компания за вина и високоалкохолни напитки. 

• 02.11.2017 – среща със Стамен Тасев, Председател на Индийско-българската бизнес камара 
• 21.11.2017 – среща с Н. Пр. Ирит Лилиян, посланик на Израел в България  

 

f. Посещения и официални срещи 

• 16.06.2017 – Среща с министър Лиляна Павлова и зам. Министър Зорница Русинова– 
обсъждане на възможности за включване на Глобалния форум на жените-лидери 2018 в 
програмата на българското председателство 

• 05.11.2017 – Посещение в Софийската опера и балет - Специалното посещение беше 
организирано за членовете на Съвета на жените в бизнеса в България. Близо 70 дами – 
членове, участнички в образователната инициатива Лидерска академия, приятели на 
организацията и техните семейства се потопиха в магията на оперното сценично изкуство. 

• 03.12.2017 - Благотворителния базар на Международния женски клуб - Членове на 
Съвета на жените в бизнеса в България посетиха Благотворителния базар на 
Международния женски клуб – София, който премина при огромен интерес в „Интер Експо 
център”. Групата на Съвета бе посрещната от президента на организацията Албена Джоунс, 
която лично ги разведе из феерията от цветове, звуци, аромати и вкусове. 
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g. Участия в конференции 

Членове на Съвета на жените в бизнеса представиха сдружението на следните конференции: 
 

- 7-9.05. 2017. - Global Female Leaders Summit 2017 – the economic forum for female 
executives - Съвета на жените в бизнеса е един от партньорите на четвъртото издание на 
Global Female Leaders 2017. Тридневното събитие, коeто се проведе в периода 7-9 май 
2017г. в Берлин, събера в германската столица жени на високи мениджърски позиции от 
водещи световни компании, медии и неправителствени организации, които обсъдиха 
актуални въпроси за политика, икономика, сигурност, технологии и други. Изпълнителният 
директор на Siemens България и председател на УС на СЖББ д-р инж. Боряна Манолова, 
която е член на Консултативния съвет на Global Female Leaders, представи Съвета на 
форума. 
 
- 30.06.2017 г. - Fostering Women’s Empowerment and Leadership: Soft Power, форум на 
високо равнище организиран от ЮНЕСКО  Делегация на СЖББ бе поканена да присъства 
на събитието в Париж. Форумът обедини близо 50 изтъкнати личности и експерти от целия 
свят и имаше за цел да се превърне в платформа за идентифицирането на най-ефективните 
начини за овластяването на жените и утвърждаването им като лидери, надграждайки 
постиженията на ЮНЕСКО в тази насока до момента. Голям интерес сред участниците в 
международната конференция предизвика представянето на инициативата на Съвета  – 
Лидерска академия, както и Глобалният форум на жените лидери, състоял се през май 
2016 г. в София. От трибуната на Fostering Women’s Empowerment and Leadership: Soft 
Power д-р инж. Манолова анонсира следващото издание на събитието през юни 2018 г. и 
отправи покана към участниците да се включат в него.  

- Участници - Боряна Манолова, Лидия Шулева, Цветанка Минчева, Ваня Кънева, Диана 
Манева, Дарина Стоянова, Валентина Диканска.  

 
h. Проекти  

i. Лидерска академия: 
Ръководител на проекта е г-жа Цветанка Минчева. През 2015г. завърши първият випуск на 
Лидерска академия, осъществяван с помощта на Уникредит Булбанк. Вече два випуска успешно 
завършиха формата, а през 2017 година трети випуск се присъедини към алумни на Лидерската 
академия.  
 
На 26.02.2016 г. Лидерската академия беше отличена с Първа награда за инвестиция в човешкия 
капитал на 13-тите награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите. 
Наградата беше връчена на Цветанка Минчева, член на УС на УниКредит Булбанк и на Съвета на 
жените в бизнеса, и ръководител на  проекта Лидерска академия. Тя получи престижния приз за 
отговорен бизнес от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 
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През месец юли 2016г. (19.07.2016) се състоя официалното откриване на третото издание на 
Лидерската академия 2016/2017. На събитието присъстваха г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на 
Столична община и патрон на Лидерската академия,  г-жа Милена Дамянова, председател на 
Комисията по образование и наука към Народното събрание, и г-жа Ирена Соколова, председател 
на „Жени-ГЕРБ”. Гости на събитието по откриването бяха членове на Съвета, алумни от първата и 
втората Лидерска академия, участничките в новия випуск 2016/2017, медии, приятели на идеите и 
целите на Съвета. Избраните да се обучават в Лидерската академия 2016/2017 са представители на 
разнообразни икономически сектори – банки, информационни и комуникационни технологии, 
търговия, консултантски услуги, производство, строителство, туризъм, държавна администрация и 
др. Основна част от участниците работят в София и са представители на малкия и среден бизнес.  

 
През 2016/2017 се проведоха следните модули:  

- 19-20 юли 2016 - Модул1: Учене за истинския живот (домакин: УниКредит Булбанк) 
- 26-27 септември 2016 - Модул2: Бизнес моделътТИ (домакин: УниКредит Булбанк) 
- 20-21 октомври 2016 - Модул3: Даване и получаване на обратна връзка (домакин: 

УниКредит Булбанк) 
- 24-25 ноември 2016 - Модул4: Inclusion@work (домакин: УниКредит Булбанк) 
- 26-27 януари 2017 - Модул5: Design Thinking (домакин:SAP) 
- 23-24 февруари2017 – Module 6: Един за всички, всички за един (домакин: УниКредит 

Булбанк) 
- 26.04.2017 - Официална церемония по връчване на сертификати за завършване на 

академията 
 

ii. Работни групи към Съвета – всички участници в работните групи към 
Съвета работят на доброволни начала: 
 

- Работна група Комуникации и комуникационна стратегия 
o Ръководител – Виктория Блажева, Вицепрезидент и ръководител на отдел 

Идентичност и комуникации в Уникредит Булбанк 
o Създадена в началото на 2015г. 
o Дейност – изработва комуникационната стратегия на Съвета, подпомага изявите на 

членовете на Съвета. Групата работи активно по организацията и 
комуникационните дейности на Глобалния форум на жените лидери, организиран 
през май 2016г от Съвета, в партньорство с ЮНЕСКО 

  
- Комитет Човешки ресурси 

o Ръководител – Калина Желева, Ръководител на отдел Човешки ресурси в Сименс 
България 

o Създадена в края на 2015г. 
o Дейност – работи по програмите на Съвета – Лидерска академия, Лидерска 

академия за училищни директори, Стажантска инициатива 
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През 2017 година бяха сформирани 5 нови работни групи: 
 
 

- Работна група Програми за мениджъри в пред и в пенсионна възраст 
o Ръководител – Дарина Стоянова, Изпълнителен директор на Престиж 96 
o Създадена в началото на 2017г. 
o Дейност – да идентифицира проблемите и да изработи програма за дами – 

мениджъри в пред и в пенсионна възраст 
  

- Работна група Глобален форум на жените лидери 2017г – европейска конференция в 
Европейския парламент, Брюксел 

o Ръководител – Лидия Шулева, бивш вицепремиер, министър на труда и социалната 
политика, министър на икономиката, депутат в ЕП, управляващ партньор в Бизнес 
Интелект 

o Създадена в началото на 2017г. 
o Дейност – организация на конференция в Европейския парламент, която да 

дискутира изпълнението на програмата на ЕК Gender Equality, в контекста на 
Декларацията от София,подписана на Глобалния форум на жените лидери 

  
- Работна група Годишни награди за постижения, свързани с Декларацията от София 

/Глобален форум на жените лидери/ 
o Ръководител – Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Сименс 

България 
o Създадена през 2017г. 
o Дейност – определяне на критерии и организиране на форум, на който да се връчат 

награди на компании, които имат програми за насърчаване на равнопоставеността, 
подпомагане на млади семейства, развиване на следващо поколение лидери, в 
контекста на Декларацията от София,подписана на Глобалния форум на жените 
лидери 

  
- Работна група Глобален форум на жените лидери 2018г – международна конференция в 

София 
o Ръководител – Валентина Диканска, изпълнителен директор на Съвета на жените в 

бизнеса в България 
o Създадена през 2017г. 
o Дейност – организиране на Глобалния форум на жените лидери през 2018г в София 
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- Работна група Образование и работна сила 
o Ръководител – Жулиета Серафимова, изпълнителен директор на Гранд хотел София 
o Създадена през 2017г. 
o Дейност – създаване на програми и форуми, разглеждащи темите за повишаване на 

качеството на образованието, уменията на бъдещето, платформа за задържане и 
привличане на работна сила от чужбина 

  

iii. Комуникационна стратегия на Съвета: 
 

Ръководител на проекта е г-жа Виктория Блажева. Членове на работната група са: Гергана 
Манолова, Ружа Загорска, Румяна Парушева, Ралица Кръстева, Гергана Иванова, Магдалена 
Георгиева, Румяна Дочева. Групата подготви и реализира цялостна комуникационна  стратегия за 
позициониране на Съвета на жените в бизнеса в медиите, сред партньорските организации и в 
публичното пространство като цяло. Основният фокус на работата е по изграждане на 
познавамост на Съвета и налагането му като експерт по значимите за нас теми като 
равнопоставеност, насърчаване на жените лидери, подкрепа в развитието на млади хора у нас 
и др. 
 
Създадени са и са изпратени 30 прессъобщения за медиите за периода, отразяващи проектите, 
срещите и цялостната работа на Съвета на жените в бизнеса в България.  
 
Обобщение за медийното отразяване: многото събития през годината дават възможност за 
достатъчно комуникация към медиите. Отразяването е умерено, наблюдава се интерес към 
различни теми от отделни медии – традиционно списание Мениджър, вестник Стандарт, 
dariknews.bg, novinite.bg, carieri.bg и др. – различните медии отразяват различни аспекти на 
работата на Съвета в зависимост от аудиторията им.  
 
 
- Онлайн комуникации -  уеб сайт на съвета и социални медии 

• Интернет страница – страницата има версия на български и английски език. В нея се 
съдържа актуална информация за проектите, събитията и работата на Съвета. В секция 
„новини“ се публикуват всички прессъобщения.  

• Фейсбук – публикува се информация за Съвета, инициативите и проектите, както и 
новини за Съвета, участия в конференции, обявяване на предстоящи конференции, 
теми за лидерството, равнопоставеността и т.н. 

• LinkedIn – създадена е група СЖББ -Лидерска академия с над 80 последователи,  
предимно членове на Съвета, бивши и настоящи участници в Лидерска академия и 
симпатизанти.  
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• Twitter – акаунта Women In Business BG има над 300 последователи. Twitter не е 
толкова популярен в България колкото Фейсбук, но тъй като Съветът беше споменат в 
няколко туита, видяхме нуждата и смисъла от Twitter. 

• Instagram – имаме над 60 последователи и 500 поста. В тази медия се качват снимки, 
които могат да се обеденят по събития.  

• YouTube – Съветът има канал в медията, в който са качени видеа – промоционално 
видео на Лидерската академия, видеоинтервюта на участнички в ЛА, видеоинтервюта 
на гости на Съвета. 

Важно е да се отбележи, че за всички събития е осигурен качествен фотограф от Siemens, което 
дава материал за всички възможни медийни канали. 
 
Комуникационната група има съществено място във всички проекти и инициативи на Съвета и ще 
играе важна роля при подготовката на международната конференция през следващата година. 
 
 

iv. Стажантска инициатива: 
Ръководител на проекта е г-жа Ваня Кънева. В работната група, сформирана в края на март 2015 
година и е една от основните и водещи групи в работата и развитието на проектите на Съвета.  
Националната стажантска инициатива „Оставам в България“ е най-мащабната професионална 
стажантска инициатива в България.  В нея български и международни компании, членове на 
Съвета се обединяват, за да покажат реални възможности на активните и образовани млади хора 
за реализация в България.  
 
През 2017 година Съвета на жените в бизнеса в България отново беше отличен по време на 
годишните награди на Форума на Бизнес Лидерите - трето място в категорията „Инвеститор в 
знанието”. Наградата е за Националната стажантска инициатива „Оставаме в България”, чиято 
основна мисия е да подкрепя и насърчава младите хора да останат и реализират потенциала си в 
България чрез предоставянето на възможности за стаж във водещи компании.  
 
Тази година участниците в конкурса към Националната стажантска инициатива трябваше да 
подготвят материал - есе на тема „Портрет на успелия човек, когото познавам”. Кандидатурите 
бяха оценявани по критерии като ясно изразена лична позиция, яснота на съдържанието, избор на 
подходящи езикови средства, оригиналност и правилен български език. Десетки стажанти 
подадоха есета и разработки по темата. За всички взели участие в конкурса бяха осигурени 
награди от членовете на Съвета, като победители получиха възможност за посещение на ЕП. Сред 
наградите, които авторите на най-въздействащите есета получиха, са еднодневно посещение в 
Европейския парламент, организирано от г-жа Ева Майдел, както и визита в представителството в 
България на Европейската банка за възстановяване и развитие, осигурено от директора му г-жа 
Лариса  Манастирли. Сред останалите призове са стажове, посещение в обекти на компании-
членки на Съвета на жените в бизнеса в България, обучения, ваучери и други.  Посланикът на 
Израел г-жа Лилиан връчи и специална награда за 6-месечен стаж в отдел „Публична дипломация” 
в посолството. 



 

  

 
11 

„Съвет на жените в бизнеса в България” 
Председател на УС: Боряна Манолова 
ЕИК: 176633290 
ул. Кукуш 2, София 1309, България 

 

 
 

 
v. Лидерска академия за директори на училища –  

Целта на инициативата е да предостави на участниците мениджърски и лидерски познания, които 
да им помогнат в управлението на техните институции. Фокусът на тази инициатива е върху 
образованието и необходимостта да се обърне внимание на потребностите на системата в 
днешните динамични условия. Част от планираните лекции, които топ мениджъри на български и 
чужди компании ще водят по време на първата Лидерска академия за директори на училища, 
включват - Стратегическо планиране, ефективна комуникация с партньорите, менторство, 
управление на промяната, маркетинг и бранд.  
Програмата стартира на 13 декември 2016 г. и се организира от Съвета на жените в бизнеса в 
България, съвместно с Парламентарната комисия по образованието и науката. Първите лекции 
бяха проведени в сградата на Народното събрание.  
През 2017 се проведоха серия от лекции, като лектори в Лидерската академия са утвърдени 
специалисти от сферата на управление на човешки ресурси, както и топ мениджъри с доказан опит 
в управлението на водещи български и международни компании. Програмата за квалификация на 
директори на училища е продължение на вече утвърдилата се Лидерска академия на Съвета на 
жените в бизнеса в България, която се провежда успешно за трета поредна година и е насочена 
към обучението в лидерство и меки умения на жени на средни мениджърски позиции и жени-
предприемачи, развиващи и ръководещи собствен бизнес.  
 

Програмата завършиха успешно общо 23 директори на училища в страната.  

През 2017г. бяха проведени следните модули благодарение на членовете на Съвета:  

- 26.01.2017 – Модул 2 – Стратегическо планиране, проведен от Хил Интернешънъл 

- 24.02.2017 – Модул 3 – Менторинг и коучинг, проведен от Нестле Бълагрия  

- 24.03.2017 – Модул 4 – Маркетинг и бранд, проведен от TheSite Media 

- 11.07.2017 – Модул 5 – Лидерство, проведен от Лидия Шулева 

 
III. Стратегическо развитие  

a. Изнесени заседания 

През 2017 г. Съветът няма проведени изнесени заседания. Бяха планирани няколко организирани 
пътувания и посещения на членовете на Съвета в чужбина, но за съжаление поради заетост на 
канещата страна, пътуванията бяха отложени. :  

През 2018 г. традицията ще продължи, като дестинациите се обсъждат и ще бъдат комуникирани 
допълнително. 
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b. Настоящи проекти 

През 2018г. Съветът на жените в бизнеса в България ще продължи основната си дейност и проекти:  

- Срещи с изявени личности;  

- Лидерска академия; 

- Стажантска инициатива 

-  Участие в конференции и публични изяви 

- Комуникация чрез разнообразни медийни канали. 

 

c. Нови проекти 

През 2017г. Съветът на жените в бизнеса в България  планира да развие два нови проекта:  

- Глобален форум на жените лидери 2018 – Да вдъхновим дигиталните лидери на бъдещето– 
част от официалната програма на Българското председателство на ЕП 

• Основен фокус: дигиталната трансформация 
•  Част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС 
•   Участници: представители на български и чуждестранни сдружения на жени,  политици, 

предприемачи, журналисти, неправителствени организации, научни институции, 
младежи 

•  Време на провеждане:  4 юни 2018 г. 
•  Място на провеждане: Национален дворец на културата, гр. София – зала 3  
• Официално откриване: 04.06.2018 
•  Обхват на поканени: 150-200 души 
•  Финансиране: корпоративни спонсорства 
• Цели на форума 

o Да се очертаят актуалните тенденции и предизвикателства пред Европа и света, 
свързани с дигиталната трансформация на обществата и икономиките; 

o Да се набележат мерки за насърчаване по-бързото навлизане на цифровите 
технологии, съпроводени със стъпки за своевременно социално включване на 
различните обществени групи и прослойки; 

o Да се очертаят дигиталните умения на настоящето и бъдещето, необходими за успешна 
реализация, и да се насърчат държавите и компаниите да инвестират в тази област; 

o Да се представят добри практики и примери на млади хора, успели в България; 
o Да се установят формални и неформални мрежи и партньорства с подобни инициативи 

на регионално или глобално ниво.  
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- Инициатива “Успяваме в България“, насочена към подкрепа, задържане и връщане на млади 
специалисти в България. За развиване на тази инициатива на 19.10.2015г беше създаден Комитет 
по Човешки ресурси с Председател Калина Желева и членове Директори ЧР в компании-членове 
на Съвета, както и директори и собственици на фирми за подбор и обучение на персонал. 
Конкретна стратегия за работа и развитие на проекта ще бъде разработена през 2016 г.  

 

d. Участия в конференции 

През 2018г. предвиждаме членове на Съвета да участват в международните конференции: 
 

- 03-05.06.2018г. Global Female Leaders’ Summit 2018, Берлин, Германия 
- 25-28.04.2018 г. Global Summit of Women 2017, Сидни, Австралия 

 

 

Дата: 05.12.2017      Председател на УС:   ____________________   

Гр. София        д-р инж. Боряна Манолова 
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