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Годишен доклад

за дейността на сдружение Съвет на жените в бизнеса в България
за 2019г.

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. Седалището и адресът на управление на сдружението е
гр. 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 конференция 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
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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.

Сдружението се финансира от членски внос, спонсорства и дарения.

II. Основни дейности през 2019г.

a. Заседания на Управителния съвет

Членове на УС са Боряна Манолова (председател на Управителния съвет), Цветанка
Минчева, Ирена Цакова, Ваня Кънева-Минкова, Лидия Шулева, Миглена Узунова-
Цекова, Дарина Стоянова, Гергана Иванова, Милена Драгийска-Денчева, Майя
Пейчева-Такева и Зоя Паунова.

На заседанията на УС присъстват и ръководителите на постоянните работни групи към
Сдружението: Екатерина Анчева, ръководител на работна група „Комуникации“ и
Михаела Маркова, ръководител на работна група „Човешки ресурси“.

Заседанията са провеждани ежемесечно, като са се вземали оперативни решения и са
приемали нови членове.

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

b. Административен състав

До септември 2019г Мария Маврудиева е изпълнявала длъжността Изпълнителен
директор на Сдружението, а Ралица Велева – от март до септември Мениджър проекти и
развитие. В останалите месеци на 2019г експерти в различни области са работили на
доброволни начала, без заплащане.

c. Членове

Членството в Съвета на жените в бизнеса в България е корпоративно и индивидуално. Към
края на 2019г общият брой на членовете е 104, съответно 52 корпоративни члена и 52
индивидуални члена.
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d. Месечни afterwork срещи и професионални работилници за
членовете на Съвета и участници в Лидерска академия

През първата половина на 2019г Съветът на жените в бизнеса в България организира и
проведе серия от срещи и професионални работилници, насочени към повишаване на
социалните умения на своите членове и симпатизанти. Темите и лекторите бяха подбрани
след проучване на интереса на членовете и техните предпочитания.

- януари Afterwork среща „Петте езика на любовта“, водена от Ева Кулева
- февруари Afterwork среща“Хюга – щастие в офиса“, водена от Ани Хира
- февруари и март Бизнес работилници „21 грама бизнес лидерство със смисъл“,

водени от Карина Карагаева и Нина Владимирова от Human Business Studio
- април Afterwork среща „Говори, за да те видят“, водена от Анна Цолова

e. Обучения за членовете на Съвета и участници в Лидерска
академия

През втората половина на 2019г Съветът на жените в бизнеса в България организира и
проведе серия от обучения, насочени към повишаване на бизнес уменията на своите
членове и симпатизанти. Темите и лекторите – членове на Съвета, бяха подбрани след
проучване на интереса на членовете и техните предпочитания.

- октомври „Бизнес етикет“, водено от Кристина Крънчева от СМ консултинг
- ноември “Управление на личния бранд“, водено от Виктория Блажева от

Уникредит Булбанк
- декември „Мениджмънт стилове“, водено от Любомир Иванов от А1

f. Лидерска академия „Успяваме в България“

През април 2019г завърши Петото издание на Лидерската академия „Успяваме в
България“ на Съвета на жените в бизнеса в България с емоционална церемония, много
позитивни отзиви и планове за разширяване на формата на програмата. Една от най-
успешните програми на сдружението, отличена с наградата „Инвеститор в човешкия
капитал“ на Български форум на бизнес лидерите, продължава да се утвърждава и
развива като дългосрочна инвестиция в талантливите дами в България. От първото й
издание през 2014 г. досега общо 217 участнички са завършили обучението.
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Стартирала през 2014 г., Лидерската академия „Успяваме в България“ е безплатна
обучителна програма, която подготвя дами на средни мениджърски позиции и
собственици на малък бизнес за следващите стъпки в професионалното им развитие.
Модулите са насочени към развиване на лидерските умения, които насърчават
инициативността и предприемаческия дух на съвременната жена. В обученията,
споделяйки своя ценен опит, се включват и членовете на Съвета на жените в бизнеса в
България.

Започнала с 5 модула, водени от обучители на “УниКредит Булбанк”, петото издание на
Академията бе подкрепено от компаниите членове „УниКредит Булбанк“ – водещ
партньор на програмата, „Хюлет Пакард Ентърпрайз“, SAP, „ХИЛ Интернешънъл“,
„Престиж-96“, ALL Channels Communications, Център за анализ и кризисна комуникации
обединиха усилия и предоставиха обучение в 8 модула с насоченост в обучението на
различни меки умения, сред които развиване на лидерските умения, насърчаване на
инициативността и предприемаческия дух , поемане на по-големи отговорности и по-
успешна реализация в професията.

С идеята си за насърчаване на развитието на жените и тяхното кариерно израстване
Лидерската академия привлече подкрепата и на кмета на Столична община Йорданка
Фандъкова, под чийто патронаж се провежда инициативата.

g. Национална стажантска инициатива „Оставаме в България“

През юли 2019г приключи петото издание на young.LEADERS.talk – част от Националната
стажантска инициатива „Оставаме в България“ на Съвета на жените в бизнеса в България.

Young.LEADERS.talk 2019 се проведе в партньорство с А1 България. В продължение на 5
седмици 29 стажанти в компании-членове на Съвета имаха възможност безплатно да
надградят своите умения и да се запознаят с реалния бизнес чрез серия от пет обучения и
пет посещения във водещи фирми в страната, които са част от СЖББ.

Част от завършилите участници ще останат на работа в компаниите, в които са стажували.

Целта на young.LEADERS.talk е да предостави на участниците конкретни меки умения и
практически знания чрез обучения, за да навлязат подготвени в света на бизнеса и да
получат информация за възможностите за развитие, подходяща среда и стимул за
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реализация в България. Общо над 13 000 младежи са стартирали кариерата си като
стажанти в тях от първото й издание преди 5 години досега.

h. Участия в конференции

Съветът на жените в бизнеса в България и Световната банка организираха съвместна
конференция на 01.03.2019, на която изпълняващият длъжността президент на Световната
банка Кристалина Георгиева представи доклада „Жени, бизнес и законодателство 2019:
десетилетие на реформи“. Във форума участваха над 100 изявени дами от бизнеса и
политиката в България.

i. Коледен коктейл – основно нетуъркинг събитие за 2019г

През декември в Националния политехнически музей се проведе най-голямото
нетуъркинг събитие „Коледен коктейл“, което събра членовете на Съвета на жените в
бизнеса в България, алумни и участнички в Лидерска академия, партньори, симпатизанти
и поддръжници на Съвета. По-голямата част от организацията, програмата и подаръците
на събитието бяха предоставени безвъмездно от членовете на сдружението.

j. Награди и отличия

През януари Съветът на жените в бизнеса в България беше отличен с наградата „Партньор
в образованието“ от Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерството на
образованието.

През февруари Съветът на жените в бизнеса в България, съвместно с Хюлет Пакард
Ентърпрайз спечели първо място в категорията „Инвеститор в човешкия капитал и
условията на труд“ на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на
бизнес лидерите за програмата „Жените-таланти в бизнеса – Невероятната ти“.

Дата: 18.05.2020 Председател на УС:   ____________________
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Гр. София д-р инж. Боряна Манолова


