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Годишен доклад на Съвета на жените в бизнеса в България за 

2016г. 

 

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 2016г. 

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 декември 2016 година те са Провеждали регулярни разширени месечни 

срещи, на които са вземали оперативни решения и са приемали нови членове, както следва: 

19.02.2016; 26.02.2016; 08.03.2016; 11.03.2016; 25.03.2016; 05.04.2016; 12.04.2016; 30.06.2016; 

31.08.2016; 19.09.2016; 01.11.2016; 02.12.2016 (среща на стратегически УС); 15.12.2016; 16.12.2016 

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, Ирена Жотева. 

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  Ваня Кънева- Минкова – в периода 01.05.2016 до 04.10.2016 

o Валентина Диканска – от 05.10.2016 и към момента изпълнява длъжността 

• Директор международни проекти и програми 

o Валентина Диканска – в периода 01.06.2016 до 04.10.2016 

• Директор национални проекти и програми  

o Диана Манева – в периода 01.06.2016 до 13.07.2016 

Към Съвета работят на доброволни начала на следните позиции работят:  

• Изпълнителен секретар - Мария Маврудиева  

• Юридически съветник - Елина  Вардева  

• Експерти по комуникация и връзки с институции, медии и партньорски организации, под 

ръководството на г-жа Виктория Блажева – Румяна Парушева, Константин Планински, 

Гергана Манолова. 
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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. 

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). 

 

d. Партньори  

През 2016 година Сдружението се присъедини към инициативата на Нестле България – „Нестле се 

нуждае от младите хора“ – Обединение в подкрепа на младежката заетост.  

 

 

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 
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Achievements, Women’s campaign International, ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 под патронажа на г-

жа Ева Паунова, Министерството на труда и социалната политика. 

През 2016 г., Съвета продължи съвместната инициатива със сп. Мениджър за представяне на 

членовете на Съвета на жените в бизнеса чрез интервюта, публикувани на интернет страницата на 

списанието. 

През април 2016г., Съветът взе участие в Кариерните дни на три от университетите в София – 

Технически Университет – София, Нов Български Университет и Софийски Университет Климент 

Охридски. Сдружението заяви желанието си за партньорството с Технически Университет - София, 

като участва за първи път в най-голямото изложение за работодатели в България - „Стажове 2016”. 

Събитието се организира от Кариерния център на Технически университет – София. През месец 

октомври Съветът на жените в бизнеса в България обедини усилията си с Технически университет-

София за реализиране на съвместна програма за кариерно развитие и успешна реализация в 

България на млади технически специалисти, като подписа меморандум за сътрудничество. 

Отново през месец април 2016г., Съветът на жените в бизнеса в България презентира на годишния 

форум на Мрежата на българските тренировъчни предприятия своята стажантска инициатива. 

Петима студенти бяха наградени лично от Ваня Кънева, член на УС на Съвета. Те получиха 

възможност за двумесечен стаж в компания от Съвета. 

През ноември 2016г, 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 2016 г. са проведени общо 8 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: 

- 29.01.2016 – среща на членове на Съвета - представяне и обсъждане на стратегията за 

работа на Съвета през годината 

- 06.02.2016 г. с Оса Регнер, министър на равенството между половете и вицепремиера 

Ивайло Калфин 

- 12.02.2016 г.  с г-жа Мария Габриел, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, ръководител на 

българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП 
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- 22.02.2016 г. с Г-жа Ейлин Уилкинсън – Регионален Вице Президент на ШЕЛ в направление 

Добив  

- 26.02.2016 г. с г-жа Цветанка Минчева, Директор Банкиране на дребно и Член на 

Управителния съвет на УниКредит Булбанк, както и член на УС на Съвета на жените в 

бизнеса в България 

- 01-02.04.2016 г. Изнесено заседание в гр. Пловдив, по любезната покана на  „КЦМ 2000“ 

АД и УниКредит Булбанк. Посещението беше организирано в две части – официално 

посещение в КЦМ 2000 и среща с мениджмънта на „КЦМ 2000“ АД – г-н Никола Добрев, 

председател на Надзорния съвет и г-н Румен Цонев, изпълнителен директор, последвано 

от културна програма в гр. Старосел. 

- 30.06.2016 г. специално събитие и среща с членовете на Съвета, на което бяха  отчетени 

събитията и дейностите на Съвета за първата половина на 2016 г. и бе представена 

програмата за развитие до края на годината.  

- 21.07.2016 г. с г-жа Теменужка Петкова, Министър на енергетиката на Република 

България 

- 16.09.2016 г. с г-н Дидие Щосел, Главен изпълнителен директор и заместник - председател 

на Съвета на директорите на Nova Broadcasting Group 

- 08.11.2016 г. с г-жа Зорница Русинова, Министър на труда и социалната на Република 

България 

 

f. Посещения и официални срещи 

- 30.03.2016 г. посещение в Парламента на Република България по покана на г-жа Цецка 

Цачева, председател на Народното събрание. На срещата над 30 представители на Съвета 

на жените в бизнеса в България се срещнаха с жени, представители от различни 

парламентарни групи, Ирена Соколова, председател на „Жени ГЕРБ“ и Цветан 

Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ 

- 22-24.06.2016 г. Работно посещение на Съвета на жените в бизнеса  в Европейската 

Комисия и Европейския Парламент 

o Двудневно работно посещение в Брюксел по покана на Мария Габриел и Ева 

Паунова (ЕНП), Филиз Хюсменова и Искра Михайлова (АЛДЕ) на 13 бизнес дами, 

членове на Съвета. Основни акценти на дискусиите бяха - Насърчаване на 

равнопоставеността между половете; Професионалното израстване на жените; 

Квотите за жените в частния сектор и в политиката; Дигиталните умения при 
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жените; Активното участие на жените в политиката; Мерки и инициативи за 

постигане на реална равнопоставеност между мъжете и жените;  

o Бяха проведени общо 10 работни срещи с Кристалина Георгиева, вицепрезидент на 

ЕК; Мейрийд Макгинес, заместник-председател на ЕП; евродепутатите Мартина 

Длабайова и Ангелика Ниблер; Фло Клукас,председател на мрежата по равенство 

на половете на АЛДЕ; Елжбета Биенковска, еврокомисар за вътрешния пазар, 

индустрията, предприемачеството и малкия и среден бизнес; Ан Метлер, 

ръководител на Европейския изследователски център за политически стратегии 

към Комисията Юнкер;Антонио Лопез-Истуриз, евродепутат и генерален секретар 

на Европейската народна партия; Сюзън Дангър, изпълнителен директор на 

Американската търговска камара (AmCham). 

 

g. Участия в конференции 

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

- 10-11.06.2016 - Global Summit of Women 2016. Участие в 26-тия Световен форум на 
жените, Варшава. Форумът с над 1000 участници от 74 държави, имаше като основни 
акценти - Публично частно партньорство с активната роля на жените лидери; Жените 
лидери в дигиталния свят; Развитие на предприемачеството сред жените; Жените в 
Бордовете и т.н. Сред жените шампиони, наградени за 2016 беше д-р инж. Боряна 
Манолова, председател на Съвета на жените в бизнеса в България.  

o Участници – Боряна Манолова и Ваня Кънева 
 

- 17-19.04.2016 г. Global Female Leaders Summit 2016 - В програмата участваха еврокомисар 

Кристалина Георгиева и министър Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и 

благоустройството.  

o Участник - Д-р инж. Боряна Манолова е член на Консултативния съвет на Global 

Female Leaders Summit.  

 

- 27.09.2016 - 16+1 - инициатива на правителството на Китай, целяща да поощри 
сътрудничеството между Китай и шестнадесетте страни от Централна и Източна Европа.  

o Участник – Жулиета Серафимова - ПАНЕЛ I (туризъм) Културният туризъм – фактор 
за икономическото развитие на столиците.  

 

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. Церемонията по 
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награждаването се състоя на 26.02.2015г. с участието на г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на 
Столична община. След завършването си, участничките имаха възможност да участват в Менторска 
програма, където техни ментори бяха членове на Съвета.  
 
През м. юни 2015 започна второто издание на Лидерската академия. Кандидатстваха 200 дами, 
двойно повече в сравнение с първото издание. Откриващото събитие се проведе на 11.06.2015г. в 
Гранд Хотел София. Уникредит Булбанк отново е партньор на проекта, като концепцията от 
първото издание се запази изцяло - безплатната обучителна лидерска програма в шест 
еднодневни модула в периода м. май 2015 – м. Февруари 2016г. В нея участват дами с 3 и повече 
години опит на мениджърска позиция, собственици или управители на малък и среден бизнес и 
др. с желание и инициативност да развиват лидерските си умения за разширяване на бизнеса или 
поемане на по-големи лидерски отговорности. Тази година кандидатстването се извърши чрез 
сайта на Съвета, а сп. Мениджър и компаниите-членове на Съвета помогнаха с популяризирането 
му;  ЧЕЗ България извърши подбора на участничките.  

 
Официалната церемония за връчване на сертификатите за успешно завършване на второто 
издание се състоя на 28.03.2016 в Международния център на Уникредит Булбанк. Официален гост 
на събитието беше патронът на Лидерската академия, г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на 
Столична община. 
 
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. 
 
През месец юли 2016г. (19.07.2016) се състоя официалното откриване на третото издание на 
Лидерската академия. 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 са предвидени 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) 
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- 26-27 януари 2017 - Модул5: Design Thinking (домакин:SAP) 
- 23-24 февруари2017 – Module 6: Един за всички, всички за един (домакин: УниКредит 

Булбанк) 
- Март/април 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 
 

iii. Законопроект  
През 2015 г. беше сформирана работна група на Съвета на жените в бизнеса в България, която  
обсъди и подготви конкретни идеи и предложения, които да бъдат включени в новия закон за 
равнопоставеността между жените и мъжете. Съветът беше поканен официално за консултант към 
Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет и 
Министерството на труда и социалната политика при подготовката на закона. 
 
Философията на Съвета е, че е важно да бъдат намерени стимули и да бъде осигурявана подкрепа 
на работещи майки и бащи. За да формулират своите предложения, членовете на Съвета на 
жените в бизнеса се обърнаха за мнение и към Алумни клуба на завършилите първата Лидерска 
академия дами от средите на малкия и среден бизнес. 
 
На 26.04.2016 г. в Държавен вестник беше обнародван Закон за равнопоставеност на жените и 
мъжете. През 2016г. Съвета планира да работи по допълнителни предложения към 
Министерството на труда и социалната политика във връзка с възможностите за подкрепа на 
предприемачеството, които дава оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и  
приоритетите в актуализираната Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на 
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жените и мъжете, заедно с предвидените в нея мерки за засилване на участието на жените на 
пазара на труда и намаляване на разликите в заплащането между половете. 
 

iv. Обучения 

През 2016 година Съвета стартира нова инициатива за обучения, чиято цел е да се предложи 
възможност за участие в лекция/среща/обучение по тема, предварително определена на база 
заявени интереси от алумни на Лидерската академия, като основно водещо правило ще бъде да се 
представи дори позната тема по интерактивен, иновативен и по-практически насочен метод. 
Проведени бяха 6 обучения, както следва: 

- 29.01.2016 – лектор: Кристина Крънчева, тема: Бизнес етикет за професионалисти – част 1 
- 26.02.2016 - лектор: Кристина Крънчева, тема: Бизнес етикет за професионалисти – част 2 
- 25.03.2016 – лектор: Кристина Крънчева, тема: Бизнес етикет за професионалисти – част 3 
- 28.04.2016 – лектор: Виктория Блажева, тема: Управление на личния бранд 
- 27.05.2016 - лектор: Олег Григоров, тема: Управление на личните финанси 
- 16.09.2016 - лектор: Дидие Щосел, тема: Media in Bulgaria - Appearance in The New Age 

Media, Fusion of TV and Digital 
 

v. 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 40 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.  
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• 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.  

• Twitter – акаунта Women In Business BG има над 200 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 40 последователи и 300 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. 
 
 
 

vi. 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.  
 
Първа стъпка в развитието на инициативата беше националния конкурс за есе на тема: „Стажът – 
първа стъпка в моята кариера” през 2015 г. под патронажа на Ева Паунова,  депутат в настоящия 
Европейски Парламент. Голямата награда: плакет и сертификат за първо място, заедно с 
посещение в Европейския Парламент в Брюксел през 2016г спечели студентката от Пловдив 
Мирослава Маринска. Разходите по транспорта и настаняването се поеха изцяло от г-ца Ева 
Паунова. 
През 2016 година се проведе второто издание на конкурса под мотото „Иноватори на бъдещето – 
Стажанти 2016”, който даде възможност на образованите млади хора да направят първи стъпки в 
кариерата си. За победителите в конкурса беше организирана Първата Лятна академия „Лидери на 
бъдещето”, част от Националната стажантска инициатива „Оставаме в България“. В академията се 
включиха 30 младежи от 11 и 12 клас, както и студенти от български и чуждестранни университети. 
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В рамките на месец август младите таланти участваха в серия от обучения, предоставени от 
компаниите -членове на Съвета, които им помогнаха да надградят своите умения и да почерпят 
опит и ноу-хоу от представители на едни от най-успешните бизнеси не само в България, но и в 
световен мащаб. 
 

vii.  Международна конференцията  „Global Women Leaders Forum”, под 
патронажа на Ирина Бокова – генерален секретар на ЮНЕСКО, планирана 
за 18-20.05.2016г. в София 

 
Идеята за този най-мащабен проект на Съвета на жените в бизнеса възникна след срещата на 
Съвета с г-жа Ирина Бокова, генерален секретар на ЮНЕСКО. За подготовка на конференцията се 
създаде работна група с ръководител д-р инж. Боряна Манолова и членове на Съвета. В 
подготовката работната група на Съвета си партнира с екип на ЮНЕСКО в Париж.  
 
За Конференцията са уточнени следните параметри: 

1. Име: Global Women Leaders Forum 
2. Подзаглавие: Inspiring the next generation of leaders; 
3. Цел: Обсъждане на добри практики на жените лидери в различни сфери на обществото 

(политическа, социална, гражданско общество, бинес, икономика и т.н.) и подкрепа за 
подобрение на ролята на жената в бизнеса и обществото. Тази цел може да бъде увенчана 
на финала на Конференцията с подписване на UNESCO Charter for Gender Equality; 

4. Основни теми и дискусии: Жените в политиката и управлението; Жените и бизнеса – 
настоящи и бъдещи тенденции; Образование и обучение за бъдещите жени лидери; 
Тенденции в науката, технологиите и иновациите – каква е ролята на жените и жените 
лидери?; Жените, мир, сигурност и развитие: жените и лидерството в изграждане на мир; 
Жените, информационни и комуникационни технологии и медиите; Жените лидери и 
равенството между половете - Декларацията от София;  

5. Участници/ панелисти: Над 70 изтъкнати дами от световния елит - жени лидери от 4 
континента; Правителствени глави; Министри; Евродепутати; Водещи представители на 
международни организации; Ръководители на научни центрове и университети; Световно 
известни личности от политиката, бизнеса, науката  и медиите. 

6. Резултат от конференцията: ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ СОФИЯ - Припомня съответните 
международни конвенции и споразумения; Признава Резолюция на ООН A/RES/66/130 от 
19.03.2012 г.; Потвърждава, че равенството между половете е споделен стремеж за 
социална справедливост и човешки права; Приема правото на мнение на всички жени по 
света; Оценява изключително важния принос на жените; Признава напредъка за постигане 
на равенство между половете след приемането на Декларацията от Пекин; Декларира 
убедеността, че постигането на равенство и равнопоставеност между половете изисква 
системни и съгласувани действия 

7. Патронаж: Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО; 
8. Организатор: Съвет на жените в бизнеса в България; 
9. Време за провеждане: 18-20 май 2016г.; 
10. Място: Гранд хотел София (нощувки и конферентна част);  
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11. Място за разглеждане на забележителности: София и др. (предстои уточняване от страна 
на Съвета); 

12. Бюджет на конференцията – от спонсорства и такси участие, включва разходи за VIP 
гостите, зала, нощувки, екскурзия и т.н.; 

 
За провеждане на конференцията работиха 4 работни групи, които подготвиха организацията: 
 

• Организационен комитет (отговаря Б. Манолова):  УС на Съвета, който се занимава и с 
големите спонсорства  

 

• Комуникационен група (отговаря В. Блажева):  групата отговаря за сайта на 
конференцията, за комуникациите, текстове за покани, програми и т.н. Сайтът на 
Конференцията ще е подсайт на сайта на Съвета.  Плащанията ще се извършват през сайта 
на конференцията.  Групата отговаря и за протокола. 

 

• Логистика и ивент мениджмънт (отговаря Жулиета Серафимова): Славяна Тошева е 
определена от хотела за контактно лице по логистиката и ивент мениджмънта. 
 

• Project Management екип (отговаря Мария Маврудиева): групата разработва бази данни, 
контакти, такси участие, финанси, бюджет, фактури, договори, одобряване и водене на 
разходи и т.н. 

 
Групите ще подпомагаха от доброволци от компаниите-членове на Съвета, както и на алумни от 
Лидерските академии. 
 

viii. Дискусионен форум на тема “Сигурност и устойчивост на българския 
бизнес и политика” 

 
На 04.10.2016 г. в София Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) проведе дискусионен 
форум на тема „Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика”, организиран под 
патронажа на г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България.  
 
В серия от дискусии представители на бизнес, политическият елит и медии в страната потърсиха 
отговори на въпросите, свързани с подобряване на инвестиционната привлекателност на България 
и с повишаване качеството на живот у нас.  
 
Участниците в дискусионните панели обсъдиха темите „Динамика на геополитическата среда и 
отражение върху бизнеса в България”, „Устойчивост и перспективи за развитие на икономическата 
среда в България” и „Ролята на медиите в осигуряване и поддържане среда на сигурност”. 
Събитието е първото от серията дискусионни форуми, организирани от Съвета на жените в бизнеса 
в България, по актуални проблеми на бизнеса, образованието, стабилността и инфраструктурата. 
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III. Стратегическо развитие  

a. Изнесени заседания 

През 2016г. Съветът направи две изнесени заседания:  

- 01-02.04.2016 г. Изнесено заседание в гр. Пловдив 

- 22-24.06.2016г. Изнесено заседание по време на Работно посещение на Съвета на жените в 

бизнеса  в Европейската Комисия и Европейския Парламент. 

 

През 2017 г. традицията ще продължи, като дестинациите се обсъждат и ще бъдат комуникирани 

допълнително. 

 

b. Настоящи проекти 

През 2016г. 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:  

- 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. Официални гости на откриването на 

Лидерската академия бяха Димитър Главчев, заместник-председател на 43-то Народно събрание, 
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, Милена Дамянова, председател на Комисията по 

образованието и науката, Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и 

туризъм, Галя Захариева, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, 

Даниела Савеклиева, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, 

членовете на Комисията по образованието и науката Снежана Дукова и Венка Стоянова, д-р инж. 

Боряна Манолова, председател на УС на Съвета на жените в бизнеса в България и главен 

изпълнителен директор на Siemens България, Надежда Николчева, председател на Съюза на 

работодателите в системата на народната просвета в България, Нина Чанева, председател на 

Столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в 

България, Христо Андреев, началник на Регионалното управление на образованието-София област 

и Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието-София град. 

Планирани са 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. 

 

- Инициатива, 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 2017г. предвиждаме членове на Съвета да участват в международните конференции: 
 

- 07-09.05.2017г. Global Female Leaders’ Summit 2017, Берлин, Германия 
- 11-13.05.2017 г. Global Summit of Women 2017, Токио, Япония 

 

 

Дата: 15.12.2016      Председател на УС:   ____________________   

Гр. София        д-р инж. Боряна Манолова 


