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Годишен доклад  

за дейността на сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България“ 

за 2021г. 

 

 

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. Развитие и утвърждаване на професионалните ценности в гражданското общество, 

образованието, науката, културата, техниката и технологиите; 

3. Подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение за продължаване на 

образованието и професионалното развитие;  

4. Подпомагане на социалната и личностната реализация на деца, младежи и млади 

професионалисти;  

5. Разпространяване на добрите практики и програми за насърчаване на 

професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в 

мениджърски 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. 
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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 

насърчаване 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. 

Сдружението се финансира от членски внос, спонсорства, дарения и от грантове чрез 

участия в програми. 

 

II. Основни дейности през 2021г. 

Дейността на сдружението през 2021г. се проведе в условия на извънредна обстановка, 

породена от коронавирус СOVID-19. Извънредно положение бе обявено на 13.03.2020г. със 

срок на действие до 13.04.2020г., а впоследствие удължено до 13.05.2020г. От 13.05.2020г. 

до края на 2021г. бе въведена извънредна епидемична обстановка. Извънредните и 

необичайни условия изискваха нов подход и нови начини за провеждане на срещите на 

членовете, заседанията на УС и на работните групи, дългосрочните програми и новите 

инициативи на Съвета. Повечето от тях преминаха в онлайн режим, а когато обстановката го 

позволяваше, в хибриден или присъствен режим. 

 

1. Заседания на Управителния съвет 

Членове на УС са 11 дами на ръководни позиции в структуроопределящи за икономиката на 

България сектори: д-р инж. Боряна Манолова (председател на Управителния съвет), Ирена 

Цакова, Ваня Кънева-Минкова, Лидия Шулева, Миглена Узунова-Цекова, Дарина 

Стоянова, Гергана Иванова, Милена Драгийска-Денчева, Майя Пейчева-Такева и Зоя 

Паунова. Теодора Петкова е член на УС до септември 2021г., като, поради преминаване на 

ръководна позиция в чужбина, Общото събрание избра на нейно място Цветанка Минчева, 

която е член на УС от септември 2021г. 

 

На заседанията на УС присъстват и ръководителите на постоянните работни групи към 

Сдружението: Екатерина Анчева, ръководител на работна група „Комуникации“, Евгения 
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Накова, ръководител на работна група „Човешки ресурси“ и Ирена Бушандрова, 

ръководител на работна група „Нетуъркинг“, както и Екатерина Кирилова, ръководител на 

програма „Лидерска академия“ на СЖББ,  Боряна Бошнакова, ръководител на работна 

група „Алумни клуб“, както и Габриела Велинова, председател на „Алумни клуб“. 

През 2021г. бе създадена и постоянна работна група „Право и регулации“ с ръководител 

Елина Вардева, която също се включи на заседанията на УС. 

Заседанията са провеждани ежемесечно, като са се вземали оперативни решения и са 

приемани нови членове. 

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

 

2. Административен състав 

През 2021г. Ваня Кънева-Минкова е изпълнителен директор на сдружението. Експерти в 

различни области са работили на доброволни начала, без заплащане.  

 

3. Членове 

Членството в Съвета на жените в бизнеса в България е корпоративно и индивидуално. Към 

края на 2021г. общият брой на членовете е 189, съответно 58 корпоративни члена и 62 

индивидуални члена, както и 69 Членове на Алумни клуб, които са и асоциирани членове на 

СЖББ. 

4. Работни групи 

През 2021г. в Съвета на жените в бизнеса в България работят 4 постоянни работни групи – 

Комуникационна, Човешки ресурси, Нетуъркинг и Право и регулации.  

Комуникационната група е екип от квалифицирани и ентусиазирани комуникационни, 

рекламни и маркетинг професионалисти, които заедно работят за: 

• Популяризиране на програмите и инициативите на Съвета, така че от тях да 

могат да се възползват възможно повече хора; 

• Комуникация между членовете и споделяне на опит – включително чрез 

поддържане на бюлетина INSIDER; 
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• Промотиране на постиженията на Съвета като организация и на отделните 

членове; 

• Изграждане на имиджа на Съвета в публичното пространство и медиите; 

• Създаване на мрежа от поддръжници; 

• Организация на събитията за членове на Съвета; 

• Поддържане на официалната интернет страница и профилите на Съвета в 

социалните медии. 

През 2021г. председател на групата е Екатерина Анчева, Директор „Връзки с 

обществеността и корпоративни комуникации“ в УниКредит Булбанк. 

Групата по Човешки ресурси споделя знанията, опита и желанието за развитие потенциала 

на хората, посредством експертизата на своите корпоративни, индивидуални и асоциирани 

членове. Тя обогатява дейността на Съвета чрез: 

• Генериране на идеи за потенциални сфери за насърчаване на 

професионалното развитието на жените в бизнеса; 

• Организиране на обучения в календара на Съвета на жените в бизнеса в 

България, както и такива в подкрепа на водещите ни инициативи; 

• Планиране и реализиране на една от големите инициативи на СЖББ – 

Национална стажантска инициатива „Оставаме в България”, като ежегодно се 

преразглежда формата и програмата на изданието, с цел привличане 

вниманието и отговорност към бъдещото на България; 

• Оценяване и анализ на ключовите фактори за успех, свързани с проекти в 

сферата на развитие и управление на човешки ресурси. 

През 2021г. председател на групата е Евгения Накова, Директор човешки ресурси на CEZ 

България. 

Нетуъркинг групата обединява дами от различни сектори на икономиката, които заемат 

широк спектър от ключови позиции. 
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Групата има за основна мисия: 

• Привличане, представяне и въвличане на новопостъпили членове в общността 

на СЖББ; 

• Представяне на идеите и политиките на Съвета и работните групи към него; 

• Изграждане на неформални контакти и взаимоотношения между членовете 

на Съвета с оглед по-добра координация и съвместна работа; 

• Организиране на мероприятия, семинари, обучения и други събития по 

конкретни теми. 

През 2021г. председател на групата е Ирена Бушандрова, Country manager на Педерсен и 

партнерс ООД. 

Право и регулации е новосъздадена група от високо квалифицирани юристи, учредена с 
цел юридическа подкрепа при реализиране на мисията и целите на Съвета. Усилията на 
групата са насочени към: 

• Организиране на цялостното юридическо обслужване на дейността на СЖББ и 

правно подпомагане на неговите програми, проекти и инициативи; 

• Съдействие за включване на Съвета в създаване и подобряване на правна 

рамка, способстваща професионалното развитие и израстване на жените, чрез 

подготовка на идеи и предложения при участия в обществени обсъждания на 

нормативни актове, стратегии, регулаторни режими и др.; 

• Провеждане на семинари, конференции и обучения по юридически теми като 

самостоятелни събития или като част от инициативите на Съвета. 

През 2021г. председател на групата е Елина Вардева-Николова, Ръководител “Правно 
обслужване” в Сименс България. 

5. Нетуъркинг срещи на членовете 

Поради наложената извънредна обстановка, породена от коронавирус СOVID-19, през 

2021г. продължи тенденцията за онлайн нетуъркинг срещи, но подобряването ѝ позволи и 

провеждането на присъствени срещи. Темите и гостите бяха подбрани след проучване на 

mailto:office@womeninbusiness.bg
https://womeninbusiness.bg/
http://www.facebook.com/CouncilWBB


 

  

 
6 

Съвет на жените в бизнеса в България 
e-мейл: office@womeninbusiness.bg; офис: +359 894 656130 
https://womeninbusiness.bg/; www.facebook.com/CouncilWBB  

 

 

 
 

интереса на членовете и техните предпочитания като част от нетуъркинг инициативите на 

Съвета.  

 

През януари и март 2021г. се проведоха онлайн нетуъркинг събития „Добре дошли в 

Съвета на жените в бизнеса в България“ за членовете на СЖББ, на които се представиха 

новоприсъединилите се индивидуални членове. Те дискутираха влиянието на глобалната 

пандемия върху бизнеса и живота ни, както и представиха своя професионален и житейски 

път. Успешните издания доказаха, че опознаването и споделянето на опит и добри практики 

между членовете са едни от най-значимите ползи за организацията. 

 

В края на май 2021г. вече на присъствена среща новоприсъединилите се членове се 

представиха, като последва вълнуваща дискусия, посветена на лидерството, крайъгълните 

камъни в живота и новите стимули за вдъхновение. Специални гости бяха авторите 

на книгата „Лидери за ново начало“ Жюстин Томс, Марина Стефанова и Джейн Муита. 

 

През септември 2021г. в The Site се проведе Годишното общо събрание на Съвета на 

жените в бизнеса в България, което също  е едно от нетуъркинг събитията на организацията.  

По време на събранието с пълно единодушие бяха преизбрани за нов тригодишен мандат 

като членове на Управителния съвет на СЖББ Лидия Шулева, управляващ съдружник в 

Бизнес Интелект, Майя Пейчева-Такева, мениджър Човешки ресурси в Hewlett Packard 

Enterprise в България, както и Милена Драгийска-Денчева, изпълнителен директор на Лидл 

България. 

В Управителния съвет, отново единодушно, беше приета Цветанка Минчева, главен 

изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, която замести Теодора Петкова, станала 

част от ръководството на УниКредит в Италия. 

 

През декември 2021г. се проведе традиционния Коледен коктейл на СЖББ, който тази 

година беше присъствен в прекрасната сграда на Музейко и се радваше на засилен интерес 

от страна на членовете. Освен интересна програма, поздравления и наздравици, и тази 

година се проведе коледна томбола с предмети, дарени от членовете на Съвета.  
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6. Работни срещи с изявени личности от обществения живот 

През септември 2021г. Управителният съвет на Съвета на жените в бизнеса в България се 

срещна с Н. В. Цар Симеон II на работен обяд на тема „Жените лидери в миналото и сега” в 

дворец Врана, като част от подновената традиция за срещи с видни представители на 

политиката, икономиката и културата. Участниците се обединиха около идеята, че е 

необходима подкрепа за опазване на старите български занаяти, като програмата BASЕ, 

чието последно издание бе във Велико Търново, може да даде нужния тласък в тази посока, 

подкрепяйки местната занаятчийска общност чрез бизнес ноу-хау и експертиза. 

 

През ноември 2021г. Управителният съвет на СЖББ се срещна с Н.Пр. посланик Джузепина 

Дзара в красивата сграда на посолството на Италия в София. По време на деловия обяд на 

тема „Кариерният път на жените  в дипломацията”  тя сподели, че тя е първата жена 

посланик в 140-годишната история на дипломатическите отношения между България и 

Италия. Посланик Дзара се ангажира да съдейства на СЖББ в международната му дейност и 

за създаване на контакти със сходни организации в родината ѝ. 

 

7. Организиране и участия в конференции и дискусионни форуми 

През февруари 2021г. СЖББ организира онлайн конференцията „Бизнесът през 2021“. Като 

участници в дискусията се включиха ръководители на компании-членове на Съвета, които се 

обединиха в мнението, че ситуацията, породена от CoVid-19, беше тест за бизнеса, но 

голяма част от фирмите успяха да реагират гъвкаво и да осигурят на служителите си 

възможност за дистанционна работа и ги пренасочиха към нови и различни проекти, за да 

запазят работните места. Фирмите реагираха гъвкаво, а следващата стъпка е изграждане на 

общност на знанието и солидарността. 

През март 2021г. СЖББ, съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“, организираха онлайн 

конференцията „Жените на лидерски позиции в България. Предизвикателства и 

възможности“. Дами-членове на СЖББ представиха своята гледна точка за женското 

лидерство по време на криза. 

През юни 2021г. във Велико Търново СЖББ организираха дискусионен форум на тема 

„Градивната сила на жените в бизнеса и обществото“. Специален гост беше кметът Даниел 

Панов, а участнички - изявени дами от бизнеса, политиката, културата, медицината от 
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Велико Търново. Силно емоционални и въздействащи бяха изказванията на всички дами, а 

в заключение гостите се обединиха около това, че високата професионална етика, 

самочувствието, увереността и желанието за развитие са ключовите компетенции, които са 

в основата на успеха и градивната сила на жените днес.  

 

8. Лидерска академия „Успяваме в България“ 

През юни 2021г. завърши Седмото издание на Лидерската академия „Успяваме в 

България“ на Съвета на жените в бизнеса в България с емоционална церемония и много 

позитивни отзиви. 44 дами се дипломираха с проекти с фокус върху новата реалност, в 

която функционира бизнесът в момента. Всички теми на обученията бяха обновени и 

адаптирани съобразно новата действителност и предизвикателствата, свързани с 

настоящата ситуация, като същевременно бяха пречупени през призмата на придобиването 

на умения в тази среда. Една част от курсовете бяха проведени в присъствена форма, а 

друга – дистанционно. В рамките на серията от семинари дамите от Академията имаха 

възможност да почерпят опит от водещи професионалисти от компаниите-членове на 

Съвета, да участват в нови предизвикателства и теми, да получат ценни презентационни 

умения и съвети за това, как да бъдат въздействащи по време на променящата се бизнес 

реалност. 

Посланик на Лидерска Академия 2020/2021 бе Ванина Ханджийска, която е дългогодишен 

блогър и разказвач на истории. 

 

Една от най-успешните програми на сдружението, отличена през 2015г. с първа награда 

„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 ѝ издание през 2014г. досега над 300 участнички са завършили обучението. 

Стартирала през 2014г., 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.  
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„УниКредит Булбанк“ е водещ партньор на програмата, а с идеята си за насърчаване на 

развитието на жените и тяхното кариерно израстване Лидерската академия привлече 

подкрепата и на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, под чийто 

патронаж се провежда инициативата. 

 

През ноември 2021г. стартира нов випуск от 42 участнички в Осмото издание на Лидерска 

академия. Програмата е обновена с модули, адекватни на новата обстановка, породена от 

пандемията от коронавирус, които позволяват хибридно участие. 

 

9. Алумни клуб на Лидерска академия 

През 2021г. Алумни клуб на завършилите Лидерска академия „Успяваме в България“ на 

Съвета на жените в бизнеса в България, създаден през 2021г., предостави платформа за 

взаимна подкрепа и комуникация, като поддържа постоянна връзка между участничките, 

подкрепя развитието на членовете чрез споделяне на опит и идеи, поощрява съвместни 

проекти и партньорства и насърчава общуването и взаимодействието между завършилите 

Лидерска академия. 

Алумни клуб има свой управителен съвет, програма от събития и срещи, които провежда 

ежемесечно. Една от целите на Алумни клуб е и подкрепа на благотворителна инициатива, 

в унисон с целите и приоритетите на Съвета на жените в бизнеса в България. 

 

10.  Менторска програма INCREDIBLE US - УСПЕШНИ ЗАЕДНО  

В началото на 2021 г. стартира менторска програма на „Съвета на жените в бизнеса в 

България“, в партньорство с Глобал деливери център на HP Enterprise Women@Work 

„Incredible Us - Успешни заедно“, като продължение на друг съвместен проект „Жените–

таланти в бизнеса – Невероятната Ти“ с издания през 2018г. и 2019г. „Жените–таланти в 

бизнеса – Невероятната Ти“ предостави платформа на общност, обединяваща жени-

таланти, които да дискутират своя опит и постижения, а гост-говорители бяха едни от най-

изтъкнатите имена в корпоративния свят. През 2018г. „Жените–таланти в бизнеса – 

Невероятната Ти“ бе отличена с първо място в категория „Инвеститор в човешкия капитал“ 

в Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.  

mailto:office@womeninbusiness.bg
https://womeninbusiness.bg/
http://www.facebook.com/CouncilWBB


 

  

 
10 

Съвет на жените в бизнеса в България 
e-мейл: office@womeninbusiness.bg; офис: +359 894 656130 
https://womeninbusiness.bg/; www.facebook.com/CouncilWBB  

 

 

 
 

Вторият проект „Incredible Us - Успешни заедно“ свързва ментори от „Съвета на жените в 

бизнеса в България“ с членове на Алумни клуб на Лидерска академия на „Съвета на жените 

в бизнеса в България“ за подпомагане на личностното и професионалното им развитие, за 

развитие на лидерски умения, за повишаване на мотивацията и генериране на нови идеи. 

Менторската програма ще развие системата за менторство като основен подход за 

стимулиране и мотивиране на младите дами в пътя им за кариерно и професионално 

развитие. 

Десет менторски двойки завършиха успешно през 2021г. след повече от 200 часа, вложени 

в труд, разработване на проекти и обмяна на опит. Програмата продължава и през 2022г. 

като постоянна програма на Съвета на жените в бизнеса в България. 

През 2022г. „Incredible Us - Успешни заедно“  бе отличена с първо място в категория 

„Инвеститор в човешкия капитал“ в Годишните награди за отговорен бизнес на Българския 

форум на бизнес лидерите. 

 

11.  Национална стажантска инициатива „Оставаме в България“ 

През август 2021г. се проведе Седмото издание на Националната стажантска 

инициатива „Оставаме в България, Zащото успяваме тук“ на Съвета на жените в 

бизнеса в България, като за трета поредна година е в партньорство с А1 България. 

Програмата е насочена към младите таланти от поколение Z (родени в периода 1995 – 

2005г.), които имаха възможност безплатно да надградят своите умения и да се запознаят с 

реалния бизнес чрез серия от обучения. 

Поради пандемията от корона-вирус, тя беше изцяло онлайн, като през 2021г. се включиха 

рекордните 90 участници, стажуващи в компании-членове на Съвета. На живо бе 

доброволческата активност, в която стажантите се погрижиха Ботаническата градина на БАН 

в София да бъде освежена и почистена. Те помогнаха на ботаниците в мисията им по 

отглеждането на редки за страната ни растителни видове. 

Между 20% и 25% от завършилите участници остават на постоянна работа в компаниите-

членове на Съвета, в които са стажували. Целта на инициативата  е да предостави на 

участниците конкретни 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 реализация в България. През 2016г. Национална стажантска 

инициатива „Оставаме в България” бе отличена с трето място в категория „Инвеститор в 
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знанието“ в Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес 

лидерите. 

 

12.  BASE – Бизнес академия за стартиращи предприемачи 

През 2021г. „Съветът на жените в бизнеса в България“ в партньорство с Фондация 

„Америка за България“ продължи с реализацията на проекта BASE – Бизнес академия за 

стартиращи предприемачи, които се обучават да стартират и развиват свой бизнес. В 13-

седмичното обучение мениджъри и предприемачи от „Съвета на жените в бизнеса в 

България“ предават своите знания и умения като лектори и ментори, а бизнес плановете на 

стартиращите предприемачи се състезават за парични награди, чрез които да осъществят 

своята идея. Въпреки все още сложната епидемична обстановка, програмата имаше две 

издания - в периода май-август 2021г. в Троян и в периода август-декември 2021г. във 

Велико Търново. Участниците в Програмата бяха изключително мотивирани, а най-добрите 

от тях получиха парични награди за тяхното реализиране. С грижа и внимание за успешната 

реализация на проектите продължават дискусионните форуми и срещите на дамите от 

Съвета на жените с най-активните предприемачи, които развиват своите предприемачески 

проекти. 

 

13.  Проект NEW NORMAL FOR WOMEN 

През юли 2021г. „Съветът на жените в бизнеса в България“ в партньорство с Фондация 

„Конрад Аденауер“ реализира проекта NEW NORMAL FOR WOMEN @ LIFE AND WORK, 

който изследва и оцени влиянието на COVID-19 в живота и работата на жените, представи 

POST COVID измеренията и подготви участниците в проекта с необходимите методи и 

инструменти за управление на промяната, както и в екипност, мотивация и лидерство в 

новите условия. В рамките на проекта се проведоха модули по професионална оценка и 

самооценка на 60 участници, разделени в три групи, както и по лидерство и управление на 

промяната.  

 

Проектът завърши през ноември с конференцията NEW NORMAL FOR WOMEN @ LIFE AND 

WORK, на която бяха представени резултатите от проекта, както и добрите бизнес практики 

и модели за справяне с кризата. Конференцията, част от Глобалния форум на жените-
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лидери, организиран от СЖББ, представи мащабно изследване на агенция Тренд „Новото 

нормално след COVID-19 и отражението му върху живота и работата на жените“, и очерта в 

детайли влиянието на пандемията върху жените в България. Участниците в конференцията - 

членове на СЖББ, съмишленици на Сдружението и посланици на държави от 3 континента, 

се обединиха около тезата, че пандемията от коронавирус е оказала сериозен негативен 

ефект върху професионалното развитие, психическото и физическото здраве на жените и са 

необходими спешни и решителни мерки, за да бъде преодоляна тази тенденции. 

 

14.  Членства в национални организации 

През януари 2021г. „Съветът на жените в Бизнеса в България“ бе приет за член на  

Икономическия и социален съвет, а през юни 2021г. и на Националния съвет по 

равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, като членът на УС на 

„Съвета на жените в бизнеса в България“ – инж. Лидия Шулева е представител на Съвета и в 

двете организации. 

           

          

 

Председател на УС:    

Дата: 10.05.2022          д-р инж. Боряна Манолова 

Гр. София         
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