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„ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“ 
„INSPIRING DIVERSITY, EQUALITY & INCLUSION ACHIEVEMENTS“ 

 
 
 
ПРОЕКТ НА СЖББ И ЕИБ  
A PROJECT OF CWBB AND EIB 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
 

 
I. ОРГАНИЗАТОРИ  

 
Конкурсната процедура НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ 2022 
„ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“ 
се организира от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) в партньорство с ЕВРОПЕЙСКАТА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ЕИБ).  
 
СЖББ 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. 
 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз и осигурява 
дългосрочно финансиране за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти в подкрепа на 
целите на политиката на ЕС, както в рамките на съюза, така и извън него. Акционери в банката 
са държавите членки на ЕС. ЕИБ е създадена с мисия да подпомага изпълнението на целите и 
приоритетите на Европейския съюз и да насърчава икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в Съюза. Дейностите на ЕИБ са съсредоточени в следните 
приоритетни области: иновации и умения, достъп до финансиране за малките предприятия, 
климат и околна среда, стратегическа инфраструктура, сплотеност и развитие. 
 
 

II. НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НА СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ 2022 
 
Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България се провеждат като част от 
дейност на Сдружението в утвърждаване и популяризиране на добри практики и обмен на опит 
с цел подпомагане на развитието и утвърждаването на професионални ценности в кариерното 
и личностното развитите и израстване на деца, младежи и млади професионалисти.   
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През 2022г. СЖББ, в подкрепа с Европейската Инвестиционна банка, ще отличат личности, 
компании или организации, които имат политики и реализират програми при постигане на  
равнопоставеност, многообразие и приобщаване, в това число и представителството на жените 
на стратегически нива на управление в конкурсната процедура „ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ 
ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“. 
 
Форумът има за цел популяризирането на добрите практики на личности, компании и 
организации в равнопоставеност, многообразие, приобщаване и насърчаване. Търсят се 
успешни подходи и създаване на модели за подражание, установени на базата на опита и 
постиженията. 
 
С обявяване на конкурсната процедура СЖББ за пореден път потвърждава своя ангажимент да 
продължи да работи за насърчаване на равенството и многообразието.  
 
 

III. КАТЕГОРИИ ЗА НОМИНАЦИЯ 
 

Форумът учредява награди в следните категории, в които ще се номинират участниците:  
 

1. Вдъхновяваща инициатива за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на 

работното място / Inspiring Diversity, Equality and Inclusion initiative at work 

 
2. Вдъхновяваща инициатива на работодател в подкрепа на работещите родители, на 

семейството и децата / Inspiring Family Friendly Employer 
 

3. Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване 

на малцинствените групи и хора с увреждания / Inspiring initiative for breaking the 

unconscious bias and inclusion of minorities and disabled people 

 
4. Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти / 

Inspiring initiative for empowering the NEXT GEN of Women Talents 

 

5. Компания шампион в представяне на жени на ръководни и лидерски позиции / 

Company champion representing women in managerial and leadership positions 

 
IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които 
осъществяват дейност на територията на Република България или ефектът от дейността им се 
реализира на територията на България чрез подаване на формуляр за участие или чрез 
номинация от трето лице, съгласно описаната по-долу процедура. 
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Самостоятелно кандидатстване   
 
Кандидатстването става със заявка за участие чрез попълване на формуляр и изпращането му до 
office@womeninbusiness.bg.  
 
Формулярът за кандидатстване съдържа обозначаване на конкурсната категория, за която се 
кандидатства, както и следната информация, която следва да бъде предоставена:  
 

 Кратко представяне на организацията, която кандидатства и нейната дейност, политика 

и фокус върху разнообразие, равнопоставеност и приобщаване, като задължително се 

включи информация за: 

 % Жени/мъже в компанията и как този процент се изменя през последните 2 

години 

 % Жени/мъже на мениджърски позиции и как този процент се изменя през 

последните 2 години 

 Кратко представяне на инициативата, с която се кандидатства и ключови дейности  

 Резултатите от инициативата  

 Защо инициативата се определя като успешна и кои са основните фактори, допринесли 

за този успеха  

 Как инициативата подобрява бизнес и обществената среда  
 Има ли определени стъпки или процеси от инициативата, които са дигитализирани 

 
 Задължителна допълнителна информация, която трябва да придружава формуляра: 

1. Лого на кандидатстващата организация 
2. 2 броя снимки от проекта в jpeg формат до 2 MB 
3. Резюме на инициативата (в рамките на 500 символа) за PR цели 

 

Допустимо е изпращането на допълнителни материали, придружаващи настоящия формуляра, 
под формата на презентация до 5 слайда, както и кратко видео представяне на проекта до 3 
минути. Кандидатура без попълнен формуляр за кандидатстване, няма да се счита за пълна и 
няма да се разглежда от журито. 
 
Всеки кандидат може да подава заявка за участие с неограничен брой проекти. 
 
Номинация 
 
Номинирането на личности, компании и организации, които осъществяват дейност на 
територията на Република България или ефектът от дейността им се реализира на територията 
на България става със заявка за номиниране чрез попълване на кратък формуляр и изпращането 
му до office@womeninbusiness.bg.  

Всяко номинирано лице, компания или организация ще бъде уведомено писмено на посочените 
контактни данни от номиниращото лице. Номинираното лице, компания или организация 
следва в 5-дневен срок да потвърди дали ще се включи в конкурсната процедура като попълни 
заявка за участие, съгласно описаното в настоящия раздел и като изпрати същата до следния e-
mail: office@womeninbusiness.bg. 

mailto:office@womeninbusiness.bg
mailto:office@womeninbusiness.bg
mailto:office@womeninbusiness.bg
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V. ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Оценяването на проектите, отличаване на финалистите и определяне на победителя във всяка 

категория се осъществява от авторитетното жури с опит и репутация в различни сфери на 

икономическия и социалния живот.  

Проектите ще се оценяват на база постиженията по точкова система. 
 
Критерии за оценка на проектите за всяка една от категориите: 
 

1. Релевантност спрямо темата на конкурса и категорията; 
2. Оригиналност и иновативност; 
3. Последователност и ефективност на постиженията; 
4. Степен на полезност на постиженията за други заинтересовани лица. 

 
Максималният брой точки за всяка категория и проект е 100 точки. Разпределянето на точките 

по отделните компоненти, съгласно формулярът за кандидатстване, се изработва и съгласува от 

журито. 

Във всяка категория има по трима финалисти, чиито инициативи се обявяват публично в 

социалните медии и на церемонията по връчване на наградите. 

Във всяка категория има по един победител. 

Отличителна награда (Статуетка/плакет) се връчва само на победителя в съответната категория 

по време на церемонията, а на всички финалисти се изпраща сертификат. 

В случай че няма достатъчно кандидати в дадена категория, организаторите си запазват правото 

да не излъчат победител в нея. 

По преценка на журито и организаторите, както и на база на подадените кандидатури в 

определени категории, може да бъде обявен повече от един победител. 

СЖББ и/или други партньори на събитието имат възможност да отличат със специална награда 
един или повече участници извън обявените категории.  
 
Компаниите или организациите, към които принадлежат членовете на журито, нямат право на 
участие в конкурсната процедура с техни проекти.  
 
Съставът на журито ще бъде обявен в интернет страницата на СЖББ. 
 

VI. СПОНСОРСКИ НАГРАДИ 
 
Организаторите на конкурсната процедура предоставят възможност на компания, член на СЖББ 
да бъде спонсор на награда по определена категория, която компанията е припознала и/или 
дейността й включва инициативи в подкрепа на същата. 
 
Участието на членовете на СЖББ като спонсори в НАЦИОНАЛНИТЕ НАГРАДИ НА ЖЕНИТЕ В 
БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ 2022 ще бъде уредено с договор между съответния член и СЪВЕТА НА 
ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ. 
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VII. СРОКОВЕ И ЕТАПИ НА КОНКУРСА 

 
Конкурсната процедура ще протече през следните етапи: 
 

1. Обявяване на конкурсната процедура; 
2. Подаване на кандидатури с прецизно попълване на формуляр за кандидатстване. 
3. Подбор, оценка и класиране на кандидатите от специално жури. 
4. Обявяване на победителите и връчване на наградите.  

 
 

Отваряне процедурата по кандидатстване – 20.09.2022г. 

Подаване на кандидатури от 20.09.2022г. до 15.10.2022г. 

Оценка на кандидатурите от жури – от 17.10.2022г. до 31.10.2022г. 

Церемония по връчване на наградите – месец ноември 2022г. 

Организаторите си запазват правото да удължат срока за приемане на кандидатури, в случай на 
необходимост. 

 
 
VIII. ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

 
Организаторите ще обявят резултатите и ще връчат отличията на специална церемония през 
месец ноември 2022г., за което ще уведоми допълнително и своевременно отличилите се 
участници. 
 
Участниците – финалисти се задължават да окажат необходимото съдействие на организатора и 
да осигурят присъствие на техен представител на събитието по награждаване. 
 

 
IX. ПРИЕМАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА 

 
Участието в конкурсната процедура предполага пълно приемане на Регламента за неговото 
провеждане.  
 
Решението на журито е окончателно и обвързва всички участници. 
 
 

X. АВТОРСКИ ПРАВА 
 

С участието си в конкурсната процедура всеки участник декларира и гарантира, че материалите, 
предоставени за участие в конкурсната процедура, са оригинални произведения, създадени 
единствено от него, че те не нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, 
права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било 
лице или организация и че никоя друга страна няма каквито и да било права и претенции във 
връзка с материалите за участие в конкурса.  
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Всеки участник отговаря за получаване на всички необходими разрешения за използване,  
публикуване, възпроизвеждане и всяко друго разпространение на материалите за конкурсната 
процедура без допълнителна компенсация и отговорност. 
 
Всеки участник се съгласява организаторите да използват и възпроизвеждат без възнаграждение 
представените при участие материали за провеждане и публично популяризиране на 
конкурсната процедура, в това число за представителни цели, за медийна употреба, както и за 
рекламни цели, както и да ги предава за тази цел на разстояние по допустимите за това 
технически начини без изключение.  
 
 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

Предоставените в процеса на участие данни от участниците в конкурса и/или номинираните 
такива, ще бъдат ползвани и обработени единствено по повод и във връзка с конкурсната 
процедура, до степен и период, който е необходим за тази цел.  
 
Участниците се съгласяват, че в случай на отличаването им като финалистите и получаване на 
награда, предоставените лични данни, включително имена, образи, изявления и други данни 
биха могли да станат публични, в това число чрез медийни, рекламни и други представителни 
изяви на организатора за популяризиране на конкурсната процедура (включително осигуряват и 
съгласието на трети лица, които участват в снимките, ако има такива).  
 

  
XII. ОТГОВОРНОСТ 

 
Организаторите не носят отговорност за анулирането, отлагането или изменението на 
конкурсната процедура поради непредвидени обстоятелства, както и при невъзможност за 
осигуряване на участие в конкурсната процедура поради проблеми в глобалната мрежа 
интернет, технически проблеми и друг вид затруднения, осуетяващи ползването на интернет 
страницата и други обстоятелства, които могат да възникнат независимо от положената грижа 
от страна на организаторите. 
 
Организаторите нямат задължение да водят кореспонденция във връзка и по повод претенции 
за получаване на награди, предявени от участници, които не са обявени като победители в 
конкурсната процедура. 
 
Организаторите си запазват правото да правят промени в условията на конкурсната процедура, 
като промените влизат в сила след тяхното обявяване. 
 
Настоящият Регламент е приет от Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса. 
 
Гр. София, Дата 30.08.2022г 


