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Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Цветанка 
Минчева застана начело на Управителния съвет на Съвета на жените в 

бизнеса в България

През юли тази година, след единодушно гласуване, Цветанка Минчева застана начело на най-
успешната дамска бизнес организация. Към УС се присъединиха още Дора Стрезова-Николова, 
изпълнителен директор на Кока-Кола България и д-р Румяна Вълканов, Председател на борда на 
директорите на „Енерджи МТ“ ЕАД. 
Благодарим на досегашния председател на УС на СЖББ д-р инж. Боряна Манолова, главен 
изпълнителен директор на Siemens България, Северна Македония и Украйна, която изпълнява 
тази роля от самото създаване на организацията, за лидерството, поставянето на едни здрави 
основи и посока, в която СЖББ продължава да се движи.  

 

 



СЖББ е носител на Отличителния знак на Националния съвет по 
равнопоставеност към МС за 2022

Започва деветото издание на Лидерска академия „Успяваме в България“

През юли Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към 
Министерски съвет присъди на Съвета на жените в бизнеса в България отличителния 
знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по 
равнопоставеност на жените и мъжете в България. 

 



BASE Габрово – Финал

На 10-ти октомври приключи кандидатстването за деветото издание на Лидерска академия 
„Успяваме в България“. Това е една от най-успешните инициативи на СЖББ и емблематична за 
организацията. За първи път обучителната лидерска програма ще включва и нов модул 
„Предприемачество и управление на промяната“, който се въвежда в отговор на новата 
действителност, предизвикателствата и нуждите на съвременния бизнес. Програмата ще 
стартира на 27 октомври. 



Завърши осмото издание на Националната стажантска инициатива на 
Съвета на жените в бизнеса в България, четвъртото, подкрепено от А1

През юли тази година приключи четвъртото поредно издание на Академията за стартиращи 
предприемачи BASE, съвместен проект на Фондация „Америка за България“ и Съвета на жените 
в бизнеса в България. На 27 юли беше проведен конкурса за най-добрите предприемачески 
проекти. Информация за победителите можете да намерите на нашия уебсайт. 

 



Национални награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2022 
Вдъхновяващи постижения за разнообразие, равнопоставеност и 

приобщаване

През август 80 стажанти от компании-членове на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) 
преминаха през 5 специализирани професионални обучения по социални умения. Националната 
стажантска инициатива на СЖББ е създадена с цел да подпомага личностното развитие на 
представителите на поколението Z. Програмата се провежда с подкрепата на А1 за четвърта 
поредна година. 

 



Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) е инициатор и организатор на първия форум в 
България, който ще отличи вдъхновяващите постижения за разнообразие, равнопоставеност и 
приобщаване на работното място и в обществото. 

Конкурсът учредява награди в 5 категории, в които ще се приемат номинации. Повече за 
категориите, регламента на конкурса и журито, което ще избере победителите, можете да 
прочетете тук.  

Срокът за подаване на кандидатури е 15 октомври 2022г. 

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ

BASE Ловеч 2022: Академия за предприемачи стартира второто си издание 
в града

https://womeninbusiness.bg/project/nacionalni-nagradi-na-saveta-na-jenite-v-biznesa-v-bulgaria-2022/


Междинно събитие на Менторска програма „Успешни заедно“

Второто издание на менторска програма „Успешни заедно“, която провеждаме съвместно с ХПЕ 
България, навлезе в същинската си част. На 31-ви октомври ХПЕ отново ще отвори врати за 
междинното събитие, на което ще се разгледа направеният прогрес до момента, ще споделим 
успешни истории на менторски двойки и ще разгледаме смисъла на менторството. 

Делегация на СЖББ в FCEM World Congress в Маракеш

Бизнес Академия за стартиращи предприемачи – BASE, ще бъде открита в Ловеч в края на 
октомври 2022. След големия интерес и огромен позитивен отклик в обществеността след края 
на първото издание, градът беше избран отново да бъде домакин. След откриването бъдещите 
предприемачи ще преминат през 12 лекции, водени от успели български предприемачи, а 
накрая ще имат възможност да представят своите бизнес планове. Кандидатури се приемат до 
21 октомври, а програмата ще стартира на 27 октомври в залата на Общински съвет Ловеч. 

 



В началото на ноември предстои делегация на СЖББ да посети Маракеш и FCEM World Congress. 
СЖББ е кандидат за член в международната организация и вече е със статут на наблюдател. 

„Многото роли на жената в зеления преход“ – събитие на СЖББ  
и Фондация „Конрад Аденауер“



Фондация „Конрад Аденауер” и Съветът на жените в бизнеса в България имат удоволствието да 
Ви поканят на второто ни общо събитие: “The diverse roles of women in the Green Transiyon”, 
което ще се проведе на 20-ти октомври, 14:00 - 17:30 ч. в NV Tower. Конференцията цели да 
хвърли светлина върху ролята на жените като двигатели на зелените иновации и устойчивата 
промяна на обществата и икономиките ни. Повече за програмата можете да намерите тук. 

СУТРЕШНО КАФЕ със СЖББ  

Заповядайте на 25-и октомври, от 09:00 до 10:00 ч. на първото „Сутрешно кафе със Съвета на 
жените в бизнеса в България“. Това е една нова инициатива, отворена към всички членове на 
СЖББ и Алумни клуб, целяща да предостави още една възможност за нетуъркинг. Срещата ще 
бъде фокусирана върху представянето на конкретна тема и програмата ще включва групови 
дискусии във виртуални breakout стаи. За да се подготвите за това издание, помислете върху 
следния въпрос: „Новото време, белязано от пандемия, рецесия, инфлация, несигурност и 
липса на предвидимост изведе на преден план някои лидерски качества в бизнеса. Според 
вас, кои са ролите и качествата на лидерите на екипи, които днес трябва да излязат на преден 
план, за да бъдат по-успешни екипите в бъдеще?“. 

Ще ви очакваме! 

 

https://rumyanaparusheva.wixsite.com/cwbbgreentransition


НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ

Ако желаете да включим новина  за вашата компания или бизнес, полезна за нашата общност, изпратете 
предложение на office@womeninbusiness.bg 

  

A1 с безплатни минути и мобилен интернет на жителите на община Карлово 

В знак на солидарност към засегнатите от наводненията в началото на септември жители на 
община Карлово, A1 предостави възможност на всички свои частни абонати да поддържат 
връзка с близките си хора безплатно в рамките на 30 дни. 

Групата Интерпартнерс се разраства в годината на своя 30 годишен юбилей 

В годината на 30-годишния си юбилей комуникационната група Interpartners разшири 
портфолиото си, придобивайки агенция Key Experts Group. По този начин компанията ще 
предоставя на клиентите си още повече синергия, интересни колаборации, възможности за  
съвместни кампании, надградена експертност.

Стартира кампанията на БИОДЕРМА „Заедно сме“ 

На 5 октомври започна осмото издание на национална кампания на BIODERMA „Заедно сме в 
борбата срещу акнето“. Кампанията цели да привлече общественото внимание на младите хора 
и родителите им към акнето, да предостави достоверна информация и да популяризира 
ключовата роля на дерматолога в лечението. До 20 октомври пациентите ще имат възможност 
да запишат безплатен преглед при дерматолог  – в кабинета на дерматолога или виртуално. 

mailto:office@womeninbusiness.bg


Благотворителна кампания за книги на Специализирана болница по белодробни 
болести СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ – Велико Търново 

Специализирана болница по белодробни болести СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ – Велико Търново 
организира благотворителна кампания за събиране на книги за библиотека в болницата до 1 
ноември 2022. Вашите книги може да изпращате на място в гр. Велико Търново, местност Света 
гора, СБАЛПФЗ Д-р Трейман ЕООД (имейл: odpfzs_vt@abv.bg; тел.: 0879976630, за Юлия 
Владкова). За София може да се организира и лично предаване или изпращане по куриер – за 
контакт Мария Гъркова 0887955775 marnics@abv.bg. Болницата няма детско отделение.

12,3 тона хартия събраха децата на София за инициативата „Стара хартия за нова 
книга“ 

Десетото юбилейно издание на националната инициатива „Стара хартия за нова книга“ се 
проведе в София на 18 септември 2022 г.. Малките екогерои от столицата събраха 12,3 тона 
хартия за рециклиране и така спасиха 160 дървета. В инициативата се включиха 2230 деца, които 

1000 доброволци в 15-ото издание на инициативата на Кока-Кола „Моят зелен 
град“ почистиха замърсени локации в 10 града  

Над 1000 служители от Системата на Кока-Кола в България се включиха в 15-ото издание на 
доброволческата инициатива на компанията „Моят зелен град“. Те почистиха 10 замърсени 
локации в близост до София, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, 
Хасково, Сандански и Смолян, като събраха стотици чували с отпадъци.

500 доброволци от TELUS Internayonal Bulgaria изградиха кошери за 4 милиона пчели 

Служители на TELUS, техни приятели и семейства, журналисти и инфлуенсъри се превърнаха в 
пчелари за един ден и собственоръчно изработиха 60 кошера, 1200 кошерни рамки и 
информационни материали в помощ на 50 стартиращи пчелари от цялата страна.

ПРЕСТИЖ с подарък за всеки първокласник  

Като един от най-големите и отговорни работодатели в региона на Велико Търново ПРЕСТИЖ 
подкрепи семействата на всички служители, чиито деца са в първи клас през 2022 г., с 
анатомична, удобна и много здрава раница, както и ученически пособия, нужни за старт на 
учебната година.  

 



„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД получи две награди за Деня на миньора 

В годишните награди на Българската минно-геоложка камара „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ беше отличена в две категории и получи награда за здраве и безопасност – за 
постигане на нулев трудов травматизъм през 2021 г., удостоверено с документ от Националния 
осигурителен институт и награда за грижа за природата – за липса на нарушения и санкции във 
връзка със спазване на екологичните норми през 2020 г., удостоверено с документ от РИОСВ.

INSIDER  

Очаквайте следващия брой през ноември! 

  

Радостни сме да посрещнем в общността на Съвета на жените в бизнеса в България още два 
корпоративни члена. Единият е ЗАГОРКА АД, част от международната корпорация HEINEKEN. 
Компанията ще се се представлява от изпълнителния директор Олга Лавренова.  

                                                  

      Вторият новодошъл в общността на Съвета на жените в бизнеса в 
България е ИНТЕРЛАНГ ЕООД, частна българска агенция за преводачески услуги с доказан опит и 
утвърдена репутация на българския и международния пазар. Компанията ще се се представлява 
от Управителя Ани Александрава. Добре дошли в СЖББ!  

Добре дошли в СЖББ!



За най-актуалните новини, последвайте СЖББ в социалните медии:

     

Ако не желаете да получавате информация от Съвета на жените в бизнеса в България, пишете ни на office@womeninbusiness.bg

Редакционен екип: Анелия Стоянова, Елена Василева, Гергана Манолова и Калоян Гуглев.
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