
 

 

 
 

 

НОМИНАЦИИТЕ 

 

КАТЕГОРИЯ „ИНВЕСТИТОР В ЗНАНИЕТО“ 2020 

 

 

1. Аксенчър България   

Име на проекта:  Jump2IT Трейнинг програма 2020 

Резюме: Проектът предоставя възможност на хора без предходен професионален опит в 

ИТ сферата да придобият необходимите знания и умения за успешно стартиране на 

кариера в сектора. В допълнение, подобрява насищането на пазара със способни и 

квалифицирани кадри. Участниците преминават през серия от обучителни и кариерни 

сесии, основани на принципа на индивидуален подход от страна на професионални 

обучители. 

 

2.  АстраЗенека България 

Име на проекта:  "МОЖЕЩИТЕ" 

Резюме: АстраЗенека България има за цел да разгърне една от най-мащабните социални 

кампании за превенция на тютюнопушенето сред ученици на възраст 12-16 години в 

България. Кампанията носи името „МОЖЕЩИТЕ“ и има за цел да информира младите 

хора за вредата от този навик, но и да им създаде бъдеще, включващо спорт, изкуство и 

наука – дейности, които могат да разгърнат потенциала им и да променят бъдещето им! 

 

3. ЧЕЗ България  

Име на проекта: Енергия за бъдещето    

Резюме: „Енергия за бъдещето“ е модерна платформа за устойчиво развитие на 

инициативите на ЧЕЗ в подкрепа на образованието и кариерното консултиране на 

ученици и студенти. Тя е стъпка в посока дигитална трансформация на дългогодишната 

образователна стратегия на компанията. Проектът е отговор на търсенето на достоверна 

информация за професионално ориентиране на бъдещите специалисти в сектор 

Енергетика. 

 

4.  Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България 

Име на проекта: Youth Empowered 



Резюме: Програмата #YouthEmpowered се организира за пета поредна година в подкрепа 

на повишаване на работоспособността и кариерното ориентиране на младежите в 

страната. През 2020 г. програмата беше реализирана изцяло в дигитален формат, за да 

продължи да подкрепя младите хора и по време на COVID-19. #YouthEmpowered беше 

реализирана в партньорство с Джуниър Ачийвмънт, Заедно в час и SoftUni Digital. 

 

5. Комак Медикал ЕООД 

Име на проекта: Път към университета   

Резюме: Проектът „Път към университета“, като част от програмата за корпоративна 

социална отговорност на КОМАК Медикал, в партньорство с Фондация Българска 

памет, дава шанс през последните 10 години на над 4000 млади хора от малки населени 

места в България с нисък социален статус и различен етно-религиозен профил да 

получат знания и образователна перспектива, окуражавайки ги да следват смело мечтите 

си. 

 

6. "Дънди Прешъс Металс Челопеч" 

Име на проекта:  „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и МГУ „Св. Иван Рилски“ – 

заедно за модерна минна индустрия в България 

Резюме:  Минната индустрия е огледало на развитието на обществото. Като осигуряваме 

качество в образованието, инвестираме в разкриване на ресурси и създаваме стойност, за 

да растем и просперираме заедно. 

 

7. Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Център 

Име на проекта:  Мениджърска академия за училищни директори 2020-2021 

Резюме: „Мениджърска академия за училищни директори“ е обучителна програма, в 

която успешни бизнес лидери обучават училищни директори на ключови управленски 

умения. Мениджърска академия е пример за междусекторно партньорство между 

гражданския, частния и публичния сектор, което подпомага развитието на училищните 

лидери и качественото образование в България. 

 

8. Империя Онлайн ЕАД 

Име на проекта: ИТ Таланти 

Резюме: ИТ Таланти е интензивна програма за обучение на начинаещи софтуерни 

разработчици. Предлаганите курсове са в няколко направления: PHP Web Development, 

JavaScript Web Development и Java EE. На успешно завършилите курсисти се предлага 

кариерна реализация непосредствено след завършването. Обучението е напълно 

безплатно, а компаниите партньори компенсират обучението на наетите от тях курсисти. 

 

9. JobTiger  

Име на проекта: Национални дни на кариерата 

Резюме: „Национални дни на кариерата” е най-големият форум за студентски стаж и 

кариера в страната с 20-годишна история на провеждане и организиран ежегодно в 7 

академични града и виртуално. Събитията са знакови за търсещите работа, 

работодателите и градовете-домакини. През годините над 45 000 души са започнали 

трудовия си път от „Национални дни на кариерата“. 

 

10. Kaufland България 

Име на проекта: Kaufland – горд партньор на детската образователна книга "Къде отива 

боклукът?"  



Резюме: Не спираме да търсим съмишленици в борбата ни срещу пластмасата за 

еднократна употреба и по пътя към устойчива промяна. Затова през 2020 г. застанахме 

рамо до рамо с издателство „Ракета“ в начинанието детската книга за екологично 

образование „Къде отива боклукът?“ да бъде издадена на български език. Книгата 

завладя сърцата на най-малките, а ние вярваме, че именно те имат най-голямата сила да 

променят. 

 

11. КЦМ  

Име на проекта:  Моите първи стъпки в металургията 

Резюме: Проектът насърчава професионалното развитие на младите хора и е 

предпоставка за успешен старт за бъдеща професионална реализация. Младежите имат 

възможност да попаднат в модерна и иновативна среда, а част от практическите умения, 

свързани с уникалната инсталация на новия оловен завод, не могат да бъдат усвоени 

другаде по света. 70% от участниците в програмата остават на работа в компанията. 

 

12.  КЦМ  

Име на проекта: Киберсигурностт@ и опасностите в интернет  

Резюме: Най-често срещаните рискове,с които се сблъскват учениците в интернет,са 

онлайн тормозът между връстници, педофилията и финансовите престъпления. 

Провеждането на специализирани обучения носи трайни резултати: развиване на 

умението да се разпознава кое е вярно и кое не в онлайн комуникацията, да се защити 

личното пространство, да се изгради доверие между дете и родител/учител при наличие 

на проблем. 

 

13. "АЕЦ Козлодуй"  

Име на проекта:  „Избери професионалното образование” 

Резюме: Като социалноотговорна компания АЕЦ „Козлодуй” полага систематични 

усилия да насърчи младите хора да изучават дисциплини от направленията STEM и да 

изберат технически и инженерни специалности.  

 

14.  Лидл България 

Име на проекта: Умници гладници  

Резюме: „Умници гладници“ е инициатива на Лидл България за здравословно и 

балансирано хранене, насочена към деца от 1-ви до 4-ти клас. Нейната цел е по забавен и 

интересен начин да представи темата за формирането на правилни хранителни навици, 

чрез метода „учене чрез преживяване“. Инициативата се реализира в партньорство с 

Асоциация „Родители“ и със съдействието на Министерство на образованието и науката. 

 

15.  L'Oreal България 

Име на проекта: „За жените в науката“ 2020   

Резюме: Всяка година програмата на L’Oreal и ЮНЕСКО „За жените в науката“ 

награждава млади жени учени със стипендии, за да ги насърчи да правят големи научни 

открития, които ще помогнат за разрешаване на различни глобални предизвикателства и 

ще създадат едно по-добро утре за всички. 

 

16.  МенторМейт 

Име на проекта: MentorMate DevCamp 

Резюме: DevCamp е обучителна програма за уеб и мобилни технологии, помагаща на 

млади хора да станат част от света на софтуерната разработка и да израснат като 

професионалисти. По време на обучението те развиват технически умения, трупат 



практически опит, получават финансово заплащане, а най-добрите от тях – предложение 

за работа в МенторМейт. 

 

17. Нов български университет 

Име на проекта: Радио-телевизионен център 

Резюме: Модерен киносалон, телевизионно, тонрежисьорско, анимационно и радио 

студиа, монтажни апаратни. Новият Радио-телевизионен център на НБУ е платформа за 

създаване на идеи и споделяне на контакти между студенти, преподаватели и 

представители на бизнеса, която развива индивидуалните качества и таланти на 

студентите. 

 

18.  Пощенска банка 

Име на проекта:  „FINNOVATION“ – стратегическо партньорство на Пощенска банка и 

СофтУни в подкрепа на образованието и младите хора у нас 

Резюме: Стратегическото партньорство на Пощенска банка и СофтУни в подкрепа на 

образованието и младите хора у нас стартира през 2018 г. и продължава и днес. С него 

двете организации насърчаваме студентите да развият потенциала си като дигитални 

лидери, подготвени за динамично променящата се среда и новите тенденции в 

банкирането. Проектът създава устойчива връзка между бизнеса и образованието.  

 

19. ПрайсуотърхаусКупърс България 

Име на проекта: Мениджърска академия за училищни директори 2020-2021 

Резюме: „Мениджърска академия за училищни директори“ е обучителна програма, в 

която успешни бизнес лидери обучават училищни директори на ключови управленски 

умения. Мениджърска академия е пример за междусекторно партньорство между 

гражданския, частния и публичния сектор, което подпомага развитието на училищните 

лидери и качественото образование в България.  

 

20. Райфайзенбанк България 

Име на проекта: Часът на банката 

Резюме: „Часът на банката“ е част от социално отговорната политика на Райфайзенбанк, 

като от 2017 г. досега програмата е помогнала за подобряването на финансовата култура 

на над 2000 ученика от цялата страна. 

 

21. Сердика Център 

Име на проекта: Достъп до качествено образование за всяко дете в България    
Резюме: Сердика Център си партнира с фондация "Заедно в час" от зимата на 2019г. 

Целта ни е да подкрепим фондацията в нейната мисия за предоставяне на достъп до 

качествено образование за всяко дете в България. Сътрудничеството ни е в 2 

направления: подкрепа на участници в програма "Нов път в преподаването" на “Заедно в 

час” и безплатна лятна академия за 600 деца. 

 

22.  Shell 

Име на проекта: Детски научен и енергиен център „ПланeтУм“ в гр. Бургас 

Резюме:  ПланетУм е уникален детски научен и енергиен център, който отвори врати в 

Бургас в края на окт. 2020 г. Това е най-голямата социална инвестиция на Shell в 

България и е мястото, което представя науката пред децата по нов начин чрез 

интерактивни инсталации и игри и изгражда у тях ценни практически умения. Проектът 

е в унисон с приоритетите за образованието, идентифицирани в програма България 2030. 

 



23. СофтУни 

Име на проекта: Безплатни обучения по време на световна криза    

Резюме: Проектите “Безплатни обучения по време на пандемия” и “Безплатна 

обучителна пътека за останалите без работа по време на пандемията” предлагат 

безплатно обучение в областите дигитален маркетинг, дизайн и визуализация, 

програмиране. С тяхна помощ хиляди хора успяха да надградят наличните си или да 

натрупат изцяло нови умения в някои от най-перспективните сфери днес. 

 

24. СофтУни 

Име на проекта: Безплатни Basics курсове   

Резюме: Безплатните Basics курсове на СофтУни имат за цел да въведат всеки желаещ 

по възможно най-плавен начин в една от трите най-популярни дигитални сфери в 

момента – програмиране, дигитален маркетинг и дизайн и криейтив. Курсовете са 

внимателно направени, за да могат по най-достъпен начин да дадат необходимите знания 

и, съдейки по записалите се, са изключително популярни. 

 

25. Теленор България 

Име на проекта: „Дигитални скаути: На лов за забавления и знания”  

Резюме: Играта „Дигитални скаути: На лов за приключения и знания” на Теленор 

България, създадена, за да помогне на децата да научат повече за безопасността онлайн, 

събра над 17 000 участници само за ден. С кампанията „Дигитални скаути: На лов за 

приключения и знания” Теленор се стреми да помогне на децата да изградят навици, 

които да им помогнат в дългосрочен план да пазят себе си и близките си в дигитална 

среда. 

 

26. УниКредит Булбанк 

Име на проекта: ФинКултура: е-книга „Наръчник за здрави финанси: тайните на 

финансовото благополучие“ – с благотворителна образователна кауза 

Резюме: През 2020 г. над 10 банкери от УниКредит Булбанк с доброволен труд написаха 

безплатната е-книга „ФинКултура – Наръчник за здрави финанси: Тайните на 

финансовото благополучие“. В нея те споделят ценни съвети за управлението на личните 

финанси на разбираем език. Заедно с това помагат на важна кауза: за всяко сваляне 

банката дарява по 1 лв. на фондация „Заедно в час“. Тиражът е над 13 000 сваляния.   

 

27. VIVACOM 

Име на проекта: Образование 4.0   

Резюме: Проектът допринесе за осигуряване на достъп до технологии и образователни 

ресурси на ученици, учители, родители в условията на извънредно положение. Беше 

осигурен достъп до дистанционно обучение на социално уязвими групи. VIVACOM 

доказа, че действа гъвкаво и изпреварващо, като насочва усилия там, където обществото 

има нужда – осигуряване на непрекъсваемост на образованието. 

 

  

 

  

 

 

 


