
 

 

 
 

НОМИНАЦИИТЕ 

 

КАТЕГОРИЯ „ИНВЕСТИТОР В ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 И УСЛОВИЯТА НА ТРУД“ 2020 

 

 

1.SAP  

Име на проекта: Програма „По-здрави“  

Резюме: „По-здрави“ е вътрешнофирмена инициатива, целяща грижа за живота, 

здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите. С фокус върху хората и 

съблюдавайки максимата „Здрав дух в здраво тяло”. 

   

2. Лидл България 

Име на проекта: Lidl: Top Employer in Action 

Резюме: За Lidl водещ приоритет е да прави бизнес по отговорен и устойчив начин. Най-

силният ѝ актив е екипът – 3200 човека, които са съмишленици в каузата за промяна на 

средата към добро. С цялостната си политика в областта на човешките ресурси и младите 

хора Лидл България вече 10 години се доказва именно като стратегически инвеститор в 

човешкия капитал и условията на труд.  

 

3. Райфайзенбанк (България)  

Име на проекта: Поставяме хората в центъра – стратегия за позициониране като 

предпочитан работодател  

Резюме: Една от стратегическите цели на банката е позиционирането й като 

предпочитан работодател както на пазара на труда, така и сред своите служители. Това 

включва на първо място фокус върху благоденствието на служителите в организацията, 

както и създаване на положително служителско преживяване. Вярваме, че служителската 

удовлетвореност е основна предпоставка за отлично клиентско преживяване. 

 

4. Стопански дейности КЦМ 

Име на проекта: Рехабилитация, интеграция, равенство  

Резюме: Стопански дейности КЦМ ООД осигурява заетост на хора, загубили временно 

или трайно своята работоспособност. Тя е създадена съобразно възприетата култура на 

многообразие на работното място – 50% от работещите са лица с увреждания. 

Осигуряването на рехабилитация за тях е още една стъпка към постигане на 

приобщаваща работна среда и носи увереност сред работещите, че са равноправни 

икономически субекти. 

 



5. Титан Златна Панега Цимент 

Име на проекта: Осигуряване на достъп до качествено образование за учениците в 

регион Ловеч  

Резюме: Титан Златна Панега и „Заедно в час” работят за устойчивото развитие на 

общностите в регион Ловеч чрез осигуряване на достъп до мотивиращи учители-лидери 

и възможности за качествено образование за всяко дете. 

 

6. Новотел София   

Име на проекта: Ол Хартист Фонд 

Резюме: Заплатите на всички служители бяха намалени значително през юни месец 2020 

г. за срок от 1 месец. На определени служители са възстановени медицински разходи във 

връзка с COVID-19. Възможно е да има последващо финансиране през 2021 г. спрямо 

текущите обстоятелства.  

 

7. Филип Морис България  

Име на проекта: Стратегия за инвестиция в човешкия капитал и изграждане на високи 

нива на удовлетвореност и мотивация в служителите по време на кризата с COVID-19 

Резюме: Стратегията ни за инвестиция в човешкия капитал през 2020 г. се фокусира 

върху създаването на безопасна и здравословна работна среда за нашите служители, като 

гарантира, че те все още могат да развият своя потенциал, както и върху изграждането на 

среда на доверие и идентифициране с работодателската ни марка. 

 

8. Аладин Фуудс 

Име на проекта: Заетостта на бежанци като ключ към нуждите на пазара на труда 

Резюме: Проектът има за цел интеграцията на бежанците на пазара на труда. Предоставя 

се възможност за дългосрочна трудова заетост. Съчетават се уменията на бежанците с 

нуждите от работна сила. 

 

9. Фесто Производство  

Име на проекта:Leadershift@Shopfloor – програма за развитие на новите лидери във 

Festo 

Резюме: Leadershift@Shopfloor е мащабен проект от корпоративната ни стратегия 2025, 

който обхваща инвестиция в развитието на уменията на ръководителите от първа линия 

в производството (тим лидери) във Festo. 

 

10. Нестле България 

Име на проекта: Nestle eBusiness академия 

Резюме: eBusiness Academy е амбициозна програма за цялата организация. Иновативната 

програма, която се ръководи от глобалния екип за eBusiness и се реализира на локално 

ниво, предлага 100% дигитален модел за изграждане на умения. eBusiness Academy 

предоставя възможност на служителите да оценят настоящите нива на умения сред 

многото компетенции в е-бизнеса. 

 

11. Нестле България 

Име на проекта: Инициатива на Нестле за младежка заетост 2020 

Резюме: Nestlé needs YOUth e първата цялостна инициатива за младежка заетост, която 

стимулира, укрепва и развива работоспособността на младите хора. Осигурява добра 

връзка между бизнеса и образованието. 

 

 



12. Мусала Софт  

Име на проекта: We are Musala Soft From #Anywhere 

Резюме: Mусала Софт е софтуерна компания с клиенти – световни лидери, гореща 

технологична специализация и силна корпоративна култура. През 2020 г. стана ясно, че 

светът влиза в нова ера – контактите между хората ще бъдат повече от всякога 

виртуални. We Are Musala Soft From #Anywhere е комбинация между запазване и 

развиване на традиционните ценности и отваряне на новия офис на Мусала Софт – света. 

 

13. Хюлет-Пакард ГДБС 

Име на проекта: Стратегия за обучение и рaзвитие на служителите на Hewlett Packard 

Enterprise Bulgaria (HPE) 

Резюме: В комбинация програмите изграждат цялостна пълноценна стратегия за 

обучение и развитие на служителите с възможност да споделят знания извън 

компанията. Стратегия, която помага да развиват преносими лични и професионални 

умения, приложими във всички организации и роли. Уникална е концепцията, която дава 

възможност на всеки един служител да бъде както обучител, така и обучаващ се в 

различни програми. 

 

14. Хюлет-Пакард ГДБС  

Име на проекта: Програмата Work That Fits Your Life като част от стратегията „Баланс 

между работа и личен живот“ 

Резюме: Запазваме и привличаме най-добрите таланти заради това, което сме, как 

работим и как се отнасяме към нашите служителите и семействата им. Това помага на 

компанията да се развива, както и на нашите клиенти и партньори да постигат стабилни 

и успешни резултати. Предлагаме иновативна комбинация от гъвкавост и баланс между 

лични цели, професионално развитие и бизнес приоритети. 

 

15. Cargill България 

Име на проекта: Насърчаване на дигитално обучение и ангажираност 

Резюме: Ангажиментът на Cargill да поставя на хората първо място е в основата на 

проектите за дигитално учене и ангажираност. Създадени с фокус върху нуждите екипа, 

те допринесоха за изграждане на нови способности, насърчаване на бъдещите таланти и 

подкрепа по врема на ковид пандемията. Водещ принцип на Каргил е да помага на 

служителите да разгърнат пълния си потенциал, като уважава и включва различията. 

 

16. Kaufland България 

Име на проекта: Kaufland България – лидер в грижата за хората 

Резюме: През 2020 г. Kaufland доказа своето лидерство в грижата за хората. Програмите 

за здравето и безопасността на служителите, за лична мотивация и за осигуряване на 

допълнителна икономическа стабилност позволиха на компанията да остане стабилна 

дори в най-предизвикателните моменти, превръщайки висококачественото и безопасно 

обслужване на българите в лична мисия на екипа ни на първа линия. 

 

17. Данон Сердика  

Име на проекта: С грижа към семействата – нова политика за родители! 

Резюме: Мисията на Данон е да носи здраве чрез храната на повече хора. Като част от 

тази визия, компанията инвестира и в благополучието на своите служители, техните 

семейства и деца, насърчавайки начин на живот, който ще им донесе баланс, 

спокойствие и удовлетворение. Данон инвестира в „своите хора“ изключително много, 

защото те са най-ценният ѝ „актив“ и това, което я прави страхотно място за работа. 



 

18. Райхле и Де-Масари България Пръдакшън 

Име на проекта:  Свързаност, която има значение  

Резюме: В изключително сложните и изпълнени с предизвикателства времена на 

пандемия основната цел на мениджърския екип на R&M България Производство е 

грижата и опазването на здравето на служителите. Цялостната антикризисна програма 

цели и запазване на спокойствието, създаване на позитивна работна среда и условия на 

труд, както и удовлетвореност и мотивация на всеки един член от екипа на компанията. 

 

19.  Дънди Прешъс Металс Крумовград  

Име на проекта: Дънди Прешъс Металс Крумовград инвестира в изграждане на умения 

за работа в минната индустрия в неминен регион  

Резюме: С дългосрочната си обучителна програма ДПМ Крумовград подпомага 

повишаването на компетенциите на служителите и хора от общността. С получените 

нови умения и опит хората ще могат да се реализират професионално не само в минния 

бизнес, но и в други браншове.  

 

20.  Фармалекс България  

Име на проекта:  Провеждане на онлайн обучения „Емоционалната интелигентност в 

бизнес контекст“ 

Резюме: Провеждане на вътрешнокорпоративни екипни онлайн обучения 

„Емоционалната интелигентност в бизнес контекст“ с цел придобиване на нови знания и 

умения за психологическа устойчивост и справяне с VUCA (нестабилност, несигурност, 

сложност и неопределеност) на съвременния свят в контекста на Covid-19 чрез активно 

ангажиране на хора със зрителни увреждания от Фондация Синергиа.    

 

 


