
 
 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 2021 

 

19-о издание на най-престижния национален конкурс  

за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие 

 

Често задавани въпроси 

 

 

1.Кой може да кандидатства? 
Компании и техните партньори от НПО сектора, комуникационни агенции, агенции за 

подбор на персонал и др. могат да номинират свои проекти и инициативи. Конкурсът е 

отворен за всички фирми от частния сектор независимо дали са членове на БФБЛ или 

не. Човекът, попълнил формуляра, става лице за контакт (с име, телефон и имейл). 

 

2.Защо да участвам? 
Като участник в конкурса получавате: 

 възможност да представите успешния си КСО проект пред обществото – без да 

заплащате за това; 

 шанс да сравните инициативата си с проектите на други отговорни компании 

през 2021 г. – всички номинации ще бъдат представени накратко по време на 

официалната церемония по награждаване, а също и в националната КСО 

платформа; 

 признанието на авторитетното жури на Наградите за отговорен бизнес; 

 мотивация за екипа, разработил/участвал в проекта; 

 кратко представяне с текст и лого в материали на медийните партньори на 

конкурса (ако сте сред финалистите); 

 сертификат и лого (за победителите в отделните категории); 

 репутация като обществено ангажирана компания и желан работодател, което 

ще ви позволи да привлечете най-добрите таланти сред новото поколение. 

 

3.Има ли такса участие? 
Кандидатстването в конкурса е безплатно. 

 

4.Каква информация трябва да попълня? 
За всички категории се попълват следните полета: 

 Данни за кандидатстващата организация 

 Категория 

 Приложете препоръки, ако има такива 

 Корпоративен профил на номинираната компания 

 Име на проекта 

 Описание на номинирания проект (отбележете ограниченията в знаците): 

o цел на проекта – до 500 знака   

o целева група – до300 знака   

o продължителност – до 300 знака   

o партньори и тяхната роля (ако има) – до 300 знака   
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o участие на служителите (ако има) – до 300 знака   

o дейности – до 1000 знака   

o резултати – до 500 знака   

o отзвук на проекта сред целевата група и в обществото – до 400 знака   

o вложени ресурси – финансови и нефинансови (ако желаете) – до 300 знака   

 Резюме на проекта – до 200 знака   

 Снимки – 2 снимки от проекта, лого на компанията и лого на проекта (ако има) 

във формат jpeg и с размер до 2МБ за всяко изображение. 

 

5.Как да кандидатствам? 
Попълнете онлайн формуляра на български и английски език. Само формуляри, 

попълнине на двата езика, ще бъдат регистрирани като успешно подадени.  

 

6.Колко време имам, за да попълня формуляра? 

Времето е ограничено до 15 минути и ако онлайн сесията ви изтече, въведеният текст 

няма да бъде запазен. 

 

7.Защо е задължително да попълня формуляра на български и на английски?  
Част от членовете на журито са англоговорящи. Също така част от информацията в 

него ще бъде публикувана в английската страница на нашия уебсайт. 

 

8.В колко категории мога да участвам? 
С един проект може да участвате само в една категория. Няма ограничения за броя на 

проектите, които ще номинирате. Достатъчно е те да са реализирани през 2021 г. 

 

9.Какъв е крайният срок за кандидатстване? 
Срокът за кандидатстване е 15 януари 2022 г. (23:59 ч.) След успешно подаване на 

проекта ще получите имейл с потвърждение от нас. 

 

10.БФБЛ ли определя Наградите? 
Не, БФБЛ не участва в оценяването. Журито на Наградите се състои от уважавани 

експерти от различни сектори – бизнес, граждански организации, държавни институции 

и медии, чиито разнообразни гледни точки са залог за обективност на оценките. 

Членовете на журито ще бъдат обявени на сайта на БФБЛ през януари 2022 г. 

Специалната награда Engage се определя от британското посолство в София. 

 

11.Как се избират победителите? 
Всеки член на журито оценява независимо номинациите по следните критерии: 

 конкретна полза за обществото;  

 партньорство с други организации;  

 ангажираност на служителите на компанията в осъществяването на проекта; 

продължителност и последователност на инициативата;  

 новаторство;  

 обществено признание. 

 

12.Има ли предварително отсяване на проектите или т.нар. кратък списък? 
Не, журито изготвя единствено списък с победителите и класираните на второ и трето 

място. 

 

13.Кога стават известни победителите? 



По време на церемонията по награждаване. 

 

15.Как ще разбера дали моята компания е сред наградените? 
Елате на церемонията по награждаване през март 2022 г.! Всички номинирани 

компании ще получат покана за нея по имейл (ще бъде изпратен до посочения във 

формуляра за кандидатстване човек за контакт). Препоръчваме ви и да следите сайта ни 

и профилите ни в социалните мрежи, тъй като са възможни промени във връзка с 

епидемичната ситуация. 

 

 

 


