
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

 

Европейски отличия „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”  

В: Какво разбирате под „иновация”? 

О: За нас „иновация” е нов подход за решаване на проблем или нов модел за бизнес в 

определен сектор, който се доказва като добро решение и може да бъде успешно 

мултиплициран. 

 

В: Как една компания може да измери своето въздействието? 

О: Има много начини да измерите ползите от даден проект и неговата ефективност/ефикасност. 

Ние, от БМГД на ООН, можем да ви препоръчаме утвърдени международни методики в тази 

сфера. Можете да ползвате и следните насоки: 

http://www.bitc.org.uk/resources/publications/measuring_benefits.html 

 

В: Може ли компания, разположена в Европа, да кандидатства с проект, осъществен в 

Азия или Африка? 

О: Не, положително въздействие от партньорството трябва да бъде регистрирано в страната, в 

която кандидатствате. Проектът може да има ефект и в други страни, но журито ще вземе 

предвид само резултатите, отчетени в страната на кандидатстване. 

В: Защо едно малко или средно предприятие ще иска да спечели Европейско КСО 

отличие в страната си? 

О: Всяка компания иска да получи одобрението на своите служители и клиенти, да повиши 

прозрачността на работата си и да подобри репутацията си. Инициативата е и чудесна 

възможност да споделите своя опит и да намерите нови партньори, напр. други МСП, големи 

компании или неправителствени, образователни, културни, научни и спортни организации. 

Кой може да кандидатства? 

В: Може ли компания, държавна собственост, да кандидатства за отличие?  

О: Това зависи от нейния принципал и вътрешна структура. Инициативата е отворена за всички 

компании, чиято цел е да реализират печалба за акционерите си чрез предоставяне на стоки и 

услуги. 

 

В: Може ли неправителствени, образователни, културни, научни и спортни организации, 

както и представители на публичните институции да участват? 

О: Не, само компании могат да кандидатстват за отличие. Неправителствените, 

образователните, културните, научните и спортните организации, и представителите на 

публични институции могат да бъдат единствено партньори в представените проекти. 

 

В: Може ли да участва група от компании?  

О: Може. Група от компании може да кандидатства за Европейските КСО отличия.  

 

В: Има ли ограничение в броя на партньорите? 

О: Не. Няма ограничение в броя на партньорите.  

 

Кандидатури  

В: Има ли ограничение в броя на кандидатурите, които една компания може да подаде? 

О: Не. Няма ограничение в броя на проектите, с които една компания може да кандидатства. 

Всяка кандидатура ще бъде оценявана според своите резултати и ефект. Всички кандидатури 

ще се състезават една с друга, независимо дали са подадени от една и съща компания или не.   

 

В: Ако две компании споделят един партньор, и искат да подадат еднакъв проект, по 

какъв начин ще бъдат оценени? 

О: Схемата на Европейските КСО отличия се опитва да насърчава широкото партньорство и да 

http://www.bitc.org.uk/resources/publications/measuring_benefits.html


избегне дублирането на всички нива. Ето защо, ние ще приемем тази кандидатура като една-

единствена. Ако е успешна, всички участници в партньорството ще бъдат отличени. Ако една от 

компаниите иска да кандидатства сама за себе си, тя ще трябва да разграничи своя принос, 

своите резултати и въздействието на нейната част от партньорството.   

 

Спонсорство 

В: Може ли една компания да бъде национален спонсор на Европейските КСО отличия и 

да кандидатства за награда в същата страна? 

О: Не. Една компания не може да бъде спонсор и да кандидатства с проект в Европейските 

КСО отличия в една и съща страна. Тя може да кандидатства в някоя от останалите страни, в 

които се провежда инициативата. Моля, имайте предвид, че европейските спонсори могат да 

кандидатстват във всички страни. 

 

В: Може ли една компания да бъде национален спонсор на Европейските КСО отличия и 

да бъде част от журито в същата страна? 

О: По принцип няма връзка между това да бъдеш спонсор и да участваш в състава на журито. В 

България представителите на спонсориращата компания няма да бъдат част от журито. 

 

В: Планирате ли да издадете нарочна публикация, която да включва победителите от 

всички страни и, ако да, кога и по какъв начин? 

О: Да. Ще публикуваме „Златна книга“ за добрите европейски практики. Тя ще представи 

проектите на победителите от всичките 29 страни. В допълнение, ще съдържа интересни факти 

и открития от останалите участници. Изданието ще се разпространява в световен мащаб.  

 


