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Този пакет с документи съдържа информацията, необходима, за да подготвите успешна кандидатура 
за участие в Европейските КСО отличия „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна” в 
България.  
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1. Увод: Европейски КСО отличия

Първите по рода си Европейски КСО отличия се провеждат от консорциум от 29 национални 
организации, водени от CSR Europe и BiTC, с подкрепата на Европейската комисия. Всеки партньор в 
консорциума е експерт по корпоративна социална отговорност в страната си и има установени 
връзки с бизнеса, неправителствените организации и публичните институции.  

Консорциумът от партньори включва: Австрия (respACT), Белгия (Business and Society Belgium), 
България (Българска мрежа на Глобалния договор на ООН), Хърватия (HR BCSD), Република Чехия 
(Business for Society) Дания (VirkomshedsNetwärket), Естония (RBF Estonia), Финландия (FiBS), 
Франция (IMS France), Гърция (The Hellenic Network for CSR), Унгария (Követ), Ирландия (BITC Ireland), 
Италия (Sodalitas), Косово (CSR Kosovo), Люксембург (IMS Luxembourg), Македония (Zenith 
Macedonia), Черна Гора (Association for Democratic Change), Норвегия (CSR Norway), Полша (RBF 
Poland), Румъния (CSR Romania), Сърбия (SMart Koletiv), Словакия (Pontis Foundation), Словения 
(Ekvilib Institute), Испания (Forética), Швейцария (Philias), Турция (CSR Turkey), Великобритания 
(Business in the Community и Scottish Business in the Community), Украйна (Centre for CSR 
Development).  

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е българският национален партньор на 
инициативата, чиито цели са: 

 да популяризира градивната роля, която бизнесът има в обществото;
 да сподели вдъхновяващи примери за партньорство в областта на КСО;
 да представи новаторски решения за справяне с актуални обществени и екологични

проблеми;
 да насърчи споделянето на добри КСО практики през границите на Европа;
 да подкрепи сътрудничеството в полза на обществото между бизнеса и организациите с

нестопанска цел;
 да покаже българския принос в развитието на КСО.

Националните отличия се присъждат в две категории: 

Категория 1 - Партньорства на малки и средни предприятия; 
Категория 2 - Партньорства на големи предприятия.  

Европейските КСО отличия търсят да поощрят успешни партньорства между компания и поне една 
партньорска организация извън бизнеса. Това е новаторска концепция за европейските конкурси в 
областта на КСО, които обикновено се фокусират върху КСО награди за самостоятелни проекти на 
отделните предприятия. 

Европейските КСО отличия поставят особен акцент върху иновациите, за да насърчат бизнеса в 
търсене на иновативни решения за справяне с предизвикателствата на устойчивото развитие. 
Националните КСО отличия включват и критерий, свързан с положителното въздействие на 
партньорския проект както върху компанията-кандидат, така и върху обществото като цяло. Това 
изискване е в съответствие с най-новото разбиране за корпоративна социална отговорност на 
Европейската комисия -  Комюнике на Европейската комисия относно корпоративната социална 
отговорност, 2011. 

http://www.respact.at/
http://www.businessandsociety.be/fr
http://www.csreurope.org/pages/en/bulgaria_global_compact_network_bulgaria_association.html
http://www.csreurope.org/pages/en/croatia.html
http://www.csreurope.org/pages/en/czech_republic.html
http://www.virksomhedsnetvaerket.dk/
http://www.csr.ee/
http://www.fibsry.fi/fibs-is-a-network-for-responsible-business-3
http://www.imsentreprendre.com/
http://www.csrhellas.org/portal/en.php?lang=EN
http://www.kovet.hu/view/main/108.html
http://www.csreurope.org/pages/en/ireland.html
http://www.sodalitas.it/contenuti/home.aspx
http://www.csreurope.org/pages/en/kosovo.html
http://www.imslux.lu/en/
http://zenith.org.mk/
http://zenith.org.mk/
http://www.zid.org.me/en/index.php
http://www.csreurope.org/pages/en/norway.html
http://www.csreurope.org/pages/en/poland.html
http://www.csreurope.org/pages/en/poland.html
http://www.csr-romania.ro/
http://www.smartkolektiv.org/index_en.jsp
http://www.nadaciapontis.sk/en/
http://www.ekvilib.org/
http://www.foretica.org/
http://www.philias.org/
http://www.csrturkey.org/
http://www.bitc.org.uk/
http://www.sbcscot.com/
http://www.csr-ukraine.org/
http://www.csr-ukraine.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
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2. Обща информация относно процедурата по кандидатстване.

Преглед на формуляра за кандидатстване

Благодарим Ви, че изтеглихте формуляра за кандидатстване за Европейските КСО отличия. 
Трябва да изпратите своята кандидатура на е-mail: euapply@unglobalcompact.bg не по-късно от 
полунощ на 1.03.2013 г. 

Този пакет съдържа информацията, която ще трябва да предоставите за участие в Европейските 
КСО отличия в България: 

1. Условия за кандидатстване. Моля, отделете време и прочетете внимателно условията за
участие. Изпратената кандидатура ще означава, че кандидатстващата компания е прочела и
приела условията за участие. Ако имаме някакви съмнения относно допустимостта ви до
Европейките КСО отличия, ще се свържем с вас.

2. Списък за проверка. За да сте сигурни, че сте готови да попълните формуляра за
кандидатстване, проверете дали покривате всички изисквания

3. Формуляр за кандидатстване. Моля, опишете кандидатурата си като попълните формуляра 
за кандидатстване. За всеки отделен проект трябва да попълните отделен формуляр. 
Кандидатурите трябва да бъдат подадени в електронен вариант на е-mail: 
euapply@unglobalcompact.bg. Всички кандидатури трябва да са подадени до полунощ на
1.03.2013. 

4. Формуляр за потвърждение на партньора. „Формулярът за потвърждение на партньора“ е
част от вашата кандидатура. Моля, попълнете го и го качете като част от формуляра ви за
кандидатстване. Необходим е по един формуляр за всеки от вашите партньори.

5. Декларация на кандидата. Моля, попълнете отделно декларацията, която трябва да бъде
подписана от представляващия предприятието-кандидат, и я изпратете по пощата в офиса на
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, находящ се на бул. Евлоги и Христо
Георгиеви № 169, офис 112. Подписаната декларация трябва да бъде получена до 17.00 ч. на
1.03.2013. Необходима е по една подписана декларация от всяка компания, участваща в
партньорството (ако са повече от една).

6. Насоки. Моля, при попълване на формуляра, следвайте по-долу описаните указания.
Използвайте обяснителните бележки, за да отговорите на въпросите във всеки раздел.

7. Полезни съвети. Няколко полезни съвета, които ще ви помогнат за ефективното и ефикасно
попълване.

8. Ръководство за оценяване на кандидатурите. Тук можете да научите всичко за процедурата
за оценяване.

mailto:apply@unglobalcompact.bg
mailto:apply@unglobalcompact.bg
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Бележки относно подаване на кандидатурата ви 

 Формулярът в секции от 3 до 5 не трябва да надвишава 4850 думи (вижте условията за
участие). Всеки допълнителен текст ще бъде изтрит.

 Формулярът се подава във формат Microsoft Word. Моля, НЕ го конвертирайте в друг
формат, например в pdf.

 Попълненият формуляр за кандидатстване не трябва да бъде с обем, по-голям от 2mb. Това
позволява използването на обикновено форматиране, таблици, диаграми и др., но не
позволява използването на голям брой снимки, графики и дигитални изображения.

 Ако желаете да включите снимки или изображения във формуляра си за кандидатстване,
оптимизирайте изображенията до 72 пиксела на инч.

Имате нужда от помощ или съвет? Ако имате въпроси, свързани с формуляра или кандидатурата, 
моля свържете се с Марина Стефанова, на тел 02/ 4282 015. 

3. Условия за участие

Допустимост 
Европейските КСО отличия в България са отворени за всички компании от частния сектор с търговска 
дейност в страната. Под “частен сектор” имаме предвид предприятия, които работят, за да 
акумулират печалба за своите акционери чрез предоставяне на стоки или услуги. До Отличията не се 
допускат социални предприятия, доброволчески организации или организации от публичния сектор. 
Те могат да участват като партньори на дадена компания. Приемат се кандидатури от малки, средни 
и големи фирми, както и отделните дружества на холдинги и консорциуми. 

Категорията, за която кандидатствате 
Вие може да кандидатствате само за една категория. Ако партньорството ви включва малка/средна и 
голяма компания, може да изберете в коя категория да се включите. За определението на МСП, 
моля, вижте условията за кандидатстване.  

Малки компании - определение 
Малки и средни предприятия: Категорията на микро, малки и средни предприятия (МСП) се отнася 
за компании с по-малко от 250 служители, чийто годишен оборот не надвишава 50 млн. евро и /или 
годишен баланс не повече от 43 млн. евро.  

Спонсори 
Фирмите, спонсориращи националните конкурси на Европейските КСО отличия, нямат право да 
участват в състезанието в същата страна. Те могат да кандидатстват във всички останали държави-
участнички, в които се провежда конкурса.  

Брой кандидатури 
Компаниите могат да подадат повече от една кандидатура, при условие, че проектите са различни. 
Един и същ проект не може да бъде подаден и в двете категории. Ако партньорството включва малка 
и голяма компания, те ще трябва да решат в коя категория да участват. 
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Подаване на кандидатури  
Всички документи за кандидатстване трябва да бъдат подадени по е-mail, като се прикачат 
попълнени формуляри, запазени в MS Word.   

Брой думи 
Кандидатурите не трябва да надвишават максималния брой думи, посочени в пакета с документи за 
кандидатстване. Той ще се установява чрез инструмента „брой думи“ в MS Word.  

Максимален размер на файла  
Размерът на попълнените формуляри не трябва да надвишава 2 мб. Това позволява използването на 
обикновено форматиране, таблици, диаграми и др., но не позволява използването на много снимки, 
графики или дигитални изображения. Изискването за размера се прилага от интернет софтуер, който 
няма да приема формуляри надвишаващи максималния размер. 

Краен срок  
За да кандидатствате, трябва да изпратите e-mail с попълнените формуляри (включително 
формулярите, потвърждаващи партньорството), до 24:00 часа на 01.03.2013.  

Формуляр за потвърждение на партньора 
Компаниите, участващи в Европейските КСО отличия, трябва да получат формуляр за потвърждение, 
изготвен и подписан от партньора. Тази форма е неразделна част от формуляра за кандидатстване и 
е включена в пакета с документи за участие. Тя трябва да бъде качена заедно с формуляра, за да 
може заявката за участие да бъде валидна. Кандидатурата няма да бъде приета, ако формулярът на 
партньора не е правилно попълнен.  

Декларация на кандидата 
В пакета с документи за кандидатстване е предоставена Декларация на кандидата. Тя трябва да бъде 
попълнена, разпечатана и подписана от лицето, представляващо кандидатстващата компания. 
Същият трябва да бъде входиран на ръка или изпратен по пощата до 01.03.2013. Няма да бъдат 
приемани кандидатури с неправилно попълнена и подписана декларация. Тя може да бъде 
сканирана и изпратена, за да е подадена преди крайния срок и след това да се изпрати по пощата.  

Рекламни и помощни материали 
Всички материали за кандидатстване се съдържат в указаните формуляри. Не се изискват никакви 
допълнителни материали на хартиен или друг носител. Моля, не ги изпращайте, те няма да бъдат 
разглеждани от оценителите. Няма да бъдат разглеждани и линкове към сайтове.  

Добри практики 
Спечелилите проекти от всичките 29 страни в Европа ще бъдат включени в публикация, наречена 
Златна книга. Добрите практики, представени в книгата, както и в други рекламни материали на 
програмата, ще бъдат подготвени на базата на подадената информация във формуляра за 
кандидатстване. След наличието на подпис/съгласие от страна на фирмите кандидати, те ще бъдат 
публикувани на сайта на Европейските КСО отличия и в други публикации.  

Оценяване  
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани и оценени според правила, разработени от Европейската 
комисия и приложими във всички страни-участнички. Процедурата включва два етапа. Оценяването в 
I-ви кръг ще се извърши въз основа на сбора на 2 независими оценки, сформирани по следния начин: 

2/3 от оценката ще се формира от независими оценители, външни практици с опит в дадената 
област. Всяка кандидатура ще се оценява поотделно от двама оценители, които след това ще се 
консултират преди обявяването на крайната обща оценка. Накрая всички кандидатури се обсъждат 
от цялата група оценители.  
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1/3 от оценката ще се формира от публично гласуване за кандидатурите, което ще се проведе 
между 10.03.2013 и 25.03.2013 година. Всички кандидатури ще бъдат достъпни на интернет сайта на 
инициативата. Право на глас ще имат всички активни членове на ГД на ООН, членовете на БМГД и 
останалите регистрирани кандидати за Европейските КСО отличия.    

Национална селекция 
Първите 5 класирани компании от всяка категория ще участват във финалния/втори кръг. В него 
оценяването ще се извърши от високопоставено международно жури, под председателството на г-жа 
Кристалина Георгиева. Фирмите, успешно преминали до този кръг, ще бъдат поканени да представят 
публично своите проекти - да опишат техния обхват и значение, като подчертаят аспектите на 
въздействие, иновативност и повторяемост. На база на тяхното представяне и последвалата 
дискусия, журито ще отличи и националните победители в двете категории.  

Жури 
Журито ще включва чуждестранни експерти в областта на КСО и обществени личности. 

Обявяване на победителите  
Победителите в Европейските КСО отличия в България ще бъдат обявени на национална церемония, 
която ще се проведе в началото на месец април 2013 г. Те ще бъдат поканени да представят България 
на организираната от Европейската комисия церемония в Брюксел през юни 2013 г. 

Обратна връзка  
Всички участници ще получат писмо с обратна връзка относно класирането на тяхната кандидатура. 
Тя ще бъде под формата на бележки от оценителите.  

Процедура за оплакване  
Всички оплаквания относно провеждането на конкурса Европейски КСО отличия се отправят към 
Председателя на НС на БМГД на ООН на следния електронен адрес: secretariat@unglobalcompact.bg .   

4. Списък за проверка

Преди да започнете да попълвате формуляра за кандидатстване, моля прегледайте следния списък: 

Списък за проверка Проверено 


1. Проверете дали вашето партньорство отговаря на условията за
кандидатстване.

2. Преди да започнете попълването на формуляра, моля прочетете
внимателно насоките за кандидатстване, за да разберете какви са
изискванията и как най-добре да представите проекта си.

3. Попълнете формуляра за кандидатстване.

4. Попълнете Декларация на кандидата.

5. Подгответе подписан формуляр от страна на партньора си.

6. Подайте своята кандидатура!

mailto:secretariat@unglobalcompact.bg
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5. Насоки за кандидатстване

Моля, опишете вашата кандидатура в съответствие със следните критерии и насочващи бележки. 

Целта на тези бележки е да ви помогнат да прецените каква информация трябва да включите в 

представянето си. Насочващите бележки не са задължителни и/или изчерпателни.  Ето защо можете 

да включите допълнителни текстове. Моля, имайте предвид, че журито ще чете само това, което сте 

включили в кандидатурата си. ТоТе няма да проверява линкове на сайтове или друга допълнителна 

информация. Броят на думи е основен елемент за осигуряване на честно съревнование.  

Числата съответстват на номерата на разделите, които трябва да изпълните. 

 (3.1) Подробна информация за кандидатстване 

Моля, попълнете общата информация, както е уместно. 

(3.2) Преглед на вашата организацията 

Разделът за кратко представяне ви позволява да разкажете накратко за вашата компания  и да 
представите на журито средата, в която работите. Този раздел не се оценява, но съдиите ще 
вземат под внимание всяка полезна информация при оценка на следващите раздели на 
кандидатурата. 

(3.3) Какво правите и защо? 

3.3.1 Резюме (максимум 500 думи) 
Представете кратко резюме на вашата кандидатура. То трябва да включва: за какво е 
проектът, какви са бизнес целите на участието ви, обществените ползи, които целите, как 
работи проектът и основните резултати, които сте постигнали. Опишете методиката на 
вашето сътрудничество за създаване на положителна промяна върху обществото, 
включително целите и, основните успехи. Моля, акцентирайте върху всички аспекти, които 
смятате за особено иновативни или завладяващи. 
Резюмето не се оценява (въпреки, че всички предоставени доказателства ще бъдат взети 
предвид от журито, когато се оценяват другите секции). Това е важна част от кандидатурата 
и ще бъде използвана за представяне на добрите практики, пред обществото и медиите. 

3.3.2 Иновации (максимум 750 думи, 15% от общия брой точки). 
Опишете защо считате, че проектът е новаторски; защо представя нов подход към даден 
проблем или нов подход за правене на бизнес в определен сектор, който после може да 
бъде мултиплициран. Под „иновация” ние разбираме изпробване на нещо ново, нов 
модел, нов подход, ново решение, нова комбинация от партньори за справяне с обществен 
проблем. 

(3.4.) Как го правите? 
Този раздел се отнася до процесите, чрез които сте създали, изпълнили и управлявали вашето 
партньорство. Предоставените тук информация и доказателства показват как  ви помага 
създаденото сътрудничество,как сте постигнали положителното въздействие - напр. ясни цели, 
силно ръководство, ефективни методи за управление, силно ресурсно обезпечение и ефективна 
комуникация/диалог със заинтересованите страни, което го прави устойчиво и мултиплицируемо. 
Тази секция дава 25% от общия брой точки, разделени както следва: 
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3.4.1 Ръководство и цел (максимум 500 думи, 5% от общия брой точки) 
Този раздел ви дава възможност да разкажете как е стартирало и 
ръководеносътрудничеството. Как създаването и управлението му е подкрепено от ясни 
цели и стратегически намерения. Ето някои въпроси, на които можете да отговорите:  

 Какво е нивото на отдаденост и ангажираност на висшето ръководство в
сътрудничеството?

 Как са били определени, разпределени и разработени лидерските роли и
отговорности?

 Как лидерите са се застъпили за сътрудничеството, както в собствените си
фирми, така и извън тях?

 Какви са стратегическите цели на сътрудничеството (напр., конкретен бизнес
или обществена нужда) и по какъв начин различните партньори са били
включени в процеса?

 Как са разработени тези цели, така че да  отговорят на обществената нужда?

 Как са комуникирани тези цели (напр. с писмена стратегия, план на проекта
и т.н.)?

3.4.2 Процес на управление (500 думи, 5% от общия брой точки) 
В този раздел се търсят доказателства за това колко ефективно е било изпълнението на 
управлението на сътрудничеството.  Ето някои въпроси, на които можете да отговорите:  

 Кои са съществуващите структури и процеси, които осигуряват ефективно
планиране и оперативно управление в подкрепа на сътрудничеството за
постигането на неговите цели?

 Как са определени индикаторите за изпълнение и резултатите на проекта?

 Как проследявате , оценявате и измервате вашето сътрудничество? ключови
индикатори / цели и задачи

 Кои са научените поуки и по какъв начин сте ги взели впредвид за следващи
стъпки в развитие на проекта?

3.4.3 

3.4.4 

Ресурси (максимум 500 думи, 10% от общия брой точки) 

В този раздел се търсят доказателства, че за сътрудничеството са били използвани 

подходящите ресурси - финансови, човешки, в натура и т.н. Някои теми, които можете да 

засегнете: : 

 Пропорции на сътрудничеството в сравнение с размера на участващите
организации и предвижданите резултати;

 Финансови ресурси, парични средства, хора или принос, които са били
предоставени за реализация на сътрудничеството (какви са текущите
разходи, каква е стойността на време / ресурси за сътрудничество)

 Как тези ресурси гарантират, че стойността им е оптимизирана?

Комуникация и диалог (максимум 500 думи, 5% от общия брой точки) 

В този раздел трябва да разкажете как комуникирате дейностите и резултатите от своята 
съвместна дейност с партньори и заинтересовани страни. Въпроси, на които можете да 
отговорите: 

 Как ползите и резултатите от проекта са били съобщени на участващите
организации?

 Дали развитието на проекта е било обсъждано със заинтересованите страни
и партньорите и дали тяхното участие е било признато?

 Как сте постигнали добрата практика и как сте я споделили, както във вашата
организация, така и сред други фирми? Как сте получили публично
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признание за успеха и постиженията си? 

3.4 Какво сте постигнали? 

Въздействие (максимум 1,500 думи, 60% от общия брой точки). Този раздел разглежда 
въздействието, което сте оказали чрез вашето партньорство. Оценителите ще търсят количествени 
данни и качествени / свидетелски доказателства (напр. от служители, бизнес мениджъри, 
бенефициенти и партньори). Този раздел дава 60% от точките, акумулирани в две посоки. В този 
раздел можете да включите целите и ключовите индикатори за успех.  
Важна бележка: Съдиите ще вземат под внимание единствено резултатите и достигнатата 
промяна в страната, в която кандидатствате за отличие.   

3.5.1 Обществени ползи: Как и до каква степен вашето сътрудничество постигна своята цел от 
гледна точка на влиянието му върху обществото? Под „общество” ние имаме предвид 
преките бенефициенти в рамките на сътрудничеството, по-широката общественост и 
партньорите с които сте работили.  
Въпроси, на които да отговорите при попълването на този раздел:  

 Какво е въздействието на сътрудничеството върху целевите групи, включително
краткосрочни и дългосрочни ползи?

 Какви са били ефектите от гл.т. на резултатите за цялото общество?

 Ако има повишаване на осведомеността сред обществото, можете ли да го
докажете чрез някакви данни?

 Има ли нови подходи или процеси, които сега работят в резултат на това, което сте
научили от сътрудничеството?

 Има ли сътрудничестводобавена стойност при осигуряване на допълнителни
ресурси за партньорите (напр. чрез съчетаване на пари в брой и вид ресурси) Има
ли осигурени допълнителни ползи за партньорите (напр. участие в курсове за
обучение)?

3.5.2 Ползи за бизнеса: Моля, опишете как проектът е помогнал на вашата компания. 

Ключова концепция в основата на Европейските КСО отличия е, че бизнесът трябва да се 
възползва от своите отговорни бизнес практики. Това може да се случи по много начини в 
зависимост от вида на сътрудничество, в което участва. Ние осъзнаваме, че измерване на 
ползите за бизнеса от гл.т. на сътрудничество може да бъде по-трудно, отколкото 
оценяването на въздействието, оказано от една фирма и нейния уникален проект. Можете 
да разкажете и за ползите, които са достижение на всички бизнес партньори.  

Примерни текстове, които може да включите: 

 Въздействие върху подбора, задържането, мотивацията и уменията на
персонала;

 Повишаване на положителното възприемане на доброто име на компаниите
между заинтересовани страни и клиенти;

 Развитието на нови мрежи, бизнес контакти, процеси, идеи или продукти;

 Добри практики, които се прилагат от всички партньори;

 Намаляване на разходите в някои от процесите на вашата компания.

Отново напомняме, че за целите на оценяването на вашата кандидатура, се оценява 
въздействието, което сте постигнали в страната, в която кандидатствате за Европейските 
КСО отличия. 
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6. Формуляр за потвърждение на партньора

Всеки партньор е длъжен да представи отделен формуляр. 

Важен елемент на Европейските КСО отличия е процедурата по верификация от вашия 
партньор. Това означама, че отделните партньори ще потвърдят значимостта и ползите за 
обществото, които вие сте описали в своята кандидатура. 

За тази цел трябва да попълните секция „Формуляр за потвърждение на партньора”, която е 
включена в пакета с документи за кандидатстване.Лицето, представляващо вашия партньор 
извън бизнес сектора (фондация / НПО /гражданско обединение, училище, болница и др.), 
трябва да попълни и подпише този раздел.  

Към формуляра трябва да бъде приложена препоръка-изявление (максимум 150 думи), която 
ще бъде предоставен на оценителите и съдиите.  

Формулярът за потвърждение на партньора е включен в пакета с документи за 
кандидатстване и трябва да бъде подаден до полунощ на 01.03.2013. 

7. Декларация на кандидата

За да бъде валидна вашата кандидатура, към нея трябва да бъде приложена декларация, 
подписана от материалното отговорно лице (напр. изпълнителния директор, председателя 
или друг висш представител). Декларацията е включена в пакета с документи за 
кандидатстване. Тя трябва да бъде принтирана, попълнена, подписана и входирана в офиса на 
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, или получена по пощата до 17.00 ч. на 
01.03.2013г.  

6. Полезни съвети

 Не е нужно да повтаряте една и съща информация в различните секции.   Всеки
раздел е номериран, за да се улесни препращането между секциите, и Вие можете
да използвате препратки между тях.

Когато е възможно, моля, използвайте количествени и качествени доказателства. Под 
„качествени доказателства” ние разбираме доказателства, които описват или 
обясняват количествено (числено) дейностите. Например: 

o Количествени данни – в резултат на този проект 89% от работниците и
служителите са по-мотивирани да работят за компанията.

o Качествени доказателства - X служител "Аз съм по-ангажиран към дружеството,

заради проекта Х и участието ми в него."


