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PROSPECTUS



Заявки за участие в конкурса могат да бъдат 
изпращани до 31 януари 2022 г. на сайта на 
Българската мрежа. 

SDG Pioneers 2022
отличия на Глобалния договор на ООН

SDG Pioneers 2022 се провеждат за първи път в 
България. Конкурсът ще отличи онези компании и 
професионалисти, които с активната си дейност 
допринасят за напредъка по Целите на ООН за 
устойчиво развитие (SDG). 
Организатор на националния кръг е Българската 
мрежа, а право на участие имат компании, които са 
членове на Глобалния договор на ООН.
Кандидатурите ще бъдат оценявани по регламент, 
зададен от Глобалния договор, от жури включващо 
представители на бизнеса, ООН организация, 
академична институция, неправителствен сектор и 
държавното управление.



SDG Pioneers 2022
отличия на Глобалния договор на ООН

До 14 март 2022 г. на официална церемония Българската мрежа ще отличи SDG Pioneer за 
страната, който ще има възможност да участва във финалния световен кръг на конкурса. 
Носителите на световния приз SDG Pioneers ще бъдат обявени по време на срещата на върха на 
лидерите на Глобалния договор на ООН през 2022 г. в Ню Йорк, САЩ.

Важните дати в конкурса са:
● Подаване на заявки: до 31 януари 2022 г.
● Вътрешно оценяване (от представители на Българската мрежа): до 10 февруари 2022 г.
● Външно оценяване от жури: до 20 февруари 2022 г.
● Due Diligence от Централата на Глобалния Договор на ООН – 14 дни
● Обявяване на SDG Pioneers България – до 14 март 2022 г.
● Световен кръг: Април 2022 г. – Май 2022 г.
● Обявяване на световните SDG Pioneers – Юни 2022 г.



✔ Бизнесът е сила за добро чрез инвестиции в пазара, обществото, околната среда, а Глобалния 
договор е организация-лидер и партньор в устойчивото развитие.

✔ Бизнесът има водеща роля в работата по SDG.

✔ Бизнесът инвестира в иновации и проекти, надхвърлящи конкретната му сфера на дейност, за да е 
полезен за обществото.

✔ Най-важното значение на думата „устойчивост“ за отговорните български компании е да вървят 
напред и да работят в полза на бизнеса, обществото и природата.

✔ Компаниите в България могат да покажат убедителни примери за лидерство, добри практики, 
партньорства и да насърчат и други участници да се работят по SDG.

✔ SDG трябва да бъдат признати като важни на локално ниво, за да провокират ангажираност и 
действия от всички заинтересовани страни.

Основни послания SDG Pioneers 2022



● Brand Awareness – церемонията по награждаване позволява на спонсорите да 
разкажат своята история за устойчивост на аудитория, вземащa решения в областта на 
устойчивостта на бизнеса.

● Networking – среща с потенциални партньори, които споделят Вашите ценности. 
● Нови контакти – възможност да се ангажират присъстващите лица с темите, по които 

работи Вашата компания.
● Лидерство – позиционирайте бизнеса си като лидер, работещ по актуални теми в 

индустрията и обществото, пред публика, която споделя целите Ви.

Защо да се подкрепите събитието?



Златно спонсорство Сребърно спонсорство
4000 BGN 2000 BGN
Възможност за приветствие по време на церемонията към 
участниците и гостите

Излъчване на корпоративен рекламен клип преди церемонията

Поставяне на фирменото лого на основната визия на сцената по 
време на събитието

Поставяне на фирменото лого на основната визия на сцената по 
време на събитието

Поставяне на фирменото лого в комуникационните материали 
за церемонията по награждаване и в страницата на събитието

Поставяне на фирменото лого в комуникационните материали за 
церемонията по награждаване и в страницата на събитието

Обявяване като Златен спонсор по време на стрийминга на 
церемонията и последващото видео

Обявяване като Сребърен спонсор по време на стрийминга на 
церемонията и последващото видео

Обявяване като Златен спонсор по време на церемонията Обявяване като Сребърен спонсор по време на церемонията

За да се избегне конфликт на интереси, компаниите, които се състезават в SDG Awards не могат да бъдат 
спонсори на церемонията.



За повече информация за тези и други възможности за 
спонсорство, свържете се с нас: 

Дарина Георгиева, изпълнителен директор 
+359 882 173 188

secretariat@unglobalcompact.org

Елена Матеева, комуникации
+359 889 666 029

mailto:secretariat@unglobalcompact.org

