
 

 

 

 

 
 
ФИРМА (ИМЕ И ФАМИЛИЯ) НА ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 
 .................................................. 
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМА/УСЛУГА, КОИТО КАНДИДАТСТВАТ:   
   
 ..................................... ............ ....................................................................................................  

 
 
АДРЕС: ......................................................................................................................................... 
                                                        (контакти-телефон,майл,уеб-страница) 
 
КАТЕГОРИЯ: ................................................................................................................................. 

(посочват се категориите, за които кандидатствате) 

 

 
1. Цялостен принос в развитието на бизнеса    
2. Иновации в бизнеса и IT-технологии 
3. Устойчиво развитие на бизнеса  
4. Международно признание 
5. Корпоративна и социална отговорност 
6. Проспериращ бизнес и икономически растеж 
7. Лидер в опазването на околната среда 
8. Най-добри клиентски практики  
9. Социални каузи в бизнеса 
10. Млад предприемач 
11. Нов иновативен продукт/услуга  
12. Инвестиции в бизнеса 
13. Лидер в развитието на енергийната ефективност 
14. Лидер в европейските практики и програми 
15. Лидер в икономиката на Балканите 
16. Малка Община с принос в развитието на бизнеса  
17. Голяма Община с принос в развитието на бизнеса 
 

! В Категория ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС  могат да кандидатстват фирми, които са подали заявка в следните 

категории - Устойчиво развитие, Иновации в продуктите и услугите, Опазване на околната среда, 

Корпоративна и социална отговорност, Инвестиции в бизнеса и Международно признание 
 
Име на собственик/МОЛ: ................................................................................................ 
Декларирам, че съм запознат с регламента на номинациите      Подпис: ……………………………. 
 
Към заявката за участие прилагам: 
1. Цифрови фотографии (над 400 Килобайта) – минимум 3 – максимум 10 броя. 
2. Описание на фирмата-кандидат във формат Word – в обем до една стандартна страница.  
3. CD с видео-презентация за проекта-кандидат (не е задължително за участниците) 

Заявката за участие е валидна с банков ордер за платена такса за разглеждане на документите и PR  за 
всяка една категория, както следва:  

- Такса участие, ранно записване - от 15 дек. 2019  до 10 ян. 2020 – 650 лв. без ДДС 
- Такса участие, в регламентиран срок  11 януари -10 февруари 2020 – 750 лв. без ддс; 

- Такса участие, платена след регламентиран срок от 11 февруари 2020 – 950 лв. без ддс. 
- Такса участие, платена извънредно след 1 март 2020 – 1200 лв. без ддс. 

!!! Таксата за участие не включва кувертите за гала-вечерята с 3-степенно меню, които заплащат само  
наградените. Стойност на куверта – 200 лв. без ДДС./  
София Райфайзен Банк BIC RZBBBGSF   IBAN BG04RZBB91551003782190  ВИП Комюникейшън ЕООД  адрес - София, ул. Христо Ценов № 8  
МОЛ П. Кирилова  Заявките се изпращат на адрес или имейл: София 1417 ул. Христо Ценов № 8; e-mail: business.awards2020@gmail.com 

 
*Организаторите не носят отговорност за достоверността на подадената информация в заявката за участие  

 
Заявките и документите за участие не се връщат на заявителите.  

mailto:vipproperty.awards@gmail.com

