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Категория: Лидер в устойчивото развитие

Конкурс “ESG Awards”

Специалното отличие „Лидер в устойчивото развитие” се присъжда на физическо

лице, осъществило най-впечатляваща промяна в областта на устойчивото

развитие в организацията, в която работи; или е предложило и/или осъществило

иновативно решение в областта на зелената трансформация. Наградата се

присъжда като признание за индивидуални заслуги в подкрепа на устойчивото

развитие.

Необходимо е кандидатурите описват постиженията и инициативите за устойчиво

развитие на номинираното лице, което е оказало значително влияние в областта

на опазването на околната среда и природните ресурси през последните две

години.

Отличието е само за физически лица.

Кой може да кандидатства:

В категория „Лидер в устойчивото развитие“ могат да бъдат номинирани само 

физически лица.

Лицата могат да бъдат:

• предложени от организация или юридическо лице, което участва в конкурса

• предложени от организация или юридическо лице, което не участва в 

конкурса
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Обща информация за подаващия номинацията:

• Име и фамилия

• Длъжност; Организация

• E-mail; Телефон за връзка

Въпросник

1. Коя е Вашата номинация за титлата „Лидер в устойчивото развитие“? 

Посочете име и фамилия на кандидата, организацията, която представлява, 

и длъжността, която заема.

2. Обосновете избора си. (макс. 6000 знака)

3. Споделете повече за профила и опита на кандидата. В какви проекти и 

инициативи е участвал и каква е била неговата роля?

4. Опишете постиженията и дейностите на кандидата, които са допринесли

за борбата с изменението на климата и/или за опазването на околната среда.

(макс. 6000 знака)

5. Моля посочете дали и как действията на кандидата са допринесли към

една от следните 6 екологични цели, дефинирани от Таксономията на ЕС:

• Смекчаване на изменението на климата

• Адаптиране към промените на климата

• Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси

• Преход към кръгова икономика

• Предотвратяване и контрол на замърсяването

• Защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите

6. Посочете име, телефон и e-mail на лице, което може да потвърди

квалификациите на кандидата. (макс. 2000 знака)

7. Ако желаете, посочете линк/линкове към допълнителни документи и 

материали в подкрепа на кандидатурата.

8. Ако желаете, приложете допълнителни документи и материали в подкрепа

на кандидатурата.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32020R0852
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Срокове:

Начало на Конкурса

май 2022

Кандидатстване

май – юни 2022

Оценяване от 

Журито 

септември 2022

Церемония по 

награждаване

октомври 2022

Начало на Конкурса

19 май 2022

Кандидатстване

до 31 юли 2022

Кандидатствайте на www.pwc.bg/esgawards

Методологията за Конкурса е създадена въз основа на методология, разработена от Полското дружество в мрежата от дружества на 

PwC, заедно с Warsaw Stock Exchange и NN Investment Partners TFI S.A.

© 2022 ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД. Всички права запазени. PwC се отнася до PwC мрежата и/или една или повече от 

нейните компании, всяка от които е отделно юридическо лице. За допълнителна информация, моля, посетете www.pwc.com/structure.

Контакти:

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации 

PwC България

+359 894 333 234 

velina.yosifova@pwc.com
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