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Отчет за дейността на Български център на 
жените в  технологиите 

 1.1 Дейности: 
 

• Организирани три лекции от серията “BCWT среща лидерите“  
• Организирани събития и инициативи: Кръгла маса „Ролята на жените в ИКТ за 

конкурентоспособността на България и Европа“, стипендиантски конкурси 
„Стартиране на бизнес“ и „Развиване на бизнес“, Международен ден на 
момичетата в ИКТ 

• Изградени партньорства (13) с женски (Фондация "Джендър проект в България“, Фондация 
"Джендър образование, изследвания и технологии“, Фондация "Център за изследвания и политики за жените“, Български 
фонд за жените) и младежки (Junior Achievement, StartUP, Национален младежки форум, Фондация „MYWay”) 
организации, академични институции (Институт за изследване на обществата и знанието при 

БАН), браншови организации (Българска стопанска камара, БАСКОМ, Национална мрежа за бизнес развитие); 
международни партньорства - ECWT, MentorNet USA 

• Набрани членове: 41 
• Подадени три проекта 

 
1.2 Финансов отчет 
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Събития и инициативи 

Кръгла маса „Ролята на жените в ИКТ за конкурентоспособността 
на България и Европа“ 

19/09/2012, София 
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Подписване на Европейския кодекс на най - добри практики за жените 
в ИКТ в рамките на Кръгла маса „Ролята на жените в ИКТ за 

конкурентоспособността на България и Европа“ 
19/09/2012 
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Събития и инициативи 



Стипендиантски конкурси за курсове „Стартиране на бизнес“ и 
„Развиване на бизнес“ към Института за предприемачи на CISCO   
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Събития и инициативи 



BCWT среща лидерите:  „Виртуалното инженерство: иновативен 
начин на мислене за ефективни инженерни решения” 

Проф. Живка Овчарова 
18/10/2012  
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Събития и инициативи 



BCWT среща лидерите:  „Лаборатория в един чип. 
Бионанотехнологиите: непознатите познати” 

Проф. Ана Пройкова 
18/02/2013 
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Събития и инициативи 



BCWT среща лидерите:  „ Има ли пол кризата? Жените и 
технологиите, жените в технологиите.” 

Саша Безуханова 
26/03/2013 
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Събития и инициативи 



Международен ден на момичетата в ИКТ 
Център по виртуално инженерство, ТУ София 

26/04/2013 
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Събития и инициативи 



Бъдещи събития 
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1. Първи годишен форум 
„ЖЕНИ@ТЕХНОЛОГИИ@ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ 

 
 
 
 
 
2. BCWT среща лидерите 
 
3. Месечни срещи на членовете 



 
 

Планове за развитие и сфери на работа на 
Български център на жените в  технологиите 
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1. Увеличаване броя на членовете (от регионално към 
национално покритие) 

 
2. Изпълнение на проекти на регионално и национално ниво 
 
3. Участие в международни проекти 
 
4. Подкрепа на научни изследвания 
 
5. Влияние върху политиките, свързани с ИКТ, наука и 
образование 
 
6. Формиране на тематични работни групи 



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2012Г. 
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2012Г. 
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