
К ариерният сайт „back2bg“ 
е  предназначен за квалифи-

цирани специалисти с  образование 
или професионален опит в  чужби-
на. Както организаторите пишат 
на страницата си, целта им е да ин-
формират българите, живели дълго 
време зад граница, за възможност-
ите за професионално развитие 
в  България, с  което да ги насърчат 

да се реализират успешно не къде 
да е, а именно в България. Форумът 
е възможност да се ориентират в си-
туацията, която биха намерили, връ-
щайки се в България.

Сред основните дискусии на фо-
рума бяха „Mission (im)possible?“, 
в  която се разискваха допирните 
точки между изискванията и  очак-
ванията на двете страни. Страна-
та на работодателите представиха 
експерти и  съдружници от компа-
нии като „AIMS Human Capital“ за 
България и  „Ernst&Young Бълга-
рия“. „Бизнес 3600“ се спря на раз-
витието и  тенденциите в  българ-

ската икономика. Имаше фирмени 
презентации на „Hewlett-Packard“, 
„PricewaterhouseCoopers“, „Fox 
International Channels“, „British 
American Tobaco“ и  др. Не липсва-
ха и  изказвания на преуспели бъл-
гари, върнали се обратно – Вале-
ри Петров, съдружник в  „Bancroft 
Group“ и  Иван Василев, управител 
на „TNT България“.

Във форума участваше и  Райна 
Манджукова, председател на Държав-
ната агенция за българите в чужбина.

Подробна информация за съ-
битието ще намерите в  сайта www.
KarieraVBulgaria.co �

Н оминации за деца в  учениче-
ска възраст, постигнали успе-

хи през 2009 г. в сферата на изкуства-
та, науката или спорта се приемат 
от всеки, който има възможност да 
удостовери успеха. За валидни ще 
бъдат приемани онези постижения, 
за които има издаден съответен 
документ (грамота, протокол, слу-
жебна бележка или др. подобен). Те 
трябва да са за 2009 г. и в някоя от 
горепосочените сфери – в България 
или по света.

През тази година е  учредена 
и  специална награда за деца, които 
са заявили своята гражданска пози-
ция с  участие в  социално значими 
кампании, в  социални проекти или 
са участвали в състезания по граж-
данско образование. Двамата побе-
дители в тази категория ще могат да 
изживеят един ден като мениджър 
на UNICEF – България.

Димитър Бербатов основава фон-
дацията „Димитър Бербатов“ на 7 
април 2008 г., воден от желанието 
си да допринесе за личностното 
усъвършенстване и  реализация на 
децата на България. През 2008 г. по 
проекта бяха одобрени 579 деца от 
над 3000 номинирани. В обръщени-
ето си към тях в книгата, която фон-
дацията издаде като част от проекта, 
Димитър Бербатов лично поздравя-
ва децата с успехите. „Те искрено ни 
радват и  ще продължаваме да сле-
дим какво се случва с вас. Вие вече 
знаете, че успехът идва с усилия. Не 
се съмнявайте, че точно те ви правят 
много, много специални. Поздрав-
ления за вашите родители, учители, 
научни и художествени ръководите-
ли и треньори, без чиято ежедневна 
подкрепа малкият човек не може да 
се справи и да стане голям във вся-
какъв смисъл.“

Повече за проекта „Награди за 
успелите деца на България“ може 
да намерите на www.dberbatov.org. 
В  сайта се извършва и  номини-
рането. Проектът се осъществява 
със съдействието на Министер-
ството на образованието, младе-
жта и  науката и  на Агенцията за 
българите в  чужбина, и  с  офи-
циалното медийно партньорство 
на: БГ Радио, БТА, bTV, Fox life, в. 
„24 часа“, интернет портал Dir.bg 
и Emigrant-bg.com. �
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НА 22 ДЕКЕМВРИ, В  ХОТЕЛ „КЕМПИНСКИ ЗОГРАФСКИ“ В  СОФИЯ, СЕ СЪСТОЯ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ФОРУМ 
„КАРИЕРИ В БЪЛГАРИЯ. ЗАЩО НЕ?“. ОРГАНИЗАТОР НА ФОРУМА Е КАРИЕРЕН САЙТ „BACK2BG“. НЕГОВ ПАРТНЬОР 
Е ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА. ИДЕЯТА НА ФОРУМА Е ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА МЛАДИ 
СПЕЦИАЛИСТИ И ПОТЕНЦИАЛНИ РАБОТОДАТЕЛИ ДА СЕ СРЕЩНАТ И РАЗГОВАРЯТ.

НА 2 НОЕМВРИ СТАРТИРА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТА „НАГРАДИ ЗА УСПЕЛИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“ – 2009 
НА ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“. ПРОЕКТЪТ Е РАЗШИРЕН С ВКЛЮЧВАНЕТО И НА ДЕЦАТА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ 
УЧИЛИЩА ЗАД ГРАНИЦА, КОИТО ЩЕ СЕ КЛАСИРАТ ОТДЕЛНО.

34 · брой 6 · РОДЕН ГЛАС

О
Т

 
Б

Ъ
Л

Г
А

Р
И

Я
�


