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На 14 декември 2005 г. в Централен военен
клуб се проведе коледното тържество
и честването на 5-годишнината на БАУРЧР,
където бяха връчени и годишните награди за
значителни постижения в областта на
Управление на човешки ресурси. Връчени
бяха благодарствени плакети и грамоти на
спонсори и медийни партньори. Изказана
беше благодарност към основателите на
Асоциацията, обявени за личности на
БАУРЧР за 2005 г.
Спонсори ни бяха Хепи АД с красивите и вкусни гастрономични предизвикателства, които за
трети път тази година спонсорират наше събитие, и Каменица АД с новото си производство
“Червена Каменица”.

В този извънреден брой ще ви разкажем
за празника!
Годишни награди на БАУРЧР за 2005 г.
ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ

Носителите и на тазгодишните отличия бяха
номинирани от свои колеги, членове на БАУРЧР,
и избрани от Комисия, назначена от УС на
БАУРЧР въз основа на сериозен анализ на
материалите, доказващи постиженията им.
Комисията в състав Женина Жилева, член на УС на БАУРЧР и Директор ЧР в Комисия за
финансов надзор, Кирил Александров, член на БАУРЧР и Директор на НИПА, и Красимир
Георгиев, член на БАУРЧР и Директор “Админиатрация и Човешки ресурси” в ПОК “Доверие”
АД, оцени постиженията на номинираните в четири категории:
9 Мениджмънт на човешките ресурси: съвършенство в работата; в тази категория се
състезават директори и мениджъри човешки ресурси, които са показали значителни успехи
в работата.
9 Стратегически мениджмънт на човешките ресурси; присъжда се на директори и
мениджъри човешки ресурси, които, обвързвайки дейностите в областта на човешките
ресурси със стратегическия план за развитие на организацията, в която работят, стават
стратегически партньор на управляващия мениджмънт.

9 Утвърждаване на професията Мениджър човешки ресурси; отличие за мениджъри и
специалисти по човешки ресурси, които създават и утвърждават професията в организации
и/или професионалната общност.
9 Висок потенциал: млад специалист човешки
ресурси; признание на млади и талантливи
специалисти по човешки ресурси в началото на
тяхната кариера (практически опит до три
години).
В първа категория “Мениджмънт на човешките ресурси:
съвършенство в работата” за 2005 г. награда не беше
присъдена.
В категория “Стратегически мениджмънт на човешките
ресурси” наградата получи Сергей Дечев, Управител на
“КОУТС България” ЕООД.
В категория “Утвърждаване на професията Мениджър
човешки ресурси” награда не се присъжда.
Двама са отличените в категория “Висок потенциал:
млад специалист човешки ресурси”: Жени Лозева,
мениджър ЧР в “Браво” ООД, и Жанет Апостолова,
младши специалист ЧР в “КейбълТел” АД.

През 2005 година дейността на Асоциацията
беше подпомогната от спонсори, медийни
партньори и колективи.
Благодарствени плакети “Спонсор за 2005 г.”
получиха:
Хепи
АД,
Globul,
КPМG,
ТехноЛогика ЕООД, ПОК “Доверие” АД,
АйЕнДжи Пенсионно осигурително дружество
ЕАД, БТК АД, Sodexho PASS, Кооперация
Панда /Office 1 Superstore и Адрес Недвижими
имоти АД.

Благодарствени грамоти получиха медийните ни
партньори сп. “Мениджър, в.”Капитал Кариери”, сп.
“Лидер” и сп. “Офис Магазин”.
Благодарствени грамоти получиха и колективитепартньори за споделения опит и за оказаната
подкрепа в организацията на конференции и
семинари, проведени през годината: ДжобТайгър,
УМ - НБУ, Проект “Пазар на труда” – USAID,
Каменица АД, Делойт България, Албена АД.

Личности за Пет години Българска
асоциация за управление и развитие на
човешките ресурси
СЪЗДАВАНЕ НА БАУРЧР

Таня Бояджиева и Елизабета Вачкова първи
лансираха идеята за създаване на БАУРЧР. Това
става по време на Първата международна
конференция по УЧР в България на тема:
“Управлението на човешките ресурси – ключов
фактор на европейската интеграция”, състояла
се в курорта “Слънчев ден” от 17 до 19 май
2000г. В края на събитието се обявява идеята
за създаването на Асоциация по управление на човешките ресурси в България.
БАУРЧР е създадена на 27 юни 2000 година. Първият управителен съвет на БАУРЧР е в състав:
Таня Бояджиева – Председател на УС, Елизабет Вачкова и Наташа Георгиева – членове на УС.
През 2001 г. след доброволното напускане на Наташа Георгиева нейното място е заето от Кирил
Александров. За първи Изпълнителен директор на БАУРЧР през септември 2000 г. е назначен
Тодор Миндиликов.
ЖЕНИ ГЕОРГИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАУРЧР, ВРЪЧИ НА ТЯХ, ПЪРВИТЕ,
БЛАГОДАРСТВЕНИ ПЛАКЕТИ .

Честит Рожден Ден БАУРЧР !

Този празник направихме с огромно
удоволствие за вас, ние, екипът в
офиса на БАУРЧР.
Благодарим ви, че празнувахме заедно!
На снимката отляво надясно:
Тони - Координатор проекти,
Жени Георгиева - Председател на УС на БАУРЧР,
Галя - Координатор проекти,
Светлана - Изп. директор на БАУРЧР
и Даря - Координатор проекти.

