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ПРОЕКТО – ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА Сдружение Жените в ядрената индустрия – България  
юли 2021 – април 2022 година 

№ МЕРОПРИЯТИЯ РАЗХОДИ, СРОКОВЕ, Отговорници  

1.  Поддържане и актуализиране на интернет страницата на Сдружението – www.win-bulgaria.org. Превод на страницата на 
английски език.  

Спонсори, Доброволно и безвъзмездно, УС 

2.  Поддържане и актуализиране на база-данни за членство в Сдружението. Уведомяване на председателите на секции и УС за 
нови и напуснали членове. Привличане на нови членове в Сдружението. 

Доброволно и безвъзмездно, УС 

3.  Редовно изпращане на материали за дейността на Сдружението за публикуване в електронното издание на WiN Global - WiNFo  180 лв. + Доброволно и безвъзмездно 
Председателя, орг. секретар, постоянен,  

4.  Менторска програма за работа с младежи от университети, институти и среднообразователните училища – посещения на АЕЦ 
„Козлодуй 

1000лв. + Доброволно и безвъзмездно 
Председателите на секции, секретарите, 
постоянен 

5.  Участие в национални и международни конференции при интерес и възможност. 5000лв. От Спонсори*, + самоучастие 
Управителния съвет, председателите, , 
постоянен  

6.  Участие в организирането и реализирането на социални мероприятия – Ден на родилната помощ, Празник на меда, Ден на 
енергетика, Първи учебен ден, Ден на будителите, 24 май, Благотворителни мероприятия и инициативи. 

300 лв. + Доброволно и безвъзмездно 

7.  Работа с органите на местно самоуправление, спонсори и партньори. Доброволно и безвъзмездно Управителния 
съвет, постоянен 

8.  Изработване на рекламни материали за 2022. 100 лв, председателя, орг. секретар, 
постоянен 

9.  Подготовка и реализиране на награди „Жена – енергия“ и „WiN – професионалист“  150 лв., юни 2021,  председателя, орг. 
секретар 

10.  Участие в срещи с представители на медии, отразяващи събитията в областта на ядрената енегетика на България.  Доброволно и безвъзмездно, УС, 
председатели на секции 

11.  Администриране на дейността на Сдружението (Агенция по вписванията, адвокатски и счетоводни услуги, преводи, 

логистични разходи) 

1500 лв. Председателя, орг. Секретар, УС, 
постоянен 

 
* Необходимите средства ще бъдат одобрявани от УС на Сдружението, в зависимост от целесъобразността им, след изготвяне и представяне на конкретен план и план-сметка. 
Към плана за работа през 2021/2022 г. следва да се имат  предвид следните задължителни разходи на Сдружението:  

- поддържане на интернет страницата от Суперхостинг; 
- преводи на английски език на материалите за интернет страницата и WiNFo;  
- рекламни материали; 
- логистични разходи (счетоводни и адвокатски услуги. пощенски разходи,  куриерски услуги, букети, поздравителни адреси и др). 

Така изготвеният проекто - план за работа на Сдружение „Жените в ядрената индустрия - България 2021-2022г.“  може да бъде реализиран единствено при наличие на добра воля 
за безвъзмездна работа и себеинвестиране в обществена полза. 

http://www.win-bulgaria.org/
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