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Награда „ДИКРАН Н. БАЛАБАНЯН”  

 

 

Институтът за пазарна икономика има удоволствието да обяви 
първия конкурс за есе за наградата „Дикран Н. Балабанян” 

 

 

Тема 

Наградата ще се връчи през м. май 2010 за най-добро есе на тема  

 

„Предприемачът като откривател” 

 

За Дикран Н. Балабанян 

Наградата се учредява посмъртно на името на г-н Дикран Н. Балабанян. 

Дикран Н. Балабанян (1926-1994) е роден в Хасково в семейство на арменски бежанци 
от Мала Азия, в което предприемачеството, личната отговорност и индивидуалните 
свободи са били въздигнати в традиционна ценност. Възпитаник на френския колеж в 
Пловдив, той става най-младия главен счетоводител на „Градска търговия” в Хасково и 
впоследствие е един от шестимата експерт-счетоводители в България. 

През цялата си кариера е издирвал, насърчавал и подпомагал млади хора с 
икономическо мислене и предприемачески дух, склонни да рискуват и поемат 
отговорност за делата си. Г-н Балабанян е владеел свободно няколко чужди езика, 
преподавал е икономика и финанси и е водил няколко търговски делегации в Турция. 
Негови възпитаници и последователи днес поддържат българската предприемаческа 
традиция в България, Европа и САЩ. 

 

Ценности 

Предприемачите са тези хора, които имат идея и искат да рискуват. Те не знаят дали 
идеята им ще е печеливша, но искат да опитат. За да си предприемач, няма изисквания 
за възраст, пол, националност или образование. Единственото необходимо условие е да 
вярваш в идеята си и да имаш кураж. 

Вярваме, че предприемачеството движи икономиката и обществото. Печалбата е 
стимулът и наградата за успешния предприемач, тя е и критерият, който насочва 
предприемачите към дейности, които повишават богатството на обществото. 

Предприемачите са откриватели и носители на промяната. Те са готови да 
експериментират и рискуват. Те са двигателят на растежа и просперитета за всяка 
пазарна икономика. 
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Критерии за оценка на есетата 

Ще бъдат оценявани идеите, представени в есето, както и убедителността и 
оригиналността на изложението. 

 

Участници 

В конкурса може да участва всеки на възраст до 30 години. 

 

Награда 

Първа награда е $ 1 000. Ще се връчат и две поощрителни награди, всяка по $ 250. 

Отличените ще имат възможността да представят есето си на церемонията по 
връчването на наградите. Есетата също така ще бъдат публикувани в бюлетина на 
Института за пазарна икономика. 

 

Срок 

Есетата трябва да се изпратят по електронна поща на адрес mail@ime.bg до 20 април 
2010. 

 

Формат 

Есетата трябва да бъдат на български език в Word формат и да не са по-дълги от 2 000 
думи. Всеки участник има възможността да изпрати само едно есе. 

 

Жури 

Съставът на журито е: 

1. Левон Хампарцумян, изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, член на 
Съвета на ИПИ 

2. Мартин Заимов, общински съветник в София, член на Съвета на директорите на 
Сосиете Женерал Експресбанк, член на Съвета на ИПИ 

3. Светла Костадинова, изпълнителен директор, ИПИ 

4. Петър Ганев, икономист, ИПИ 

5. Николай Ярмов, изпълнителен директор, Център за предприемачество и 
управленско развитие 

6. Георги Киров, директор инвестиционни и корпоративни консултантски услуги, 
Колиерс 

7. Светла Стоева, директор "Продажби и маркетинг", фондация Empower United 

 

 

За контакти и въпроси 

Бинка Илиева, ИПИ – binka@ime.bg  


