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ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ПОДКРЕПА КЪМ ПРИНЦИПИТЕ НА 
ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН 

 
 
 
 „Като член на Глобалния договор от 2012г., MB Comms. издигна на едно по-
осъзнато и активно ниво спазвaнето на десетте му принципа. Чрез своята 
биснес-дейност и чрез комуникационната подкрепа, която предоставяме на 
инициативите на Глобалния договор na OOН, ние успешно популяризираме 
принципите му и ги разпространяваме сред българския бизнес и общество. 
С активната си работа по тези проекти сме допринесли популяризирането 
им в конвенционалните и социални медии да нарастне многократно. 
 
Виждаме как “Българската мрежа на Глобалния договор на ООН" допринася 
за информирането, вдъхновяването и включването на българския бизнес 
във все повече и все по-устойчиви инициативи на корпоративна социална 
отговорност. Затова се чувстваме привилегировани да сме част от тези 
инициативи, да допринасяме за популяризирането им и да участваме с труд, 
контакти и професионални знания и умения.”   

 
 
 
 
Лиляна Загорчева  
Управляващ партньор на MB Comms.  
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Кои сме ние 

M B   C o m m s.  е консултантски екип от експерти с десетилетен богат местен 
и международен опит в областта на:  

• Корпоративните комуникации  
• Финансовите комуникации & връзките с инвеститори  
• Институционалните комуникации & обществени кампании  
• Съдействие при навлизане на пазара  

M B   C o m m s.  изгражда отношенията си с клиентите и с целия спектър от 
заинтересовани страни на базата на доверие. Компанията осигурява 
надеждност, гъвкав подход и бутиково отношение към специфичните проблеми 
и публики. Предоставяме ви най-добрите финансови, правни и отраслови 
специалисти, гарантирайки на клиентите си,  че са в крак 
с  тенденциите,  докато им се предоставят съответните връзки с медии и 
институции. 
 
Компанията е член на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), на 
Американската търговско-промишлена палата, както и на Българската 
асоциация за управление на хора.  
 
Мисия 

 
Мисията на компанията е да подпомага всички аспекти на бизнес и 
обществения диалог чрез етични методи, прозрачни канали и устойчиви 
практики.  
 
Бизнес принципи 

 
По отношение на устойчивите практики компанията си е поставили за цел да 
засили и доусъвършенства подхода си по отношение на:  

• Повишаване на енергийната си ефективност  
• Рециклиране на отпадъци  
• Етично наемане на подизплнители  
• Отговорна обществено-полезна дейност  
• Активна борба с корупцията и насърчаване на прозрачността  
• Толерантно управление на човешките ресурси съобразно принципите на 
Глобалния договор на ООН.  

 



 

	  
	  
MB	  Communications	  	  
Доклад	  за	  напредък	  2012	  –	  2013	  г. 4 

 
Корпоративна социална отговорност: 

 
Най-голямото бизнес предизвикателство на 21 век е да се интегрират 
социалните ценности на заинтересованите страни в бизнес дейността. Ако до 
преди наколко години фирмите бяха ориентирани към пазара – сега те 
обмислят преориентиране към отговорността.  
 
В наши дни компаниите се оценяват не само по финансовото си състояние – 
това води до създването на редица показатели, фокусирани върху опазването 
на околната среда, социалната и икономическата ефективност.  
 
В тази връзка водещите принципи на M B   C o m m s.  в създаването на 
корпоративни социално отговорни кампании са: 

• Устойчивост 
• Отчетност  
• Прозрачност 

 
Клиентите на компанията ползват съдействие за интегрирането на социалната 
отговорност с бизнес стратегията по един устойчив начин. Компанията помага  
с иновации, които са от полза и за обществото и за собствената 
конкурентноспособност на фирмата. За да могат клиентите да приложат 
стратегически подход към корпоративната отговорност, тя осигурява:  

• Предварително проучване на процедури и дейности за корпоративна 
социална отговорност 

• Приспособяване на политиката за корпоративна социална отговорност 
• Определяне на комуникационни принципи при работа със 
заинтересованите страни – подкрепяйки корпоративната социална 
отговорност със собствена комуникация 

• Изграждане на правилните мостове между обществени групи, бизнес 
среди и органи 

• Изграждане на специални звена за корпоративна социална отговорност 
• Поддръжка на управлението на ситемата за корпоративна социална 
отговорност 

• Одит – доклади за устойчивост и непрекъснати проверки.  

Само през последните 2 години екипът на M B   C o m m s. е подкрепил над 25 
проекта за корпоративна социална отговорност. Генерирани са над 300 
публикации по темата. Компанията е помогнала за изграждането на повече от 
50 активни партньорства.  
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ПРАВА НА ЧОВЕКА 
 

Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека. 
Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата 
на човека. 
 
Оценка, политика и цели 
Спазването и зачитането на човешките права е в основата на всекидневната 
дейност на компанията и плановете за стратегическо развитие. От 2012 г.        
М B C o m m s.  е член на Българската мрежа на Глобалния договор на ОНН. 
Има активно участие в работата на Локалната мрежа на ООН, както и усилена  
работа за популяризирането и реализирането на нейните проекти и 
инициативи.  
 
M B   C o m m s.  е член на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), 
на Американската търговско-промишлена палата и на Българската асоциация 
за управление на хора и като такъв сме поели ангажимента да спазваме 
етичните кодекси и правила на тези бизнес-организации и най-добрите 
световни практики.  
 
На работното място компанията зачита и подкрепя човешките права и 
осигурява здравословни и безопасни условия на труд, прилага 
недискриминационна политика в областта на човешките ресурси, гарантира, че 
не използва директно или индиректно насилствен и детски труд. 

  
Примери за действия и индикатори MB Comms.: 
 

• Предоставяме безвъздмесдни консултации на клиентите си по техни 
кампании за корпоративна и социална отговорност.  

 
• Изнасяме безвъзмездни лекции и презентации както в различни 
образователни институции, така и пред предтсвители на бизнеса и 
медиите.  

 
• Обучаваме служителите си ежегодно като им преодставяме достъп до 
съвременно ноу-хау, контакти и възможности за персонално развитие.  

 
• Обучаваме стажанти от различни висши учебни заведения и ги 
подпомагаме в учебния процес и продължаването на професионалния 
им път.  
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Компанията никога не би си позволила да нарушава правата на другите.  
Политиката на компанията в областта на правата на човека е регламентирана 
в следните документи: 
 

• Кодекс за корпоративно управление; 
• Правилник за вътрешния трудов ред; 
• Указания за работа с клиенти  
• Длъжностни характеристики. 

 
През 2012 г. M B   C o m m s.  се включи в проекта на мрежата "България по 
пътя към Рио+20". Екипът на компанията проведе две прес-конференции за 
популяризиране на българското участие в конференцията, разпространиха се 
прес-съобщения и се следи за отразяването на инициативата.  
 
През 2013 г. компанията се включи в популяризирането и част от 
организиацията на Първите европейски награди за корпоративна социална 
отговорност. Резултатът от кампанията беше - генерирани над 130 публикации 
по темата, както и популяризиране на инициативата в 6 български града.  
 
M B   C o m m s. се включи в отразяването на Световния ден на околната 
среда, за който компанията успява да реализира общо 37 публикации в това 
число телевизионни репортажи в централните новини на национални 
телевизии.  
 
Друга инициатива, която компанията подкрепя е проектът „Гордея се с труда на 
моите родители”. За нея M B   C o m m s. организира и координира 8 медийни 
партньорства. Публикациите за иницивата наброяват 20, както и участие във 
финалното събитие на проекта.  
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ТРУДОВИ НОРМИ 

 
Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване 
на правото на колективно договаряне. 
Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен 
труд. 
Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд. 
Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото 
на труд и на професия. 
 
Оценка, политика и цели 
M B   C o m m s. е толерантен и спазващ правата на служителите си 
работодател. Фирмените процедури не допускат форми на насилствен или 
принудителен труд. По никакъв повод в дейността на фирмата не се използва 
детски труд, което е регламентирано в следните вътрешни нормативи 
документи:  
 

• Установени правила за вътрешна организационна структура;  
• Установени правила при наемане на работници и служители;  
• Програма за информиране и обучение на служителите.  

 
Дейности и резултати  
Провеждаме политика по човешките ресурси, чрез която даваме равни 
възможности за обучение и развитие при стриктно спазване на трудовото 
законодателство.  
  
Общофирмената политика е оповестена в правилника за вътрешния ред. 
Правилникът за вътрешния ред създава ясен регламент за работно време, 
ползване на почивки и други основни права на работещите, като е оповестен 
чрез информационни табла и електронната информационна система на 
фирмата. Този правилник изрично забранява наемането на лица под 18 
годишна възраст.  
 
Измерване на резултатите 
Демографският профил на служителите към момента е: 

• 6 до 10 служители, на постоянна и временна заетост, в зависимост от 
проектите  

• 8 - висше образование, 2 - средно-специално.  
• Съотношението жени - мъже е  60% към 30%. 

Преобладаващата възраст на служителите е 35 години.  
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ОКОЛНА СРЕДА 
 

Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната 
среда. 
Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-
голяма отговорност към околната среда. 
Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, 
щадящи околната среда. 
 
 
Оценка, политика и цели 
Компанията продължава да дава своя принос и да прилага своята политика за 
опазването на околната среда, като:  
 

• Използване единствено на електронни покани за събития, които се 
организират от компанията;  

• Предаване за рециклиране големи обеми от вестници и списания, които 
фирмата ползва за дейността си;  

• Рециклиране използваната копирна хартия;  
• Рециклиране използваните тонер касети.  

 
 
Изпълнение 
Освен своите инициативи сме подкрепили и инициативи на Министерството по 
околната среда и водите, Висшето училище по застраховане и финанси, гр. 
София, Министерство на земеделието и Българската мрежа на Глобалния 
договор като сме спазили същите принципи на работа.  
 
Пример: 
Само през 2013-та година компанията организира над 30 събития, за които е 
насърчявано използването на електронни материали от клиентите.  
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АНТИКОРУПЦИЯ 
 

Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на 
Прозрачност 
 
Оценка, политика и цели 
 
Повишена е информираността на служителите на M B   C o m m s. в областта 
на антикорупцията. 
 
Компанията се противопоставя на всякакви форми на корупционни практики, 
както в компанията, така и в обществото и най-вече в медиите и институциите, 
с които M B   C o m m s. работи ежедневно. Противодействието на  
корупционните практики е отговорност на всеки служител на компанията.  
  
Част от мерките, които компанията е предприела: 
  

• Ясни правила за генериране на публикации без насърчаване на 
      корупционни практики от страна на медиите и компаниите клиенти  
• Ясни правила за провеждане на връзки с институциите без насърчаване 
на корупционни практики  

• Политика за необвързаност с политически партии и движения  
• Стриктна счетоводна отчетност, подлежаща на вътрешен и външен 
одиторски контрол;  

• Ограничение максимално на разплащания в брой, като не се използва 
касов  апарат. Компаннията получава разплащания само по банков път.  
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ДЕСЕТТЕ ПРИНЦИПА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН 
 
 

Права на човека: 
 
Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека. 
Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата 

на човека. 
 
 
Трудови норми: 
 
Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване 

на правото на колективно договаряне. 
Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен 

труд. 
Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд. 
Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото 

на труд и на професия. 
 
 
Околна среда: 
 
Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната 

среда. 
Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-

голяма отговорност към околната среда. 
Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, 

щадящи околната среда. 
 
 
Антикорупция 
 

Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на 
прозрачност. 

 

 
 



 

	  
	  
MB	  Communications	  	  
Доклад	  за	  напредък	  2012	  –	  2013	  г. 11 

 
 
 
„MB Communications” ООД 

Бул. Тодор Александров, 28 

Ет. 3, Офис 4 

1303 София, България 
  
Тел.:  (+359 2) 987 81 30 
  
office@mbcomms.com 
 


