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Бизнесът – сила за добро



Бих искала да поздравя 
екипа на Мрежата за тази 
успешна година, както и за по-
стиженията и атмосферата в 
нашата организация!

Множеството събития и 
срещи, креативният процес на 
работа ми дават увереност, че 

Глобалният договор е организация със собствен 
отличим принос и върви напред! Чувствам, че сме в 
състояние на растеж и то приобщаващ. Нашите 
колективни проекти са полезни и дават възможност 
за реално ангажиране на участващите компании и 
техните служители. Броят на проектите се увели-
чава, а те се развиват и изпълняват по един устойчив 
начин, увеличава се и броят на компаниите, които 
споделят техните ценности.

С пожелание за още повече успехи!
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БРОЙ ДОКЛАДВАЩИ 
ЧЛЕНОВЕ НА ГД НА ООН
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО 
НА БМГД НА ООН

Огнян Траянов, Председател

Ние, фирмите членки на 
БМГД на ООН, работим и ще 
продължим да работим, спаз-
вайки твърдо 10-те осново-
полагащи принципа на Глобал-
ния договор. Но в Глобалните 
цели за устойчиво развитие, 
приети от ООН, ние разпоз-

нахме ново предизвикателство и надежда за по-
добър свят. Те са общо дело. Общо дело за всички 
държави, общо дело за всички заинтересовани 
страни във всяко общество. Още в тяхното опре-
деляне бизнесът участва активно, а за тяхното пости-
гане неговата роля и отговорност са още по-големи. 

Ние, като Мрежа, съзнаваме отговорността и 
възможността да докажем на нашето общество, че 
бизнесът има важна съзидателна роля и сме 
проактивна страна в начертаването на пътя и 
постигането на Целите. В нашия Стратегически план 
определихме колективните действия, програми и 
проекти, по които работихме през изминалата 
година и ще работим заедно в следващите 4 години. 
Подчертавам колективни действия. Всяка фирма от 
нашите членове има богата и изявена обществено 
отговорна дейност, но в Мрежата ние не се 
задоволяваме само с обмен на идеи и добри 
практики помежду си. Създадохме стил на работа и 
традиции как да обединяваме капацитет, за да 
постигнем ново ниво на Корпоративна Социална 
Отговорност – КСО 2.0 или Колективна Социална 
Отговорност. 

В дейностите по колективните проекти големият 
и разнообразен капацитет и ресурси като цяло, 

възможностите за обмен и многократно използ-
ване дават синергизъм – ново ниво на ефективност 
и ефикасност. По-значими резултати като мащаб и 
качество, по-добро осмисляне на вложените 
ресурси. А това са и основните критерии за добър 
мениджмънт. Това е и послание към обществото: 
„Ние, отговорният бизнес, не само градим иконо-
мическите основи за просперитет, не само 
управляваме отговорно и професионално бизнеса 
си, заделяме и споделяме от резултатите ни, за да 
помагаме и подкрепяме, а го правим ефективно и 
ефикасно, даваме принос и гаранции за устой-
чивост и на обществените проекти, в които 
участваме.“ С това послание, с този аргумент ще 
продължаваме да се срещаме, обсъждаме и 
мотивираме и другите заинтересовани страни за 
съвместна работа и постигане на Целите за 
устойчиво развитие. Защото искаме заедно и в 
синхрон с работодателските и профсъюзните 
организации, образователните и други обществени 
институции, държавата и неправителствения 
сектор, младежките организации, с всички заинте-
ресовани да работим по Целите и постигаме заедно 
същия синергизъм, който получаваме в колектив-
ните действия на Мрежата.

През изминалата година програмите и проек-
тите ни се развиха и доказват устойчивост. В 
процеса на обсъждане и детайлизация на 
планираните за тази година те предизвикаха не 
само интерес, а ентусиазъм и нетърпение. Всеки 
колективен проект дава по-значими резултати на 
обществото, носи по-голямо удовлетворение, 
мотивация и ни зарежда със сила. 

Сила за добро.

Елица Баракова
Изпълнителен директор, фондация BCause 

Из специално обръщение на 
Лизе Кинго, изпълнителен директор 

на Глобалния договор на ООН
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нашата организация!

Множеството събития и 
срещи, креативният процес на 
работа ми дават увереност, че 

Глобалният договор е организация със собствен 
отличим принос и върви напред! Чувствам, че сме в 
състояние на растеж и то приобщаващ. Нашите 
колективни проекти са полезни и дават възможност 
за реално ангажиране на участващите компании и 
техните служители. Броят на проектите се увели-
чава, а те се развиват и изпълняват по един устойчив 
начин, увеличава се и броят на компаниите, които 
споделят техните ценности.

С пожелание за още повече успехи!
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НА БМГД НА ООН

Огнян Траянов, Председател

Ние, фирмите членки на 
БМГД на ООН, работим и ще 
продължим да работим, спаз-
вайки твърдо 10-те осново-
полагащи принципа на Глобал-
ния договор. Но в Глобалните 
цели за устойчиво развитие, 
приети от ООН, ние разпоз-

нахме ново предизвикателство и надежда за по-
добър свят. Те са общо дело. Общо дело за всички 
държави, общо дело за всички заинтересовани 
страни във всяко общество. Още в тяхното опре-
деляне бизнесът участва активно, а за тяхното пости-
гане неговата роля и отговорност са още по-големи. 

Ние, като Мрежа, съзнаваме отговорността и 
възможността да докажем на нашето общество, че 
бизнесът има важна съзидателна роля и сме 
проактивна страна в начертаването на пътя и 
постигането на Целите. В нашия Стратегически план 
определихме колективните действия, програми и 
проекти, по които работихме през изминалата 
година и ще работим заедно в следващите 4 години. 
Подчертавам колективни действия. Всяка фирма от 
нашите членове има богата и изявена обществено 
отговорна дейност, но в Мрежата ние не се 
задоволяваме само с обмен на идеи и добри 
практики помежду си. Създадохме стил на работа и 
традиции как да обединяваме капацитет, за да 
постигнем ново ниво на Корпоративна Социална 
Отговорност – КСО 2.0 или Колективна Социална 
Отговорност. 

В дейностите по колективните проекти големият 
и разнообразен капацитет и ресурси като цяло, 

възможностите за обмен и многократно използ-
ване дават синергизъм – ново ниво на ефективност 
и ефикасност. По-значими резултати като мащаб и 
качество, по-добро осмисляне на вложените 
ресурси. А това са и основните критерии за добър 
мениджмънт. Това е и послание към обществото: 
„Ние, отговорният бизнес, не само градим иконо-
мическите основи за просперитет, не само 
управляваме отговорно и професионално бизнеса 
си, заделяме и споделяме от резултатите ни, за да 
помагаме и подкрепяме, а го правим ефективно и 
ефикасно, даваме принос и гаранции за устой-
чивост и на обществените проекти, в които 
участваме.“ С това послание, с този аргумент ще 
продължаваме да се срещаме, обсъждаме и 
мотивираме и другите заинтересовани страни за 
съвместна работа и постигане на Целите за 
устойчиво развитие. Защото искаме заедно и в 
синхрон с работодателските и профсъюзните 
организации, образователните и други обществени 
институции, държавата и неправителствения 
сектор, младежките организации, с всички заинте-
ресовани да работим по Целите и постигаме заедно 
същия синергизъм, който получаваме в колектив-
ните действия на Мрежата.

През изминалата година програмите и проек-
тите ни се развиха и доказват устойчивост. В 
процеса на обсъждане и детайлизация на 
планираните за тази година те предизвикаха не 
само интерес, а ентусиазъм и нетърпение. Всеки 
колективен проект дава по-значими резултати на 
обществото, носи по-голямо удовлетворение, 
мотивация и ни зарежда със сила. 

Сила за добро.

Елица Баракова
Изпълнителен директор, фондация BCause 

Из специално обръщение на 
Лизе Кинго, изпълнителен директор 

на Глобалния договор на ООН



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2015+

През септември 2015 г. световните лидери 

приеха Целите за устойчиво развитие за следва-

щите 15 години. 17-те Глобални цели се стремят 

към изключителни постижения в трите основни 

измерения на устойчивото развитие – иконо-

мическо, социално и екологично равновесие, и 

по-точно: изкореняване на крайната бедност, 

справяне с неравенствата и несправедливостта, 

опазване на планетата. 

Българската мрежа на Глобалния договор на 

ООН осъзнава своята ключова роля в реализа-

цията на Глобалните цели за устойчиво развитие и 

само 5 месеца след това бе готова със своя 

Стратегически план 2015+ за тяхното изпълнение.

Мрежата представи своя план пред обществото 

на 1 март 2016 г. на среща-дискусия под надслов 

„БИЗНЕСЪТ – СИЛА ЗА ДОБРО” и заяви, че съзнава 

отговорността и възможността да докаже на 

обществото, че бизнесът има важна съзидателна 

роля и ще бъде проактивна страна в начерта-

ването на пътя и постигането на Целите.

По-късно през м. май г-н Огнян Трянов връчи персонализирано копие от плана и на г-жа Ирина 

Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, като знак за ангажимента на отговорния български бизнес.

Стратегическият план ще е основа за дейността на организацията през следващите пет години. А 

Българската мрежа цели и ще продължи да мотивира и вдъхновява различните заинтересовани страни 

в развиването и споделянето на техните планове и в постигането на същия синергизъм, характеризиращ 

колективните проекти на Мрежата, с цел превръщането на Глобалните цели в реалност.

Президентът г-н Плевнелиев  даде висока 
оценка и ясно изрази своята подкрепа за 
Стратегическия план на Българската мрежа:

„Вие сте част от легитимния, смисления 
начин, по който да се изработи план за 
действие по стратегията ни за развитие. 
Искам да Ви стисна ръката, защото Вие 
водите, Вие поехте инициативата и рабо-
тите по Целите. Българската държава е 
част от този план. Трябват действия, отго-
ворно изпълнение, да, трябва план, но трябва 
и реализация.

Българският бизнес е стълб в обществото. 
Правя разлика между отговорния бизнес и 
сенчестия бизнес. Вие имате кауза за една 
модерна България, в която правилата са над 
всичко, и в която имаме обща споделена 
отговорност.

Добрите, смислени идеи имат свойството 
да придобиват ефекта на доминото. 

Аз стоя зад Вас. Аз съм един от Вас.“ 

Росен Плевнелиев, Президент на Р България

На 30 септември 2016 г. в Аурубис България в 

град Пирдоп се състоя третата работна среща по 

програма „Здрави на работа“.  

Осигуряването на здравословен начин на 

живот и стимулиране на благосъстоянието на 

служителите е сред приоритетите на Българската 

мрежа и компаниите членки. 

През 2017-та ще започнат турнири с кауза по 

футбол, волейбол, колоездене и тенис на корт. 

Предстои разработването на методология за 

проекта и регламент на състезанията. Огранича-

ване на тютюнопушенето и популяризиране на 

необходимостта от използване на колани на 

задните седалки са другите теми, които обединя-

ват компаниите.

         Постигнато: 
Формулирана бе програмата 
„Здрави на работа”

През октомври 2016 г. Българската мрежа 

участва в конференцията „Икономически предиз-

викателства: миграция, глобализация, устойчивост, 

политики“,  организирана от Катедра „Икономикс“ 

на УНСС, Стопански факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ и Институт за 

икономически изследвания при Българската 

академия на науките.

         Постигнато: 
Сближаване на 
бизнеса и образованието
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и реализация.

Българският бизнес е стълб в обществото. 
Правя разлика между отговорния бизнес и 
сенчестия бизнес. Вие имате кауза за една 
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН, ПРИОБЩАВАЩ И 
УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ПЪЛНА И 
ПРОДУКТИВНА ЗАЕТОСТ И ДОСТОЕН ТРУД ЗА ВСИЧКИ

ЦЕЛ 

8

Второто издание на „Детски базар на 
професиите” събра над 1600 посетители на 25 и 26 
ноември в Националния дворец на културата. В 
събитието взеха участие 35 лектори от различни 
професионални области, а на 13 щанда децата се 
докоснаха до макети и инсталации, представящи 
дейностите на някои от специалистите.

„Изборът на професия трябва да бъде отго-
ворен и информиран. За целта на децата е 
необходимо да се даде възможност да се 
запознаят с различни професии и да разпознаят 
своя бъдещ път за реализация”, каза Огнян 
Траянов, председател на Националния съвет на 
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН 
и изпълнителен директор на „ТехноЛогика” ЕАД, 
по време на откриването на Базара. „Виждаме, че 
над половината от завършилите висше образо-
вание не работят по специалността си. Това е 
загубен личен ресурс, но се отразява и на 
обществото, защото в тези години от развитието си 
младежите не са се реализирали. Това е, защото 
не са се подготвили по най-добрия начин”, 
допълни той.

Инициативата срещна подрастващите с инже-
нер, писател, ветеринар, актьор, фармацевт и още 

много други специалисти, които разказват за своя 
опит и за особеностите на професиите си. 

Отделно от практическите кътове, където чрез 
интерактивни демонстрации и работилници, 
децата се запознаха със същността на различни 
професии, малките посетители имаха възмож-
ността да присъстват на над 40 лекции, предста-
вени от общо 35 лектори. Те разказаха за своите 
професии по цветен и любопитен начин и дадоха 
съвети за кариерно ориентиране. 

След Детския базар за компаниите остава 
удовлетворението, че са били полезни и са 
спомогнали за ранното кариерно ориентиране на 
малките гости. Отговорният бизнес, разпозна-
вайки своята роля, даде възможност на колкото се 
може повече деца да се запознаят с ролята на 
труда и съзиданието като основа за удовлет-
ворение, самочувствие и реализация.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩО И РАВНОСТОЙНО 
КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ЦЕЛ 

4

„Програмата „Гордея се с труда на моите 
родители” отговаря на ценностите и корпо-
ративната култура на компанията ни. 
Оценяваме участието си като много полезно 
за децата, техните родители и организа-
ционния екип. Обмяната на опит с други 
компании, в които проектът се реализира 
от няколко години, беше един от най-
важните елементи. Приятно е да се работи 
с колеги, осъзнали социалната отговорност 
към обществото и бъдещето.” 

Деница Борисова, Фесто Производство ЕООД

В периода между 28 октомври и 1 ноември 

2016 г. за четвърта поредна година 19 компании в 

9 населени места в страната разкриха пред над 

500 деца творческата страна на труда и реалната 

стойност на парите като измерител на приноса на 

всеки трудещ се. Проектът има доказан принос за 

осмисляне на собствения труд от страна на 

служителите и на неговата ценност, разширяване 

на възможностите за ранно професионално 

ориентиране на децата чрез съпреживяване на 

професиите. 

Програмата на БМГД на ООН „Гордея се с труда 

на моите родители“ спечели наградата в кате-

гория „Най-добър проект за интегриране на 

образованието в бизнеса за 2015 г.“ на годишните 

HR награди на Българската асоциация за управ-

ление на хора.

Постигнато: Постигнато: 
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ЦЕЛ 

12

Българската мрежа на Глобалния договор на 
ООН  чества световния ден на околната среда 
всяка година от 2012 г. насам.  Мотото на 2016-та 
„Дивото зове за живот” се фокусира върху 
бракониерството, незаконната търговия с диви 
животни или трофеи от тях, и нерегулираното 
рибарство, които водят до застрашаване на 
множество животински и растителни видове.

Мрежата проведе информационна кампания  с 

помощта на експертния партньор сдружение 

„Зелени Балкани“ и подкрепата на Българската 

минно-геоложка камара. Кампанията бе в две 

направления – публично виртуално събитие и 

вътрешна комуникация сред над 10 000 служители 

в компаниите членки на Мрежата.

Използвайки експертизата и създадените от 

БМГД материали, две компании отбелязаха Деня 

по свой начин и със своите заинтересовани страни, 

съответно в Девня и Гълъбово.

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ МОДЕЛИ 
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
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С програмата „Отговорният избор“ Българската 

мрежа на Глобалния договор на ООН цели, чрез 

прозрачност в отговорното производство и 

предлагане от страна на компаниите, да покаже на 

потребителите, че със своите постъпки и покупки 

те имат силата да променят производствените 

практики, да управляват „модата”, налагана от 

рекламодателите и да възпитават култура на анти-

консумеризъм у себе си и младите хора. Началото й бе дадено  през 2015 г. от 6 компа-

нии-инициатори – Овергаз Инк., Софарма АД, 

ТехноЛогика ЕАД, КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, 

Висше училище по застраховане и финанси и 

Мобилтел АД, с участието на архитекта на Глобал-

ния договор на ООН, г-н Георг Кел. 

През 2017 година предстои разработването на 

нов модул, свързан с разумното потребление и не-

разхищението на храна, съвместно с Българска 

хранителна банка, а на следващ етап ще се 

добавят и развият темите за информирания 

потребител, за фирмата като потребител, за 

ролята на подвеждащата реклама и гражданското 

образование.

„Участието в проекта „Отговорният 
избор“ дава възможност на всеки от нас да си 
припомни, че нашите ежедневни решения в 
полза на един или друг търговец, нашият глас 
и информиран избор са в състояние да 
доведат до промяна на целия пазар. А 
колкото повече хора осъзнаят тази своя 
„сила“, толкова по-близо сме до желания 
резултат. След участието ми в проекта вече 
съм „въоръжена“ с повече знания и увереност 
да отстоявам правата си и да пресичам 
нелоялните търговски практики.“

 Гергана Петровска, 
 Овергаз Мрежи

В рамките на издание 2016 на „Отговорният 

избор“ Овергаз и Филип Морис България 

проведоха обучения от модула „Правата на 

потребителя“ за своите служители с гост-лектори 

от „Правата ми“. 

Постигнато: 

„Девня Цимент” АД проведе образова-

телно събитие с деца от училищата в Девня 

СОУ „Васил Левски” и ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” в Природен парк Златни Пясъци.

Представители на „КонтурГлобал Марица 

Изток 3” АД и Спасителния център за диви 

животни на „Зелени Балкани“ посетиха 

децата в ОДЗ „Радост“, Гълъбово и ги срещ-

наха отблизо със сокола Херкулес, който 

поради дълготрайни наранявания на крилото 

от злонамерено човешко поведение никога 

няма отново да лети в небето, а ще остане 

постоянен обитател на Спасителния център. 

Колкото повече знаем, толкова по-лесно 

можем да видим как нашите решения влияят 

върху дивата природа, останалите хора и 

планетата.

Постигнато: 

Отбелязване на 
Световния ден на околната среда
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УКРЕПВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 
ОБНОВЯВАНЕ НА ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО 
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

Отговорните компании несъмнено имат ключо-
ва, водеща и съзидателна роля за постигането на 
Целите на ООН за устойчиво развитие. Програмата 
за изпълнението им е толкова всеобхватна, 
амбициозна и мащабна, че няма как да се случи 
без волята и помощта на обществените лидери, 
младите хора, гражданския сектор и академич-
ната общност.

         Постигнато: 
Партньорства за развитие

Международни конференции, организирани от 
Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV България: 

„Образование и бизнес – Бъдещите лидери“, 
11 май 2016 г.
„Образование и бизнес – Устойчиви общности“, 
21 ноември 2016 г.

•

•

•

•

•

Годишна конференция на Индустриален клъстер 
Средногорие: „Околна среда, здравословни и 
безопасни условия на труд“, 13 август 2016 г.

Кръгла маса на тема „Устойчивото потребление 
в България – гласът на потребителите”, под па-
тронажа на Ректора на УНСС, 8 септември 2016 г.

Експертна среща-дискусия с международно 
участие на тема: „Перспективи за развитие на 
политиката по корпоративна социална отго-
ворност в контекста на добрите международни 
практики“, Министерството на труда и социал-
ната политика, 28-30 ноември 2016 г.

Академия „Иновация в действие“ в България – 
КСО и образователна инициатива на Солвей Соди

Съзнавайки своята отговорност и с ангажимент 
към бъдещите поколения, Българската мрежа 
мотивира, вдъхновява и ангажира различните 
заинтересовани страни за постигане на устойчиво 
развитие чрез създаване на партньорства, участия 
в значими локални и международни събития и 
подкрепа на стойностни проекти на членовете на 
Мрежата.

Българската мрежа поддържа дългосрочни 
партньорства с БАИТ, БАУХ, БЦНП, Дружество за 
ООН, Национална мрежа за децата и подкрепя и 
други стойностни събития и проекти.

• Годишна среща на европейските мрежи на Гло-
балния договор на ООН, Прага, май 2016 г.

БМГД представи пред Борда и националните 
партньорски организации на CSR Europe работа си 
по Целите за устойчиво развитие и Стратегическия 
План 2015+, декември 2016 г., Белгия

• Годишна среща на локалните мрежи на Глобал-
ния договор на ООН, Дубай, октомври 2016 г.

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ 
ЗА УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ НА ООН 

Премахване на глада, постигане 
на сигурност на храната и 
по-качествено хранене и 
насърчаване на устойчиво 
селско стопанство 

2

Осигуряване на приобщаващо и 
равностойно качествено 
образование и стимулиране на 
възможностите за учене на 
всички през целия живот

4

Осигуряване на достъпност и 
устойчиво стопанисване на 
водоснабдяването и 
канализацията за всички 

6

Насърчаване на постоянен, 
приобщаващ и устойчив 
икономически растеж, пълна и 
продуктивна заетост и достоен 
труд за всички 

8

Трансформиране на градовете и 
населените места в 
приобщаващи, безопасни, 
стабилни и устойчиви центрове

11

Изграждане на гъвкава инфра-
структура, насърчаване на 
приобщаваща и устойчива 
индустриализация и стиму-
лиране на иновациите 

9

Укрепване на средствата за 
изпълнение и обновяване на 
глобалното партньорство за 
устойчиво развитие 

17

Предприемане на спешни 
действия за борба с 
климатичните промени и 
въздействието им

13

Осигуряване на здравословен 
начин на живот и стимулиране 
на благосъстоянието на всички 
във всички възрасти 

3

Постигане на равенство между 
половете и овластяване на 
всички жени и девойки 

5

Гарантиране на достъп до 
финансово достъпна, надеждна, 
устойчива и съвременна 
енергия за всички  

7

Намаляване на 
неравнопоставеността в и 
между страните 

10

 Осигуряване на устойчиви 
модели на потребление и 
производство 

12

Съхранение и устойчиво 
ползване на океаните, моретата 
и морските ресурси за 
устойчиво развитие 

14

Мирни и приобщаващи общества, 
осигуряване на достъп до право-
съдие за всеки и изграждане на 
ефективни, отговорни и приобща-
ващи институции на всички нива 

16

Повсеместно изкореняване 
на бедността във всичките й 
прояви.

1

15
Устойчиво ползване на сухозем-
ните екосистеми и стопанисване 
на горите; борба с опустинява-
нето, деградацията на почвата и 
прекъсване на загубата на 
биоразнообразието
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