
ГЛОБАЛНИЯТ ДОГОВОР НА ООН 
РАБОТИ С БИЗНЕСА, 

ЗА ДА ПРОМЕНИ НАШИЯ СВЯТ.
НИЕ ГРАДИМ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ 

И ТИ МОЖЕШ ДА СТАНЕШ ЧАСТ ОТ НЕГО.

THE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
WORKS WITH BUSINESSES 
TO TRANSFORM OUR WORLD.
WE’RE SHAPING A SUSTAINABLE FUTURE,
AND YOU NEED TO BE A PART OF IT.
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Гари Левсли
Изпълнителен директор, 
КонтурГлобал 
Марица изток 3 АД 

Garry Levesley
Executive Director, 
ContourGlobal Maritsa Iztok 3 JSC

Society based on knowledge 
should be also based on values. 
Our University takes responsibi-
lity for educating ethical business 
leaders. GC Network Bulgaria is a 
crossing point between business 
and education where our expe-
rience is shared.

Общество, основано на знания, 
трябва да бъде базирано и на 
ценности. Нашият университет 
поема отговорност за обучава-
нето на етични бизнес лидери. 
БМГД на ООН е място за среща 
между бизнеса и образование-
то, на което примерът ни може 
да бъде споделен.

В своите стратегическо планиране и работа 
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД се стреми да спазва 
и да прилага 10-те Принципа. Те са част от нашето 
целеполагане. А чрез партньорските проекти в 
Българската мрежа утвърждаваме тяхната важност 
и вдъхновяваме.

In its strategic planning and everyday business 
ContourGlobal Maritsa East 3 JSC strives to respect and 
apply the 10 Principles. They are part of our goal 
setting. Through the partnership projects in the 
Bulgarian network we affirm their importance and 
inspire others.

Sopharma JSC supports the Ten Principles. We are 
dedicated working towards improving the integration of 
the UN Global Compact into our business strategy. We 
also commit to share this information with our 
stakeholders using all communication channels.

Софарма АД споделя Десетте принципа. Ние рабо-
тим за непрекъсната интеграция към Глобалния 
договор на ООН в нашата бизнес стратегия, корпо-
ративна култура и ежедневни дейности. Ангажи-
раме се да споделяме тази информация с партньори 
и приятели. 

Елица Баракова
Изпълнителен 
директор, ФПББ

Elitsa Barakova
Executive Director, 
BCAF

За ФПББ е чест да участва в дейностите на 
Българската мрежа. Проекти като "Гордея 
се..." показват компании, които не само 
приемат отговорни действия във всеки 
аспект на бизнеса си, но и увличат, и 
разпространяват тези ценности към 
общности извън тях.

It is an honour for BCAF to participate in the 
Bulgarian network's activities. Projects like 
"Proud of..." show that companies not only act 
responsibly in every aspect of their business, 
but also overspread these values to society.

Огнян Донев
Изпълнителен директор, 
Софарма АД

Ognian Donev
Executive Director, 
Sopharma JSC

Assarel-Medet JSC invests in the sustainable development of 
Panagyurishte and Pazardzhik district. 
For us UN Global Compact is a cause, through which we contri-
bute to a more prosperous society.

Асарел-Медет АД инвестира в устойчивото развитие на 
община Панагюрище и Пазарджишка област. 
За нас Глобалният договор е кауза, чрез която допринасяме 
за изграждането на едно по-благосъстоятелно общество.

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков
Председател на Асарел-Медет АД

Prof. Eng. Lachezar Tsotsorkov, Ph.D
Chairman of Assarel-Medet JSC

Доц. д-р Григорий Вазов
Президент на ВУЗФ

Prof. Grigorii Vazov, Phd
President of the VUZF University

Серж Шмит
Изпълнителен директор, 
Девня цимент АД

Serge Schmidt
Executive Director, 
Devnya Cement JSC

Девня Цимент АД е посветена на търсенето на по-добро рав-
новесие между бизнес растеж, опазване на околната среда и 
социална отговорност. Препотвърждаваме ангажимента си 
към 10те принципа, тъй като те са част от нашата стратегия, 
култура и ежедневно управление.

Devnya Cement JSC is dedicated to find a better balance 
between business growth, environmental protection and social 
responsibility. We reconfirm our commitment to the 10 UNGC 
principles, since they are part of our strategy, culture and day-to-
day operations.

Сашо Дончев
Изпълнителен директор, Овергаз Инк.
Председател на НС

Sasho Dontchev
Executive Director, Overgas Inc.
NC Chairperson

Локалната мрежа създава
добавена стойност

Възникването на пазарните отношения даде възмож-
ност на всеки човек да осъзнае и реализира собствената 
си полезност, не само по отношение на най-близките в 
семейството, а и към обществото. 

Специализацията в конкретна област насърчи хората 
да се събират в компании и, обединявайки уменията и 
талантите си, още по-ефективно и в по-голям мащаб да раз-
менят помежду си продуктите на собствените си умения. 

Българската мрежа на Глобалния договор е сдруже-
ние на компании, в които всички вярват че:

- мисията на човека е да бъде полезен;
- свободният труд е творчество;
- само създавайки за другите, могат да създадат себе си, и 
- по този начин могат да бъдат пример за децата си. 
За да можем заедно да бъдем добрия пример в обще-

ството, трябва да сме повече. 
Имаме нужда от подкрепата и на други споделящи 

тези ценности. Тях ги има! Те със сигурност са много. 
Нека ги потърсим и присъединим към нас!

Дерзайте!

The emergence of market relations has enabled everyone 
to realize and implement their own usefulness, not only in 
terms of closest family but in terms of society as well.

Specialization in a specific area has encouraged people to 
associate in companies and, by so bringing their skills and 
talents together, to more effectively and on a larger scale 
exchange the products of their own skills.

The Bulgarian Global Compact Network is an association 
of companies in which all believe that:

- the mission of man is to make himself useful;
- free initiative is creativity;
- only by creating for others, they can create themselves, and
- thus they can be a role model for their children.
So that together we can come across as the best role 

model in society, there must be more of us.
We need the support of others who uphold the same 

values. They are around us! There are certainly a lot of them. 
Let us find them and inspire them to join us!

Hold on boldly to your mission!

Днес, принципите на Глобалния договор на ООН са все 
по-значими: защита правата на човека, модерни трудови 
практики, адаптиране към изменението на климата и 
опазване на околната среда и нулева толерантност към 
корупцията. 

Ние насърчаваме корпоративното обществено-
отговорно поведение като двигател за успешен и 
устойчив бизнес. Работим за изграждане на капацитет на 
нашите членове и създаваме колективни проекти с 
обществена значимост, които имат положителен ефект 
върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Today 
crucial: protecting human rights, developing advanced 
labour practices, adapting to climate change and preventing 
environment and zero tolerance to corruption. 

We contribute to society through promotion of corporate 
social responsibility behaviour as a driver of successful and 
sustainable business. To enact these principles we work 
towards capacity building of our members and engaging 
them in local initiatives of public importance with positive 
effect on sustainable business and social development.

UN Global Compact principles are becoming 
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ИЗГРАЖДАНЕ НА
КАПАЦИТЕТ

CAPACITY BUILDING

Специализирани 
обучения

Specialized trainings

6

Общи срещи 
на мрежата

Joint network meetings

4

23
Фирмени

консултации

Corporate consultancies

3
Дългосрочни програми

Long term programs

5
Колективни проекта

Collective projects

8
Събития, 

свързани с проекти

Project related events

Обучени служители

Trained employees

30

ДНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

STRATEGIC PLANNING DAYS

Магистърската програма 
„Корпоративна социална 
отговорност (Финансов 
мениджмънт)“ се осъще-
ствява от Висшето училище 
по застраховане и финанси с 
подкрепата на Българската 
мрежа, Intertek Moody и CSR 
Bulgaria. Тя подготвя специа-
листи с практически умения 
за развитие на КСО и за взе-
мане на управленски реше-
ния, основаващи се на со-
циално отговорно поведе-
ние.

Бизнес ценности

Business values

Всяка година Българската 
мрежа организира едно-
дневни творчески дискусии, 
на които членовете на Гло-
балния договор оценяват 
постигнатото ниво на орга-
низационно развитие и опре-
делят целите, насоките за 
работа и бъдещите колек-
тивни проекти. Тези срещи са 
повод за споделяне на добри 
фирмени практики и обсъж-
дане на значими обществени 
проблеми, в чието умно и ус-
тойчиво решаване Мрежата 
припознава своята роля.

Стажантската програма 
предлага две позиции: „ПР и 
връзки с обществеността“ и 
„Специализирани преводи“. 
Нейни основни цели са да се 
популяризира ГД на ООН 
измежду младите хора и те да 
увеличат знанията и уме-
нията си в областта на КСО и 
работата в неправителствена 
организация. Тук студентите 
се запознават с корпора-
тивната култура на членовете 
и създават полезни нови 
контакти. 

The Internship program 
offers two trainee positions: 
"Public Relations" and "Specia-
lized translations". Its main 
objectives are to promote the 
UN Global Compact Principles 
among young people, and 
assist them to raise their know-
ledge and capacity in the field 
of CSR and NGO operation. The 
students are introduced to the 
corporate culture of the 
members and they may create 
useful new contacts.

The Master program "Cor-
porate Social Responsibility 
(Financial Management)" is 
hosted by the Higher School of 
Insurance and Finance with the 
support of the GC Network 
Bulgaria, Intertek Moody and 
CSR Bulgaria. It prepares 
professionals with practical 
skills for CSR development and 
decision making based on 
socially responsible behavior.

2
СТАЖАНТИ ОТ ОБЩО 30 ЗА 4 ГОДИНИ

TRAINEES FROM OVERALL 30 FOR 4 YEARS

7
ДИПЛОМИРАНИ МАГИСТРИ 

GRADUATED STUDENTS FOR 3 YEARS

61

Every year GC Network 
Bulgaria organizes one day 
creative discussions where the 
members evaluate the level of 
achieved organizational deve-
lopment, define objectives and 
guidelines for future work and 
new collective projects. These 
meetings are special for the 
sharing of best business practi-
ces and discussion on impor-
tant social challenges, to which 
the Network may find smart 
and sustainable solutions.

Международни 
събития

International events

9

116
Национални 
публикации

National publications

5
Международни 

публикации
International 
publications
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The Global Compact Networks in South-East 
Europe face specific social and environmental 
challenges. That is why we have started a series 
of regional meetings where we: 

a)  Share knowledge and experience and 
explore ways of improving communication and 
cooperation;

b)  Identify common challenges faced by the 
communities in which the Networks operate and 
how these are best addressed;

III SEEGCLN Forum

Локалните мрежи на Глобалния договор 
на ООН от Югоизточна Европа срещат специ-
фични социални и екологични предизви-
кателства. Ето защо, те стартираха поредица 
от регионални срещи, на които: 

a) Споделят знания и опит и търсят начини 
за подобряване на комуникацията и сътруд-
ничеството помежду си;

б) Идентифицират общи предизвика-
телства и новаторски решения за успешни 
практики за тяхното преодоляване;

III Форум на локалните мрежи на 

Глобалния договор от Югоизточна Европа

в) Задълбочено анализират 10 Принципа и 
взаимовръзките с практиките на компаниите 
от региона; 

г) Обменят мнения и становища по повод 
актуални международни политики в областта 
на КСО.

През 2014 година Българската мрежа бе 
домакин на III-тия Форум на локалните мрежи 
на ГД от Югоизточна Европа и посрещна 
повече от 120 делегати от САЩ, Гърция, 
Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Турция 
и България. 

c) Analyze in-depth the UN Global Compact 
principles with parallel reference to practices 
implemented by companies of the Region; 

d) Exchange views and positions that the 
Local networks and companies have on the 
actual international CSR polices.

In 2014 the Bulgarian network hosted the III-
rd SEELNF and welcomed more than 120 guests 
from USA, Greece, FYROM, Poland, Romania, 
Serbia, Turkey and Bulgaria. 
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ИНТЕГРИРАНО ОТЧИТАНЕ
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ДА ПАЗАРУВАТ ОТ КОМПАНИИ, 

КОИТО СПОДЕЛЯТ ТЕХНИТЕ ЦЕННОСТИ

ОТ ЕС БЮДЖЕТ Е ОБЕКТ 
НА УСТОЙЧИВО ИНВЕСТИРАНЕ
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ОБИЧАМ ТРУДА 
И ПРИРОДАТА

I LOVE WORK 
AND NATURE

ГОДИНИ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩА ВЪЗРАСТ 
ЗА РАННО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

ОТ МЛАДЕЖИТЕ НА ВЪЗРАСТ 17-24 Г. 
НЕ УЧАТ И НЕ РАБОТЯТ НИКЪДЕМЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

YEARS IS THE MOST APPROPRIATE AGE 
FOR EARLY CAREER ORIENTATION YOUTH UNEMPLOYMENT IN BULGARIA FROM YOUNGSTERS BETWEEN 17-24 

DO NOT GO TO SCHOOL OR WORK

Проектът „Гордея се с труда на моите 
родители" цели да покаже на децата, че трудът 
е потребност и ценност, че всеки човек е 
необходим и полезен за обществото, неза-
висимо каква професия упражнява. Инициа-
тивата създава съпричастност с ценностите на 
труда и напредването в живота благодарение 
на лични качества, способности и натрупани 
знания.

През 2014 година той се проведе за втори 
път и завърши с уникален детски базар на 

The project "Proud of my parents' work" 
aims to demonstrate to children that work is 
a necessity and value, that, regardless of 
profession, every person is indispensable 
and useful to society. The initiative creates 
empathy with the values of work and advan-
cement in life thanks to personal qualities, 
abilities and knowledge.

In 2014 the project had its second edition 
and finished with unique children's Bazaar of  
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58
Публикации
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7 16,7%30%

професиите. Събитието предостави на уче-
ниците възможност да се докоснат до 
интересни и непознати занимания и да се 
„влюбят“ в своята бъдеща професия. 

Инициативата доказа своята полезност и 
ефективност и даде възможност на участни-
ците да се позиционират като желани рабо-
тодатели, да представят по нетрадиционен 
начин дейността си, основните професио-
нални направления и постиженията на 
служителите си. 

professions. The event provided pupils with 
an opportunity to experience interesting 
and unfamiliar activities and to "fall in love" 
with their future profession.

The initiative has proved its usefulness and 
efficiency and allows participating compa-
nies to position themselves as attractive 
employers, present in an nontraditional way 
heir products and services, the main 
achievements of their employees.

160 000 000
ОТ ФЛОРАТА И ФАУНАТА 
СА В РИСК ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ

Е НАРАСНАЛ БРОЯТ ДНИ С ПОРОИ 
И ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ (1991-2006)ДУШИ СА КЛИМАТИЧНИ ЕМИГРАНТИ

FROM THE FLORA AND FAUNA 
ARE AT RISK OF EXTIRPATION

HAS GROWN THE NUMBER OF DAYS WITH 
DOWNPOURS AND THUNDERSTORMS 
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PEOPLE ARE CLIMATE MIGRANTS
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Every year the Bulgarian network traditionally 
marks 5th June, the World Environment Day. In 
2014 the global campaign ran under the motto 
"Raise your voice, not the sea level" and focused 
on climate change and protection of small island 
states.

Members of Bulgarian network in partnership 
with the 8 Magazine organized a film show of the 
documentary "Global Warning", discussion with 
celebrities and creative provocation for pupils 
from several schools in the country. The children 

Световен ден 

на околната среда

World Environment Day

Всяка година Българската мрежа тради-
ционно отбелязва Световният ден на околната 
среда 5 юни. През 2014 година световната 
кампания премина под мотото „Надигни глас, 
не нивото на моретата“ и се фокусира върху 
климатичните промени и защита на малките 
островни държави.

Част от членовете на Българската мрежа в 
партньорство със Списание 8 организираха 
кинопрожекция на документалния филм 
„Global Warning”, дискусия с популярни 
личности и творчески провокации за деца от 

ОБИЧАМ ТРУДА 
И ПРИРОДАТА

I LOVE WORK 
AND NATURE

NETWORK FOOTPRINT

2/3 60%

няколко училища в страната. Те изрисуваха те-
ниски с надписи: „Спрете климатичните 
промени!”, „Да спасим Земята!”, които получиха 
лично десетки световни лидери, отговорни за 
вземането на решения за климата.

Проектът е част от „Годишния календар 
на 10 Принципа“, който включва инициативи 
по четирите направления: права на човека, 
трудови практики, опазване на околната 
среда и антикорупция. 

painted T-shirts with signs: "Stop Climate 
Change!", "Save the Earth". They were sent to 
dozens of world leaders responsible for global 
decisions on climate change.

The initiative is part of the "10 Principles Annual 
Calendar" together with a number of events in four 
diections:  human rights,  labor practices,  
environmental protection and anti-corruption.
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Calendar" together with a number of events in four 
diections:  human rights,  labor practices,  
environmental protection and anti-corruption.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА УСТОЙЧИВИТЕ КОМПАНИИ

RESPONSIBLE COMPANIES
FEATURES

PRINCIPLED BUSINESS

STRENGTHENING SOCIETY

LEADERSHIP COMMITMENT

REPORTING PROGRESS

LOCAL ACTION

БИЗНЕС, ОСНОВАН НА ПРИНЦИПИ

РОЛЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО

ЛИЧЕН АНГАЖИМЕНТ НА ЛИДЕРИТЕ

ДОКЛАДВАНЕ НА ПРОГРЕСА

ЛОКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ТИПОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЧЛЕНОВЕ НА 

ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР 
В БЪЛГАРИЯ

TYPES OF 
GLOBAL COMPACT 
MEMBERS 
IN BULGARIA

secretariat@unglobalcompact.bg
www.unglobalcompact.bg

169 Evlogi i Hristo Georgievi Blvd., office 112
1504 Sofia, Bulgaria
tel./fax: +359 2 42 82 015

+8 000

BUSINESS MEMBERS 
WORLDWIDE

СТРАНИ

COUNTRIES

ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧЛЕНОВЕ ПО СВЕТА

NON-BUSINESS 
MEMBERS WORLDWIDE

+160
 ЧЛЕНОВЕ НА 

БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА

MEMBERS OF 
BULGARIAN NETWORK

 АКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ACTIVE GC MEMBERS 
IN BULGARIA

2760 +4 000
КОМПАНИИ 

ЧЛЕНОВЕ ПО СВЕТА

Големи компании
Large companies

Малки и 
средни фирми
SMEs

Неправителствени 

NGOs
организации

Висши учебни 
HEIs

заведения

18%

21%

8%

48%

5%

Микро предприятия
Micro companies

GLOBAL COMPACT
IN FIGURES

ГЛОБАЛНИЯТ ДОГОВОР 
В ЦИФРИ 2014
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