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First Bulgarian
companies join UNGC

Since the Bulgarian network's establishment,
Още от създаването на Българската
мрежа ние дадохме приоритет на колекwe gave priority to the collaborative projects.
тивните проекти. Всяка фирма от
Each member company already has a
нашите членове има богата и изявена
recognized and prominent socially responsible
обществено отговорна дейност, но в
business, but in the network we are not
Мрежата ние не се задоволяваме само с
satisfied with just sharing ideas and best
обмен на идеи и добри практики
practices with each other. We've created a
помежду си. Създадохме стил на работа
unique approach to work and traditions how to
и традиции как да обеди няваме
unite capacity to achieve a new level of
капацитет, за да постигнем ново ниво на
Corporate Social Responsibility – CSR 2.0 or
Корпоративна Социална Отговорност –
Collaborative Social Responsibility. In 2015,
КСО 2.0 или Колективна Социална
our
activities have reached maturity for
Огнян Траянов
Отговорност. През 2015 г. дейността ни
projects
with direct impact on society. An
Председател на НС
достигна зрялост за проекти с директно
example for that is the Bazaar of professions.
въздействие върху обществото. Пример
Ognian Trajanov
Our collaborative projects made the
е Базарът на професиите.
Chairperson of
Network more visible and recognizable. It is
Нашите колективни проекти дадоха
GC Network Bulgaria
time to make it attractive for companies. We do
лице на Мрежата и то е разпознаваемо
not do CSR for PR, but we are inviting the other
вече. Време е да го направим по-често срещано. Ние не responsible companies – like minded to increase the
правим CSR за PR, но ще се обърнем и поканим и другите Network's capacity and importance of its activities.
отговорни компании – съмишленици, за да увеличим Responsibilities and ambitions for the role of the Bulgarian
капацитета и значимостта на Мрежата и делата. Отговор- network in the coming years are even greater. The UN Global
ностите и амбициите за ролята на Българската мрежа goals for sustainable development are a new challenge and
през следващите години са още по-големи. Глобалните hope for a better world. They are our joint responsibility.
цели за устойчиво развитие на ООН са ново Common responsibility for all countries; common objective
предизвикателство и надежда за по-добър свят. Те са for all stakeholders in any society. The business was actively
общо дело. Общо дело за всички държави, общо дело за involved in their identification even before their public
всички заинтересовани страни във всяко общество. Още announcement and for their achievement its role and
в тяхното определяне бизнесът участва активно, а за responsibility are even greater. We, as a Network, recognize
тяхното постигане неговата роля и отговорност са още the responsibility and opportunity to prove to our society
по-големи. Ние, като Мрежа, съзнаваме отговорността и that business plays an important creative role and we will be
възможността да докажем на обществото, че бизнесът the proactive part in drawing the road and the achievement
има важна съзидателна роля и ще бъдем проактивна of the Global Goals. The first step – our Strategic Plan 2015+ is
страна в начертаването на пътя и постигането на Целите. made. We will walk confidently till the end. We will continue
Първата стъпка – нашият Стратегически план 2015+ е to be responsible companies that build economic
направена. Ще извървим уверено и пътя. Ще продължим foundations for prosperity and simultaneously practice
да бъдем отговорни компании, които градят икономи- Collaborative Social Responsibility. Because CSR 2.0, any
ческите основи за просперитет и едновременно collaborative project, provides more meaningful results for
реализират Колективна Социална Отговорност. Защото the society and brings us greater satisfaction, motivation and
КСО 2.0, както и всеки колективен проект, дават по- strength. Force for good.
значими резултати на обществото и ни носят по-голямо
удовлетворение, мотивация и сила. Сила за добро.

2008

ДНИ НА ОБЩА СРЕЩА НА
МРЕЖАТА И НС

МАГИСТРАТУРА ПО КСО,
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Основаване на
Българската мрежа

2009

2010

2011

Първи колективен
проект

2012

Establishment of
Bulgarian local network

2013

First collaborative
Project

Когато някои от най-големите компании в нашата
страна се обединят помежду си и с Българската мрежа в
името на една наистина перспективна кауза, резултатът
неминуемо е впечатляващ – като мащаб, като
устойчивост, като дългосрочен ефект.
Проектът „Гордея се с труда на моите родители” далеч
надхвърля ранното професионално ориентиране. Той
възпитава у децата разбирането, че трудът е потребност
и ценност, доразвива емоционалната връзка между дете
и родител.
Убедени сме, че той спечели не само годишната
награда на Българска асоциация за управление на хора в
категорията „Най-добър проект за интегриране на
образованието в бизнеса”, но и нови съмишленици сред
членовете на асоциацията.
Геновева Бакърджиева
Изпълнителен директор
Българска асоциация за управление на хора
* Данните от стр. 4-7 в отчета се отнасят за 2015 година.

2014

5 години
Българска мрежа

2015

2016

5 years
Bulgarian network

When some of the biggest companies in the country unite
together and with the Bulgarian network in the name of a
really perspective cause, the result is impressive – as a scale,
sustainability and long-term result.
„Proud of my parents' works” project goes beyond the
early professional orientation. It educates the children that
work is a necessity and value, it develops their emotional
child-parent relation.
We are convinced that it won not only the annual award of
Bulgarian association of people management in the
category „Best project for integration of education in
business“, but also new participants among the members of
the Association.
Genoveva Bakardjieva
Executive director
Bulgarian Association for People Management

* The data from p. 4-7 in the report reflect its performance for 2015.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА ГД НА ООН
UNGC
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SC meetings
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ПОДПИСВАНЕ НА
МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ

ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ЛОКАЛНА МРЕЖА (РУМЪНИЯ)

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

SUPPORT OF 1 LOCAL NETWORK
ESTABLISHMENT (ROMANIA)

PARTICIPATION IN AN EUROPEAN FAIR

INTERNATIONAL PACT SIGNATURE

Фирмени
консултации
Corporate
consultancies

6

Подкрепа на
членовете
Members'
support

4

Специализирани
обучения
Specialized trainings

20

Обучени служители
Trained employees

4

Общи срещи
на мрежата
Joint network meetings

Директорът на Глобалния договор на ООН
Георг Кел участва в бизнес закуска на лидерите в София на тема „Глобални цели, локални
действия“. По-късно през деня Георг Кел и
Сашо Дончев подписаха годишния Меморандум за разбирателство. „Ползите на
членството в Глобалния договор на ООН са
ясни“, подчерта Георг Кел. „Колкото по-етична
компания сте, толкова по-силни ще сте на
пазара.“

Mr. Georg Kell, the UNGC Executive Director,
participated in a breakfast with business leaders
in Sofia named „Global goals, local action.“ Later,
Georg Kell and Sasho Dontchev signed the annual
Memorandum of Understanding.
„The benefits of membership in the UN Global
Compact are clear,” said Georg Kell. „The more
ethical company you are, the stronger you will be
on the market.”

Българската мрежа на Глобалния договор
на ООН е първата българска организация,
подписала Европейския пакт за младежта,
който бе провъзгласен по време на Европейския форум Предприятие 2020. С него
Комисията и европейски бизнес лидери се
ангажират да работят за трайно партньорство
между бизнеса и образователните институции. Основната цел на всички участници е да
подобрят възможностите на младите хора да
си намерят работа.
Пактът е иницииран от CSR Europe (Европейската бизнес мрежа за КСО) и призовава
всички компании, социални партньори,
предоставящи образователни услуги и други
заинтересовани страни, да създадат и консолидират партньорства в подкрепа на младежкото включване и заетост.

The Bulgarian network was the first Bulgarian
signatory of the European Pact for Youth, which
was announced at the European Enterprise 2020
Forum. With the Pact the EU Commission and
European business leaders commit themselves to
work for a long term partnership between
business and educational institutions. The main
objective is to improve opportunities for young
people to find a job.
The Pact was initiated by CSR Europe and calls
on all companies, social partners, providing
educational services and other stakeholders to
establish and consolidate partnerships to
support youth inclusion and employment.

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ПАКТА СА:
1/ Създаване на 10,000 качествени бизнесобразователни партньорства;
2/ Осигуряване на поне 100,000 нови стажове
или възможности за първа работа.

THE SPECIFIC OBJECTIVES OF THE PACT ARE:
1/ Create 10,000 quality business-education
partnerships;
2/ Provide at least 100,000 new apprenticeships
or opportunities for first job.

ОТГОВОРНО ПРОИЗВОДСТВО
И ПОТРЕБЛЕНИЕ
RESPONSIBLE
PRODUCTION AND
CONSUMPTION

>1,7

>125%

5

МИЛИАРДА ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ
„ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КЛАСА”

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
ГЛОБАЛНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

ТРИЛИОНА $ – ПАЗАР НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С НИСКИ ПРИХОДИ

12

Специализирани
форуми
Specialized forums

BILLION MEMBERS OF
"THE CONSUMER CLASS"

CONSUMPTION OF
GLOBAL NATURAL RESOURCES

TRILLION $ – THE MARKET OF LOW –
INCOME CONSUMERS

Проектът „Отговорният избор” цели да
изведе на преден план прозрачността в
отговорното производство и предлагане от
страна на компаниите. Те осъзнават своята
роля в решаването на значими обществени
проблеми като наличието на непрозрачни
практики за защита правата на потребителите,
неетичен маркетинг, увеличаване на консуматорското поведение, неин формиран и
неосъзнат избор на потребителите за стоките
и търговските марки.
С дискусии и обучение измежду служителите, както и външни събития, инициативата
показва 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 антиконсумеризъм у себе си и младите хора.
Началото й бе дадено със специален флашмоб
„Едно има значение” в София.

DOES MATTER

3

Международни
събития
International events

2

Получени награди
Received awards

The “Responsible Choice” Project’ main
objective is to show that the companies can,
through transparency in responsible production
and supply, demonstrate to the consumers that
with their actions the latter have the power to
change the production practices, to influence the
“fashion” imposed by advertisers and to nurture
anticonsumerist culture in themselves and young
people.
The participating companies have conceived
this project as a response to significant public
issues, fully aware of their own increasing
responsibility and role in addressing them. The
project was launched with a special flashmob
“One matters” in Sofia.

2

Международни
публикации
International
publications

2

Дискусии за
разработване
на политики
Policy making
discussions

3

Участие в оценката на
Национални конкурси
Natoinal contests
jury participation

ОБИЧАМ ТРУДА
И ПРИРОДАТА
I LOVE WORK
AND NATURE
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Града
Cities

115
Професии
Professions

>600
Деца
Children

15

Индустрии
Industries

1

Базар на
професиите

Bazaar of
professions

9
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12

Обмен на
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Exchange
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Базар на
професиите
За трета поредна година Българската мрежа
е организатор на проекта „Гордея се с труда на
моите родители“. Целите на инициативата са
да разкрие пред децата творческата страна на
труда, да бъдат демистифицирани парите като
ценност и да бъде ясно показано, че те са
измерител на приноса на всеки трудещ, който
той има за създаването на крайния продукт
или услуга. Проектът осветява ясно няколко
тенденции: завръщане към онаследяването на
професията, осмисляне на собствения труд от
страна на служителите и на неговата ценност,
разширяване на възможностите за ранно
кариерно ориентиране чрез съпреживяване
на професиите от страна на децата. Наблюдава
се и нарастваща съпричастност на все повече
служители на компаниите, без да са пряко
ангажирани с реализирането на инициативата.
През 2015 година Базарът на професиите се
обособи като отделно обществено значимо
събитие. Стотици ученици, учители и родители посетиха изложението и се включиха в
представянията на отделните професии и
лекциите за професионално ориентиране.

Bazaar of professions
The “Proud of my parents' work” project was
conducted for a third time. The main goals of the
initiative are to show the children the creative
side of work; to demystify value of money and to
show that they are only a measurement of the
contribution of each employees’ added value to
the final product or service.
The project illuminates several clear trends: a
return to the inheritance of the profession; selfreflection of employees’ work and its value;
expanding the opportunities for children to get
early professional guidance through living
experience. There is also a growing involvement
of more employees of companies not directly
engaged with the implementation of the
initiative.
In 2015 the Bazaar of professions was
established as a separate public event. Hundreds
of pupils, teachers and parents visited the fair and
took part in the presentations of various
professions and career orientation workshops.

ОБИЧАМ ТРУДА
И ПРИРОДАТА
I LOVE WORK
AND NATURE

2

1,5

1,3

МЛРД. ЧОВЕКА СА ХРОНИЧНО
НЕДОХРАНЕНИ ВСЯКА ГОДИНА

ПЪТИ ПРОИЗВЕЖДАМЕ ПОВЕЧЕ
ХРАНА, ОТКОЛКОТО СЕ НУЖДАЕМ

МЛРД. ТОНА ХРАНА
СЕ ИЗХВЪРЛЯ ГОДИШНО

BILLION PEOPLE ARE MALNOURISHED
ЕACH YEAR

IN 2014 WE ALREADY
PRODUCE 1.5 TIMES THE FOOD WE NEED

BILLION TONS FOOD
IS WASTED ANNUALLY

Деца
Children

64,4
килограма
спасена храна
kg saved food

Световен ден
на околната среда
Българската мрежа организира реалити за
деца „Пътят на храната” като част от световното отбелязване на международния Ден на
околната среда. Темата през 2015 година
„Седем милиона мечти. Една планета.
Консумирай с мярка”, се фокусира върху
отговорното потребление и устойчивия начин
на живот. Чрез игра деца от различни
столични училища се включиха в „демонстративно пазаруване”, последвано от приготвяне на храна за „купон” под вещото ръководство на шеф кулинар. След консумирането на
приготвената от самите тях храна, участниците
те проследиха пътя на боклука, който са
оставили след готвенето си до завод за
преработка на отпадъци и до Българска
хранителна банка.

15

World Environment Day
The Bulgarian network conducted “The Path of
Food“ – a reality show for children as part of the
global celebration of the International
Environmental Day. The 2015 theme was “Seven
million dreams. One planet. Consume with care”.
It focused on responsible consumption and
sustainable lifestyles. Through play children from
various Sofia schools took part in the
“demonstrational shopping“, followed by cooking
for a “party“ under the guidance of a professional
chef. After consuming the self-prepared food,
participants then followed the garbage to the
waste processing plant and the Bulgarian Food
Bank.

220

Порции дарена храна
Donated food portions

NETWORK FOOTPRINT

11

Засадени дръвчета
Planted trees

13256
CO2 емисии
(пътуване)
CO2 emissions
(travelling)

40 kg

Потребление на хартия
Paper consumption

25 kg

Предадена за
рециклиране хартия
Recycled paper

ДОБРО ЗДРАВЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

СИГУРНА РАБОТА И
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

GOOD HEALTH AND
WEALTH-BEING

QUALITY
EDUCATION

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

INDUSTRY, INNOVAITON
AND INFRASTRUCTURE

УСТОЙЧИВИ
ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

МИР И
СПРАВЕДЛИВОСТ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

RESPONSIBLE CONSUMPTION
AND PRODUCTION

PEACE, JUSTICE AND
STRONG INSTITUTIONS

PARTNERSHIP
FOR THE GOALS

ÃËÎÁÀËÍÈÒÅ ÖÅËÈ

ÇÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

GLOBAL GOALS

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

През септември 2015 г. по време на 70-ата сесия на ООН
световните лидери приеха 17 Глобални цели за устойчиво
развитие за следващите 15 години. Те се стремят към
изключителни постижения в трите основни измерения на
устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично равновесие. И по-точно: изкореняване на крайната
бедност; справяне с неравенствата и несправедливостта;
борба с климатичните промени.
Българската мрежа анализира и разпозна целите, които
са актуални за България и най-вече тези, в чиято реализация бизнесът може да допринесе.

During the 70th UN General Assembly session in September,
2015, the world leaders adopted 17 Global goals for
sustainable development for the next 15 years. They strive for
outstanding achievements in the three basic dimensions of the
sustainable development – economic, social and ecological
balance. And more concretely, to remove extreme poverty; to
overcome inequalities and injustice; and climate change
mitigation.
The Bulgarian network analyzed and recognized the Goals
relevant for Bulgaria and mainly, those to which the business
can positively contribute.
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