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Ãëîáàëíèÿò äîãîâîð íà ÎÎÍ â Áúëãàðèÿ â äàòè 2006–2008

18 април 2006 — Национален форум �Глобален договор +3. Бизнесът срещу корупцията“. Анонсиране на ново-
избрания Консултативен съвет на българската мрежа на Глобалния договор.

26 юли 2006 — Колективни действия на бизнеса срещу корупцията, обсъдени на заседание на Консултатив-
ния съвет на Глобалния договор.

4 декември 2007 — Дискусия по законодателни промени за ограничаване на кешовите плащания над 10 000 лв. на
разширена среща на Консултативния съвет на Глобалния договор.

11 януари 2007 — Стартиране на първия регионален проект за корпоративна социална отговорност в Бълга-
рия, Хърватска, Унгария, Литва, Македония, Полша, Словакия и Турция.

1 февруари 2007 — Представяне на предложения за законодателни промени за ограничаване на кешовите плаща-
ния пред Парламентарната комисия за борба с корупцията.

28 февруари 2007 — Представяне на проучването „Корпоративната социална отговорност в българския контекст“
23 април 2007 — Премиера на книгата „По-добрата глобализация“. Авторът – Администартора на ПРООН

Кемал Дервиш се среща с българските читатели в София.
12 юни 2007 — Конференция на тема „Корпоративната социална отговорност за малкия и среден бизнес и

консултативните институции в България“.
27 юни 2007 — Конференция „Корпоративната социална отговорност в „нова“ Европа — предизвикателст-

ва и решения“, Брюксел.
11–12 окт. 2007 — Споделяне на опит и добри достижения чрез мрежата на Глобалния договор България — пъ-

туващ семинар и годишна среща на Глобалния договор.
12–14 ноември 2007 — Участие на представители на българската мрежа на ГД в 16-тия международен конгрес по

качеството „Глобалната конкурентоспособност и световното гражданство“ в Истанбул.
28 ноември 2007 — Национална конференция „Корпоративната социална отговорност — тенденции, практики,

предизвикателства“, София.
11 декември 2007 — Представяне на националното проучване „Корпоративната социална отговорност в Бълга-

рия — нови предизвикателства“ и среща с местния бизнес и общинската власт в гр. Русе.
15–16 Януари 2008 — Членове на мрежата на ГД участват в първата годишна среща на инициативата „Алианс

на цивилизациите“ в Мадрид.

UN Global Compact Network Bulgaria in Figures 2006–2008

18 April 2006 — Global Compact + 3 National Forum „Business against Corruption“. Announcement of the newly
elected Advisory Board of the Bulgarian network of the Global Compact.

26 July 2006 — Meeting of the Advisory Board of the GC Network on collective business actions against corruption.
4 December 2006 — Discussion on legislative changes to limit cash payments above 10 000 BGN at an extended meeting

of the Advisory Board of the GC Network and the business organizations in Bulgaria.
11 January 2007 — First Regional Project for Corporate social responsibility launched in 8 European countries —

Bulgaria, Croatia, Hungary, Lithuania, Macedonia, Poland, Slovak Republic and Turkey.
1 February 2007 — Presentation of legislative proposals for limiting cash payments at the Parliamentary Anti-corruption

Commission.
28 February 2007 — Launch of the baseline survey „Corporate Social Responsibility within the Bulgarian Context“.
23 April 2007 — Launch of the book „A Better Globalization“. The author, UNDP Administrator Kemal Dervis met

his Bulgarian readers in Sofia.
12 June 2007 — Conference on CSR for Small and Medium Businesses and Advisory Institutions in Bulgaria.
27 June 2007 — Corporate Social Responsibility in New Europe — Challenges and Solutions Conference, Brussels.
11–12 October 2007 — Sharing of experience and best practices through the GC Network Bulgaria. Traveling seminar and

Annual retreat.
12–14 November 2007 — Companies active members of Global Compact Bulgaria participated at the 16th Quality Congress

„Global Competitiveness and World Citizenship“ in Istanbul.
28 November 2007 — Conference „Corporate Social Responsibility – Trends, Practices, Challenges“, Sofia.
11 December 2007 — Local launch of the „Corporate Social Responsibility in Bulgaria – the new challenges“ survey and

meeting with local business and municipal authorities in the city of Rousse.
15–16 January 2008 — Bulgarian GC Network Members Participate in the First Annual Meeting of the „Alliance of

Civilizations“ Initiative in Madrid.

.
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Ïëàòôîðìà çà îáó÷åíèå è îáìåí íà çíàíèÿ

Ñïîäåëÿíå íà îïèò è äîáðè äîñòèæåíèÿ

÷ðåç ìðåæàòà íà Ãëîáàëíèÿ äîãîâîð

За втора поредна година Секретариатът на българска-
та мрежа на Глобалния договор (ГД) организира пъту-
ващ семинар и годишна среща на компаниите членки
на Глобалния договор на ООН. Инициативата събра в
град Панагюрище 20 представители на водещи бизнес
асоциации, компании активни членове на мрежата на
ГД и водещи социално-отговорни фирми в България.

Минно-обогатителният комплекс „Асарел-Медет“ АД,
основан преди 40 години и член на българската мрежа
на Глобалния договор от 2004 г. беше домакин на
пътуващия семинар. По време на посещението в ком-
бината участниците в семинара се запознаха с добрите
практики на компанията в областта на корпоратив-
ната социална отговорност.

Като част от годишната среща на ГД, на 12 октом-
ври 2007 г., с подкрепата на община Панагюрище,
Асоциацията на предприемачите и местния Бизнес
център на проект JOBS беше организиран бизнес фо-
рум на тема „Бизнесът и социалната отговорност —
Добри практики на местно ниво“.

По време на събитието бя-
ха представени практики
на фирмите активни член-
ки на мрежата — TНT Бъл-
гария, Екопак и Софийска
вода, както и на перспек-
тивни членове на ГД като
Девин. Възможности за
включване на бизнеса в дей-
ности, които са приори-
тетни с оглед опазването на биологичното разнообра-
зие бяха представени от проект Родопи — съвместна
инициатива на ПРООН и Министерството на земеде-
лието и храните с финансиране от Глобалния екологи-
чен фонд. В заключение участниците в пътуващия се-
минар и годишната среща на Глобалния договор опреде-
лиха за тема на 2008 година на мрежата — Околна среда.

ÃËÎÁÀËÍÀÒÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒ È

ÑÂÅÒÎÂÍÎÒÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ

През ноември 2007 г. българската мрежа на Глобалния
договор в партньорство с мрежата на ГД в Турция
предостави възможност на активни български ком-
пании членки на ГД да обменят опит в областта на
конкурентоспособността, управлението, моделите за

Platform for Learning and Sharing Knowledge

Sharing Experience and Best Practices through

the Global Compact Network Bulgaria

For a second con-
secutive year the Sec-
retariat of the Bul-
garian Global Com-
pact (GC) Network
organized traveling
seminar and annu-
al retreat of the
companies mem-
bers of the Bulgari-
an Global Compact
Network. The initi-

ative gathered 20 representatives of leading business asso-
ciations, companies active members of Global Compact
Network Bulgaria and leading socially-responsible firms
in the country.

The Assarel-Medet JSCo – an open pit copper mine in the
city of Panagurishte established 40 years ago and member of
Global Compact since 2004 was the host of the traveling
seminar. During the visit to the complex the participants
had the chance to get acquainted with the company’s policy
and best practices in the area of corporate social responsibility.

As part of the annual GC retreat on October 12,
2007, a local forum under the motto „The Busi-
ness and Corporate Social Responsibility — best
practices at local level“ has been organized in co-
operation with the municipality of Panagurishte,
the local Association of Entrepreneurs and the
JOBS business center. During the event good prac-
tices of companies active GC participants such as
TNT Bulgaria, Sofiyska voda and Ecopack as well

as Global Compact perspective members like Devin were
shared. The possibilities for involving the business in activities
related to the protection of biodiversity were presented by
the UNDP and Ministry of Agriculture and Food Rhodope
project. As a conclusion the participants at the traveling
seminar and annual retreat selected „Environment“ to be
the topic of the Bulgarian GC Network for 2008.

GLOBAL COMPETITIVENESS

AND WORLD CITIZENSHIP

In November 2007 the Bulgarian Global Compact Net-
work in partnership with the Global Compact Turkey gave
the opportunity to companies active members of Global
Compact Bulgaria to share experience in the area of compet-
itiveness, management, quality models and corporate social

Global Compact Network Bulgaria Retreat

and Local Forum in the city of Panagurishte

— 11–12 October, 2007
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качество и корпоративната социална отговорност
със свои колеги от цял свят по време на 16-тия меж-
дународен конгрес по качеството в Истанбул. Сред
българските участници бяха представители на Асарел
Медет, Софийска вода, Девин, Монбат и Инвесторс-
рилейшънс. Специални гости на откриването на съби-
тието бяха бившият генерален секретар на ООН Ко-
фи Анан, Администраторът на ПРООН Кемал Дер-
виш и изп. директор на ТНТ Питър Бакер.

Áúëãàðñêàòà ïðåìèåðà íà êíèãàòà

„Ïî-äîáðàòà ãëîáàëèçàöèÿ“

Официалната премиера на българското издание на кни-
гата „По-добрата глобализация: легитимност, управле-
ние, реформи“ се състоя на 23 април
2007 г. в Народния театър �Иван Ва-
зов“ в София. В присъствието на ав-
тора – Администратора на ПРООН
Кемал Дервиш, книгата представиха
Иво Прокопиев, председател на Упра-
вителния съвет на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) и Соломон Паси, пред-
седател на комисията по външна поли-
тика в 40-тото Народно събрание. Пре-
водът на български език, издаването и
представянето на книгата „По-добра-
та глобализация“ се осъществи благода-
рение на подкрепата от компании и ор-
ганизации, членове на КРИБ, на иница-
тивата Глобален договор и издателска
къща �Кръгозор“.

Îáìåí íà çíàíèÿ

Добри практики на българската мрежа
на ГД, представени в Беларус и Украйна

Българската мрежа на Глобалния договор обменя
знания и добри практики с партньорските местни
мрежи от региона на Европа и страните от ОНД.
Изпълнителният директор на Българския форум
на бизнес лидерите г-н Стамен Тасев на срещи на
мрежите на Глобалния договор в Украйна и Беларус
представи опита на българската мрежа на Глобалния
договор и управленската й структура.

responsibility with their colleagues all over the world during
the 16th Quality Congress „Global Competitiveness and World
Citizenship“ in Istanbul. Among the Bulgarian participants
were the representatives of Assarel Medet JSCo., Devin, Monbat
and Investorrelations. Special guests speakers were Kofi Annan,
Former Secretary General of the United Nations, Kemal
Dervis, Administrator of UNDP and Peter Bakker, CEO of
TNT.

Bulgarian Premiere of the Book

“A Better Globalization”

The official premiere of the Bulgarian edition of the book „A
Better Globalization: Legitimacy, Governance, and Reform“

took place on 23 April 2007 at the
National Theatre „Ivan Vazov“ in Sofia.
In the presence of the author – the
Administrator of UNDP Kemal Der-
vis the book was presented by Ivo Proko-
piev, Chairman of the Board of Man-
agement of the Confederation of
Employers and Industrialists in Bulgar-
ia (CEIBG) and Solomon Passy, Chair-
man of the Foreign Affairs Committee

of the 40th National Assembly. Leading
government officials, аmbassadors and
business leaders attended the event. The
presentation of the book before the Bul-
garian public was made possible thanks
to the support of the CEIBG, the Bul-
garian Global Compact Network and the
Kragozor Publishing House.

Knowledge Export

Good practices of the Bulgarian GC Network
presented in Belarus and Ukraine

The Bulgarian Global Compact Network exports
knowledge and good practices to its counterparts lo-
cal networks in the region. The Bulgarian Business
Leaders Forum Executive Director Stamen Tassev at
the meeting of the Global Compact Networks in
Ukraine and Belarus presented the experience of the
work and governance structure of the Global Compact
Network Bulgaria.
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Български участници в първия форум на
инициативата „Алианс на цивилизациите“

Г-н Сашо Дончев, изп. директор на Овергаз Инк. и
инж. Лъчезар Цоцорков, изп. директор на Асарел-
Медет участваха в първата годишна среща на ини-
циативата �Алианс на цивилизациите“ на 15 и 16
януари 2008 г. в Мадрид. Писателят Паулу Куелю,
Нобеловата лауреатка Ширин Ебади, кралица Нур
бяха сред известните личности участници. Г-н
Дончев и г-н Цоцорков се включиха в дискусиите
за ролята на бизнеса в насърчаване на диалога между
културите и религиите.

Ñòóäåíòè èçãîòâèõà Ãëîáàëåí ïëàí

çà èçõîä îò âîäíàòà êðèçà

Младежката организация на Дружеството за ООН в
България, член на Глобалния договор, организира Втора-
та национална студентска симула-
ция Модел ООН, която беше посве-
тена на глобалните проблеми на во-
дата. Домакин на събитието бе ком-
панията „Софийска вода“ АД, член
на българската мрежа на ГД. То се
проведе на Йордановден, 6 януари
2007 г. в пречиствателната стан-
ция за питейна вода в Бистрица.

Ãëîáàëíèÿò äîãîâîð —
íàé-ãîëÿìàòà ïëàòôîðìà
çà êîðïîðàòèâíà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò

Êîðïîðàòèâíàòà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò

â áúëãàðñêèÿ êîíòåêñò

Базовото проучване „Корпоративната социална от-
говорност в българския контекст“, реализирано през
октомври 2006 г. от агенция Алфа Рисърч по поръчка
на Глобалния договор и Фондация „Помощ
за благотворителността в България“, бе-
ше представено по време на дискусия пред
120 участници членове на българската мре-
жа на ГД, компании участвали в проучва-
нето, бизнес асоциации, НПО, международ-
ни организации, правителството и меди-
ите, на 28 февруари 2007 г.

Проучването може да бъде намерено на
интернет страницата на ГД на адрес:
www.unglobalcompact.bg

Bulgarian GC Members in the First Forum of
the „Alliance of Civilizations“

Mr. Sasho Donchev, Executive Director of Overgas Inc.
and Mr. Lachezar Tsotsorkov, Executive Director of Assarel
Medet Jsc. represented the Bulgarian Global Compact
Network at the First Alliance of Civilizations Annual Fo-
rum in Madrid held on 15-16 January 2008. Author Paulo
Coelho, Nobel laureate Shirin Ebadi, Queen Noor of Jordan
were among the public figures participating in the forum.
Mr. Sasho Donchev and Mr. Lachezar Tsotsorkov took
part in the discussions about the role of the business in
encouraging the intercultural and interreligious dialogue.

Bulgarian Students Developed a Global Plan to Address

the Water and Sanitary Crisis

The Youth Chapter of the United Nations Association of
Bulgaria, member of Global Compact, organized the

second national student Model UN
simulation which was dedicated to the
global water problems. The event was
hosted by the „Sofiyska voda“ company,
member of the Bulgarian GC Network
and the simulation took place at the
Waste Water Treatment Plant for Drinking
Water in Bistritza on 6th January 2007.

Global Compact —
the largest Corporate Social
Responsibility Platform

Corporate Social Responsibility

Within the Bulgarian Context

A homonymous baseline survey conducted in fall 2006 by
the Alpha Research Agency and commissioned by the UN
Global Compact and Bulgarian Charities Aid Foundation

was launched at a discussion on
February 28th, 2007 in front of
over 120 participants members
of the Bulgarian Global Compact
Network, companies participants
in the survey, business associa-
tions, NGOs, international or-
ganizations, government repre-
sentatives and media.

The survey is available at the Global Compact Bulgaria
web site: www.unglobalcompact.bg
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Ñîöèàëíàòà îòãîâîðíîñò íà áèçíåñà â öèôðè

• 72% от чуждите фирми и 79% от големите (с над
100 души персонал) са отделяли средства през послед-
ната година за обществено отговорни дейности,
при средно 44-50 на сто за по-малките и българските.

• 61% от фирмите насочват предвидените суми за
социални дейности към публични институции.

• 52% от фирмите подкрепят дейности насочени
към здравето, квалификацията и други социални
нужди на персонала.

• Въпреки че броят на фирмите, които извършват
дарителство, спонсорство или дейности в полза на
обществото, се разширява (между 70–80% от анке-
тираните), обемът на отделяните средства най-
често не надхвърля 5000 лева годишно.

• Средно между 2 и максимум 15 на сто от общия
бюджет на фирмите за реклама, ПР, промоции и пр.,
се насочва към дейности в полза на обществото.

• Фаворит в приоритетите за дарителство и дей-
ности в полза на обществото са децата в инсти-
туции (над 52%), следвани от служителите (44%) и
хората с увреждания (32%) и младежите (19%).

Като част от проекта на Организа-
цията за индустриално развитие на
Обединените нации за развитие на
Корпоративната социална отговор-
ност в страните от Централна и
Източна Европа, беше организирана
конференция „Корпоративната соци-
ална отговорност за малкия и среден
бизнес и консултативните институ-
ции в България“. Конференцията се
проведе на 12-13 юни 2007 г. в София. Организатор на
събитието беше Европейския Мениджмънт Център с
подкрепата на българската мрежа на Глобалния дого-
вор и Българския форум на бизнес лидерите.

Êîðïîðàòèâíàòà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò â íîâà Åâðîïà:

Ïðåäèçâèêàòåëñòâà è ðåøåíèÿ

В началото на 2007 г. стартира първият регионален
проект насочен към ускорено развитие на социална-
та отговорност на бизнеса в нови страни-членки и
страни кандидатки за ЕС: България, Хърватия, Унга-
рия, Литва, Македония, Полша, Словакия и Турция. В
проекта участват и бизнес мрежи от Испания, Вели-
кобритания и Германия. Проектът е финансиран от
Европейската комисия и ПРООН и се изпълнява от
местните мрежи на Глобалния договор.

В България, като част от дейностите по проекта,
беше извършено и публикувано национално проучване
„Корпоративната социална отговорност в България

Corporate Social Responsibility in figures

• 72% of foreign companies and 79% of large companies
(employing more than a 100 people) supported financially
socially-responsible activities compared to an average of
44–50% for the smaller and local companies.

• 61% of the companies are providing their funds allocated
for CSR towards the public institutions.

• 52% of the companies support activities targeted on the
health, qualification levels and other social needs of the
staff.

• Even though the number of companies which engage in
giving, sponsorship or public-benefit activities has been
growing in recent years (between 70-80%) the volume of
support rarely exceeds 5000 levs a year.

• Average between 2 and 15% of the companies’ total budg-
et for advertising, PR, promotional work, etc., is targeted
on CSR activities.

• The undisputed favourites among the giving and public
benefit priorities are the children in institutions (more
than 52%), followed by the company employees and their
families (44%),  people with disabilities (32%) and
children and young people (19%).

Under the United Nations Industrial
Development Organization project on
the „Development of Corporate Social
Responsibility (CSR) in Central and
Eastern Europe“ a Conference on Cor-
porate Social Responsibility for Small
and Medium Businesses and Advisory
Institutions in Bulgaria was held on
12–13 June 2007 in Sofia.

Organizer of the event was the European Management
Center with the support of the Bulgarian Global Compact
Network and Bulgarian Business Leaders Forum.

CSR in New Europe:

Challenges and Solutions

Since the beginning of 2007 a new and first of this type
regional project aimed at accelerating the implementation
of Corporate Social Responsibility practices in new EU
Member States and in candidate countries is implement-
ed in  Bulgaria, Croatia, Hungary, Lithuania, Macedonia,
Poland, Slovak Republic and Turkey. Business networks
in Spain, UK and Germany are also involved by
contributing to exchange of experience and good CSR
practices. The project is funded by the European
Commission and UNDP and implemented by local Global
Compact Networks.

In Bulgaria as part of the project’s activities a national
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— нови предизвикателства“. Проучването беше предс-
тавено на национален форум в София през ноември
2007 г. и на регионална конференция в Русе през декем-
ври 2007 г. Единадесет български експерти от част-
ния сектор, правителството и НПО участваха в меж-
дународна конференция в Брюксел през юни 2007 г. с
цел да представят добрите практики от България и
да дискутират европейския доклад, синтезиращ опи-
та на страните участнички в проекта. Трима българ-
ски журналисти от водещи информационни и специа-
лизирани издания – в. �Капитал“, в. �Пари“ и Българско
национално радио, участваха в работна визита в Анг-
лия през октомври 2007 г., за да се запознаят с ролята
на медиите в КСО. Български представители на наци-
оналните партньори участваха в работни визити в
Англия, Испания и Германия в периода януари-март 2008
г. Основната цел на регионалния проект е да създаде
мрежи от много партньори, които да дискутират
бъдещи национални програми за КСО.

Ïîñòèæåíèÿ â Áúëãàðèÿ:

•Националното проучване „Корпоративната
социална отговорност в България — нови пре-
дизвикателства“, извършено през периода март
— май 2007, идентифицира и изследва широк кръг
от �актьори“ в прилагането на КСО. То оценява
тяхната ангажираност с популяризирането на
КСО, посочва примери за добри практики, фор-
мулира препоръки за развитието на КСО. Анали-
зите в проучването могат да се прочетат на
интернет страницата на ГД:
www.unglobalcompact.bg

•Национална конференция "КОРПОРАТИВНАТА СОЦИ-

АЛНА ОТГОВОРНОСТ — ТЕНДЕНЦИИ, ПРАКТИКИ, ПРЕ-

ДИЗВИКАТЕЛСТВА“ с над 150 представители на бизнес
средите, държавната администрация, неправителстве-
ните организации и медиите се проведе на 28 ноември
2007 г. Събитието беше организирано съвместно от
Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Българс-
кия форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Участниците в конференцията бяха приветствани
от официалния гост на събитието Лазар Лазаров,
заместник-министър на труда и социална-
та политика, както и от Мария Шишко-
ва, Председател на БФБЛ и Хенри Джак-
лин, Постоянен представител на ПРООН.
Робърт Браун, международен консултант
и управляващ партньор в унгарска компа-
ния, специализирана за КСО-консултиране
и Боряна Димитрова, управляващ дирек-
тор на агенция Алфа Рисърч представиха
резултатите от националното проучва-
не.

survey �CSR in Bulgaria – new challenges“ was conducted
and published. The survey was presented at a National
forum in Sofia in November 2007 and at a regional confer-
ence in the city of Rousse in December 2007. Eleven Bul-
garian experts from private sector, government and NGOs
participated in the international conference in Brussels in
June 2007 to present Bulgarian best practices and to dis-
cuss the European synthesis report. Under the regional
project working visits for sharing knowledge and experi-
ence in CSR were organized for three Bulgarian journalists
from Capital Weekly, Pari Daily and Bulgarian National
Radio in UK in October 2007. Bulgarian representatives of
the national stakeholders group participated in study tours
to UK, Spain and Germany in January-March 2008. The
main goal of the regional project is to establish national
multi-stakeholder frameworks to discuss future CSR national
agenda.

The Achievements in Bulgaria:

• The national survey "CSR in
Bulgaria – New Challenges“ car-
ried out in March–May 2007
broadens the range of surveyed stake-
holders and actors in CSR imple-
mentation. It evaluates their com-
mitment to the promotion of CSR,
offers examples of good practices and
makes recommendations for advanc-
ing CSR. The analyses contained in
the study are available at
www.unglobalcompact.bg
•The national conference „COR-

PORATE SOCIAL RESPONSIBILITY — TRENDS, PRACTICES,

CHALLENGES“ with over 150 representatives from the private
sector, state administration, NGOs and media was held on
28th November 2007 and organized jointly by the United
Nations Development Programme (UNDP) and the Bul-
garian Business Leaders Forum (BBLF).

The participants were greeted by Lazar Lazarov, Deputy Min-
ister of Social and Labour Policy, Maria Shishkova, Chair-

person of the BBLF
and Henry Jackelen,
UNDP Resident
Representative for
Bulgaria. Robert
Braun, International
consultant and man-
aging partner in lea-
ding Hungarian CSR
consultancy compa-
ny and Boryana Di-
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Успешни български примери за
корпоративна социална отго-
ворност представиха от ТНТ
България, АстраЗенека, Овер-
газ, Фондация „Помощ за бла-
готворителността в Бълга-
рия“ и Пощенска банка. За пръв
път участниците имаха въз-
можност да се запознаят с въз-
можностите, които предлагат
Оперативните програми „Раз-
витие на човешките ресурси“
и „Конкурентоспособност“
респективно на Министерст-
во на труда и социалната по-
литика и Министерство на
икономиката и енергетиката
в областта на КСО.

Представяне на националното
проучване за корпоративната
социална отговорност и сре-
ща с местния бизнес и общин-
ската власт в гр. Русе беше
организирано на 11 декември 2007 г. от българската
мрежа на Глобалния договор, ПРООН и Конфедераци-
ята на работодателите и индустриалците в Бълга-
рия.

Êîëåêòèâíè äåéñòâèÿ çà áîðáà ñ êîðóïöèÿòà

През 2006 г. Консултативният съвет на Глобалния дого-
вор и бизнес асоциациите в България колективно взеха
решение да разработят препоръки за законодателни проме-
ни за ограничаване на средата за корупция в една конкрет-
на област — ограничаване на плащанията в брой. Работа-
та по инициативата продължи и през 2007 и 2008 г.

Базирана на цялостен анализ на съществуващото бъл-
гарско законодателство и след сравнително проучване
на европейските практики в тази област, експертите
направиха препоръка, според която предложението за
ограничаване на плащанията в брой
трябва да бъде специфично за стра-
ната в размер до 10 000 лева (5000
евро). Мрежата на Глобалния дого-
вор и бизнес организациите считат
за изключително важно да се въве-
дат промени и допълнения към съ-
ществуващите закони (Закона за па-
ричните трансфери, електрони тър-
гове и системи за плащане) за огра-
ничаване на размерите на кешови-
те плащания над договореното ни-
во и за въвеждане на правила, спо-

mitrova, the Executive Director
of the Alpha Research agency
presented the results of the na-
tional survey.

Best practices in CSR were
presented by TNT Bulgaria, As-
traZeneca, Postbank, Overgas
and Bulgarian Charities Aid
Foundation. For the first time
the opportunities for funding
of CSR projects under the EU
Operational programmes „De-
velopment of Human Resourc-
es“ and „Competitiveness“ were
presented respectively by Min-
istry of Labor and Social Policy
and Ministry of Economy and
Energy.

Local launch of the national
CSR survey and meeting with
local business and municipal au-
thorities in the city of Rousse

has been organized on December 11th, 2007 by the Bulgarian
Global Compact Network, UNDP and the Confederation of
Employers and Industrialists in Bulgaria.

Collective Actions for Fighting Corruption

In 2006, the Advisory Board of the Global Compact and
the business associations in Bulgaria collectively decided to
develop recommendations for legislative changes to limit
the size of the cash payments. The work on the initiative
continued in 2007 and 2008.

Based on a thorough analysis of current Bulgarian legislation
and after a comparative research of European practices, ex-
perts made the suggestion that the proposed limit for cash
payments should be country-specific and set the amount of
10 000 BGN (5000 Euro). The Global Compact network

and business organizations
considered it crucial to in-
troduce amendments and
supplements to one of the
exiting laws (the Law on
money transfers, electronic
tenders and the payment sys-
tems) to limit the amount
of cash payments above an
agreed level and to introduce
the rule that payments above
that limit should be made
only with bank remittance.
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ред които плащанията над тази граница трябва да се
изпълняват само по банков път.

Докладите на експертите и предложението бяха диску-
тирани на специална среща на Гражданския консултати-
вен съвет към Парламентарната комисия за борба с ко-
рупцията (1 февруари 2007 г.) и на открито заседание на
Парламентарната комисия в началото на ноември 2007 г.

На годишната си среща през 2008 г. мрежата на Гло-
балния договор ще вземе решение за бъдещи колек-
тивни действия за успешно приключване на инициа-
тивата.

Êîìþíèêå çà íàïðåäúêà

Комюникето за напредъка е ежегодното задължително
описание на дейностите и проектите, предприети
от членовете на мрежата в подкрепа на принципите
на Глобалния договор, които се правят достояние на
всички заинтересовани страни. Целта на Комюникето
е да се потвърди и задълбочи ангажимента на участ-
ниците към Глобалния договор, както и да се запази
целостта на инициативата. То също така се включва
в богата база данни за корпоративни практики в
областта на КСО и е достъпно в интернет на
страниците на ГД.

Комюникето за напредъка е опростена форма за от-
читане, която подпомага компаниите в по-
ефективното планиране на социално-отговорни
инициативи и проекти, както и тяхното отчитане
и промоциране.

Секретариатът на българската мрежа на ГД раз-
работи Онлайн форма за попълване на Комюникето
за напредъка, която е достъпна на интернет стра-
ницата на ГД (www.unglobalcompact.bg). Попълнените
Комюникета за напредъка за 2006 и 2007 г. могат да
се прочетат в интернет.

Компаниите членки на ГД, които пропуснат да
споделят напредъка си ще бъдат считани за
„некомуникиращи“. Ако член не подаде Комюнике в
продължение на две години от последното изпратено
такова, то участникът ще бъде определен като
„неактивен“, а след това и изключен от мрежата.

The experts’ reports and the draft proposal were discussed
at a special meeting of the Consultative Civil Council of
the Parliamentary Anticorruption Commission (February
1st, 2007)and during an open session of the Parliamentary
Anticorruption Commission in the beginning of November
2007.

During its 2008 Annual meeting the Global Compact
Network will take a decision about future collective
actions for successful conclusion of the initiative.

Communication on Progress

Communication on Progress (COP) is the obligatory annual
description of the projects and initiative taken in support
of the Global Compact principles, made available to
stakeholders. It is a form of reporting the corporate social
responsibility policy of the company. The purpose of the
COP requirement is both to ensure and deepen the
commitment of Global Compact participants and to
safeguard the integrity of the initiative. It is also included
in a rich repository of corporate practices that serves as
basis for learning and continuous performance improvement
and are available at the Global Compact web site.

Communication on Progress is a simple form of reporting
which helps companies to plan their CSR initiatives and
projects more efficiently as well as to share their assessment
and promotion.

The Bulgarian GC Network Secretariat has developed an
Online form, simple guidance how to develop your
Communication on Progress report which is available online
at the GC Bulgaria website (www.unglobalcompact.bg). The
submitted COP reports for 2006 and 2007 are available
online.

Companies failing to communicate progress are regarded
as „non-communicating“ and will be identified as such on
the Global Compact website. Should a participant fail to
submit a COP for two years after submitting its last
Communication on Progress, that participant would be labeled
„inactive“ and after that de-listed from the Global Compact.
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Ãëîáàëíèÿò äîãîâîð íà ÎÎÍ è

ñòàíäàðòèòå çà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò

• Принципи за отговорно обучение по мениджмънт
— осигуряват рамка за ангажиране на академичните
институции да пропагандират корпоративната соци-
ална отговорност чрез програмите и проучванията
си. Всички икономически университети и академични
институции са поканени да прилагат тези принципи.
Инициативата стартира по време на Годишната
среща на Глобалния договор в Женева през 2007 г.

• Принципи за отговорно инвестиране представля-
ващи набор от шест принципа насочени към големи
институционални инвеститори, които поставят
екологичните, социалните и управленските въпроси
в центъра при взимането на инвестиционни реше-
ния. Инициативата стартира през 2006 г. с подкре-
пата на повече от 200 институции с приблизител-
но 11 трилиона щ.д. капитал.

• ISO 26000 Глобалният договор подпомага разработва-
нето на предстоящите насоки на ISO за социална от-
говорност (ISO 26000). Стандарта ISO 26000, който
надгражда над съществуващия опит и насърчава добро-
волното прилагане на социална отговорност, може да
подпомогне осигуряването на широко разбиране и насо-
ки в областта на КСО концепциите, дефинициите и
методите за оценка. Над 30 страни са сформирали
„огледални“ комитети за осигуряване на национален
контекст и перспективи за развитие на ISO 26000.

• Стратегически съюз беше сформиран с Глобалната
инициатива за отчитане за реализирането на си-
нергия между принципите на ГД и насоките за ус-
тойчиво отчитане „G3“ на Глобалната инициатива
за отчитане.

• Комюнике за напредъка на Глобалния договор —
е годишен отчет за напредъка по 10-те принципа на
Глобалния договор.

Óïðàâëåíèå íà ìåñòíàòà ìðåæà

Ãëîáàëíèÿò äîãîâîð ñ íîâî ëîãî

Новото лого на инициативата на ООН „Гло-
бален договор“, което цели да подобри раз-
познаването и идентифицирането на ини-
циативата по света първоначално беше пред-
ставено пред участниците и заинтересова-
ните страни на Срещата на върха на Гло-
балния договор през юли 2007 г. в Женева.

Èíòåðíåò ñòðàíèöà íà áúëãàðñêàòà ìðåæà

íà Ãëîáàëíèÿ äîãîâîð

www.unglobalcompact.bg

The United Nations’ Global Compact and Social

Responsibility Standards

• Principles for Responsible Management Education
provides an engagement framework for academic institu-
tions to advance CSR through curricula and research. All
business schools and management-related academic
institutions are invited to endorse PRME. The initiative
was launched during the GC Summit in Geneva, 2007.

• Principles for Responsible Investment invites large
institutional investors to commit to a set of six princi-
ples designed to put environmental, social and govern-
ance issues into the core of investment decision-mak-
ing. The initiative launched in 2006 has more than
200 institutions representing approximately $11 trillion
in assets committed to the PRI.

• ISO 26000 The Global Compact has taken an active
interest in the development of the forthcoming ISO
Social Responsibility guidance (ISO 26000). An ISO
26000 standard that is built on existing expertise
could help provide widespread understanding and
guidance on social responsibility concepts,
definitions and methods of evaluation. Over 30
countries have formed national „mirror“ committees
to provide on-the-ground context and perspectives on
the development of ISO 26000. Global Compact
Local Networks provide an avenue for engagement
with these ISO committees.

• A strategic alliance has been formed with the Global Re-
porting Initiative („GRI“) to realize the synergies be-
tween the Global Compact’s principles and GRI’s „G3“
Sustainability Reporting Guidelines.

• Global Compact Communication on Progress is an
annual reporting on implementation of the GC 10
principles.

Local Network Governance

Global Compact Launches New Visual Identity

The new Global Compact logo intended to
improve recognition and awareness of the
initiative throughout the world, was first in-
troduced to Global Compact participants and
stakeholders at the Global Compact Leaders
Summit in Geneva in July 2007.

Global Compact Bulgaria

Network Website

www.unglobalcompact.bg
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Ïîëçè îò ó÷àñòèåòî â ìåñòíà ìðåæà

От създаването си през 1999 г. Глобалният договор
прерасна в най-голямата доброволна инициатива за
корпоративно гражданство в света. Ролята на мре-
жата на Глобалния договор е да подпомага прогреса на
компаниите ангажирани в ГД по отношение на при-
лагането на 10-те принципа и да създава възможнос-
ти за ангажирането на всички заинтересовани стра-
ни и изпълнението на колективни действия.

Ñ êàêâè äåéíîñòè ìîæå äà ñå àíãàæèðà ìðåæàòà

íà Ãëîáàëíèÿ äîãîâîð?

•Индентифициране на местните приоритети по от-
ношение на отговорни бизнес практики

•Привличане на нови участници чрез организирането
на дейности и събития

•Организиране на събития за обучение и насърчаване
на диалога по определени теми

•Произвеждане на обучителни материали
•Иницииране на колективни действия
•Мотивиране на участващите компании да развият

партньорски проекти за допринасяне към Целите на
хилядолетието за развитие на ООН

•Опазване на целостта и марката на ГД
•Партньорството с Програмата на ООН за разви-

тие и Глобалния договор гарантира допълнителна
стойност чрез осигуряването на неутрална плат-
форма, добро име, ноу хау и опит.

Ñòðóêòóðà íà áúëãàðñêàòà ìðåæà íà Ãëîáàëíèÿ

äîãîâîð

За да се укрепи и повиши ролята на мрежата на Глобал-
ния договор в България, през 2006 г. бе създадена струк-
тура за управление, която се състои от Консултати-
вен съвет и Секретариат. Консултативният съвет на
ГД има пет-членен състав и двугодишен мандат. Члено-
вете на Съвета са утвърдени компании, неправителст-
вени организации или академични институции, лидери в
прилагането на социално-отговорни политики и прак-
тики. През 2008 г. предстои номинирането и избиране-
то на нов Консултативен съвет на Глобалния договор.

Äîêëàä íà ìåñòíèòå ìðåæè íà Ãëîáàëíèÿ äîãîâîð

Докладът представя подробен анализ на 90
нови и вече съществуващи мрежи на Глобал-
ния договор и показва примери от дейности-
те на мрежите от целия свят. Четири доб-
ри практики от работата на българската
мрежа са представени в доклада.

Value of participating with local network

Since its inception in 1999, the Global Compact has
grown into the largest voluntary corporate citizenship
initiative in the world. The role of Global Compact
Network is to facilitate the progress of companies engaged
in the Compact with respect to implementation of the
ten principles, while also creating opportunities for multi-
stakeholder engagement and collective action.

What kind of activities Global Compact Network

undertake?

•Identifying local priorities relating to responsible business
practices

•Attracting new participants through outreach and aware-
ness-raising activities

•Organizing learning and dialogue events
•Producing learning materials in local languages
•Mobilizing collective action on different priority issues
•Motivating participating companies to develop partner-

ship projects to contribute to the UN Millennium Devel-
opment Goals

•Safeguarding the overall integrity and brand of the Global
Compact initiative

•Partnering with UNDP and Global Compact provides
value added by neutral platform, credibility, know how
and experience

Governance structure of the Bulgarian Global Compact

Network

In order to strengthen and enhance the role of the Global
Compact Network in Bulgaria governance framework
consisting of Advisory Board and Secretariat has been
established in 2006. The GC Advisory Board consists of
five Global Compact members and has two-year mandate.
The members of the Board – companies, NGOs and
academia enjoy solid standing and are leaders in CSR
practices. Forthcoming in 2008 is the nomination and
election of the new GC Advisory Board.

Global Compact Local Networks Report

The report presents a detailed analysis of 90 emerg-
ing and existing Global Compact Local Networks
and showcases numerous examples of network ac-
tivities from all regions of the world. Four best
practices from the work of the Bulgarian GC
Network are presented.
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