


2017 бе една успешна година за Българската 

мрежа: проектът ни „Отговорният избор“ 

получи международно признание; с „Игри 

за добрини“ дадохме старт на още една 

програма от нашия Стратегически план за работа по 

Целите за устойчиво развитие; мащабът на „Гордея се с 

труда на моите родители“ нарасна не само като брой 

компании и деца, но и като териториално покритие – 

проведе се в 17 селища на страната.

По един иновативен за нашето общество подход, 

след срещи и обсъждания със заинтересованите 

страни, създадохме Национален план за работа по 

Пакта за младежта. В него се съдържат ясно определени 

приоритети, инициативи и ангажименти на отговорния 

бизнес по повечето от тях. Декларирана е готовност за 

работа и по други инициативи, ако бъдат разпознати и 

приети отправените очаквания и призив за включване 

от представителите на заинтересованите страни. 

Основната цел на Пакта е да осигури по-добра 

подготовка и мотивация на младежите за тяхната 

реализация. Той е инициатива на Европейската комисия 

и CSR Europe, чийто партньор в България е нашата 

мрежа. Не е тайна, че у нас нивото на интегрираност на 

образователната система в пазарната икономика, на 

осъзнаването на ролята на професионалния менидж-

мънт в тази сфера, е недопустимо ниско. Митът за 

услуга, която е безплатна и не ни струва нищо, води до 

липса на права на поръчителите (индустрията) и клиен-

тите (учащите и родителите им) и до услуга, която нищо 

не струва. 

Нашата цел  не е да съдим, а да помагаме и водим! 

Нашата роля е да бъдем иновативни не само в 

услугите и продуктите, които предлагаме, но и да работим 

в полза на обществото като успяваме изпреварващо да 

разпознаем зараждащите се предизвикателства и 

възможности, да търсим, експериментираме, инвести-

раме на свой риск и намираме решения, за да постигнем 

мечтите си. 

И когато тези иновативни решения се докажат като 

успешни, ние ги предлагаме на обществото като дока-

зали се решения. И очакваме тези добри 

практики да бъдат разпознати, да получат 

признание, подкрепа и приложение в 

национален мащаб.

СЛУЖИТЕЛИ, 
УЧАСТНИЦИ 
В ОБУЧЕНИЯ 

НА БМГД

17
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CO  ЕМИСИИ,2

ГЕНЕРИРАНИ 
ОТ ПЪТУВАНИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИ 
ОПЕРАТИВНИ 

СРЕДСТВА

57 800 ЛВ.

ПРИВЛЕЧЕНИ 
СРЕДСТВА 

ПО ПРОЕКТИ

36 300 ЛВ.

Осигуряване на 
здравословен начин на 
живот и стимулиране на 

благосъстоянието на 
всички във всички 

възрасти

ДОБРО ЗДРАВЕ

3

„Игри за добрини  е част от колективната програма 

„Здрави на работа“ и цели да покаже, че спортът и 

каузите могат да вървят ръка за ръка. Мрежата органи-

зира поредица от спортни турнири, в които участващите 

компании насърчават активния начин на живот, доброто 

здраве и състезателния дух на служителите си, които 

избират своя социална кауза и се борят за нея. 

През 2017 г. фирмените отбори се състезаваха в 

дисциплините футбол, тенис на корт, волейбол и колоез-

дене и успяха да подкрепят следните социални каузи:

Продължаващо лечение на 15-годишния Димитър 

Табаков от гр. Пирдоп;

Осигуряване на ежедневно хранене с централен 

катетър в стерилна среда на 5-годишния Кристиян 

Николов от гр. Пирдоп;

Рехабилитационно лечение на 15-годишния Любомир 

Еленков от гр. София;

Подпомагане дейността на дневен център за младежи 

с увреждания „Свети Мина“ в район Младост, 

гр. София.

“

џ

џ

џ

џ

Мотивира ме събитието 

и каузата, за която ще 

се борим, духа от отбор-

ната игра, обмяната на опит, 

запознанството с още колеги с 

еднакви интереси, подкрепата и 

представянето на компанията 

пред други фирми и организации, 

удоволствието от спорта и разно-

образие на ежедневието си.

Лидияна Желева, 

участник в проекта от Мобилтел

ТУРНИРА

4

КОМПАНИИ

5

УЧАСТНИЦИ

110
ЦЕЛЕВИ 

ДАРЕНИЯ

7 500 ЛВ.

Огнян Траянов, 
Председател на

Националния съвет, 

БМГД на ООН
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КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

4

Петото издание на „Гордея се с труда на моите 

родители“ посрещна почти 900 деца на възраст между 

5 и 17 години, които посетиха своите родители на 

работното им място и прекараха един работен ден в 

компаниите. И тази година в София, Благоевград, 

Бургас, Варна, Врабево, Гълъбово, Девня, Димитров-

град, Добрич, Казанлък, Панагюрище, Перник, Пирдоп, 

Плевен, Пловдив, Русе и Чепеларе се говори за 

полезността от труда и важността на ранното 

професионално ориентиране, придобиването на 

знания и умения за бъдеща професионална 

реализация на малчуганите. Инициативата продъл-

жава да надгражда своите резултати чрез привличане 

на нови корпоративни участници, представяне на 

разнообразни професии и обмен на деца между 

фирмите.

ДЕЦА

900

ПОСЕТИТЕЛИ
В БАЗАРА

2 000+

КОМПАНИИ

25 ГРАДА

17

УЧИЛИЩА

27

Проектът завърши с третото издание на Детския 

базар на професиите, организиран в партньорство с 

Детски научен център „Музейко“ и Българската 

асоциация за управление на хора. Събитието 

привлече рекорден брой посетители и в два поредни 

дни организирани групи ученици и самостоятелни 

гости посетиха 35 образователно-информационни 

лекции и разгледаха 15 щанда с различни професии, 

сред които геолог, металург, енергетик, химик-

лаборант, фармацевт, еколог, готвач, човешки ресурси, 

програмист, 3D артист, инженер, телевизионен журна-

лист, социален работник. За първи път бе отворен и 

мобилен център за професионално ориентиране, в 

който деца и родители можеха да получат полезни 

насоки за това как да направят успешен избор на 

професия.

Осигуряване на 
приобщаващо и 

равностойно 
качествено образование

 и стимулиране на 
възможностите за учене 

през целия живот

СИГУРНА РАБОТА И
ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ

8 Национален план
за действие

Изготвянето на Национален план за действие в 

изпълнение на Европейския пакт за младежта бе 

основен фокус на работата на Българската мрежа 

през 2017 г. Като първата българска организация, 

подписала този документ, Мрежата се ангажира да 

работи за откриване, създаване и популяризиране на 

качествените партньорства между бизнеса и обра-

зователните институции в подкрепа на младежкото 

включване и заетост.

Работата по Националния план продължи почти 

осем месеца и мина през няколко етапа:

Публична дискусия с представители на заинте-

ресованите страни, на която бяха представени 

европейските приоритети и насоки за работа;

Поредица от съгласувателни срещи с колеги от 

младежките организации, публичните институции 

и университетите. 

Представяне на готовия документ на първата 

европейска среща за партньорство между бизнеса 

и образованието в Брюксел.

џ

џ

џ

Партньорите на Мрежата разпознаха своята роля 

и отговорности, идентифицираха общи колективни 

действия и заявиха своята воля и капацитет активно 

да работят по изпълнението на приетите и от тях 

приоритети, с които младежите да получат необхо-

димите образование, компетенции и умения за 

бъдещата им пълноценна професионална и социална 

реализация.

Петнадесетчленна българска делегация, органи-

зирана от Мрежата, взе участие в Конференция First 

European Business-Education Summit (Белгия), която бе 

част от Европейската седмица на професионалните 

умения. Представители на бизнеса, образователни 

институции и неправителствени организации подкре-

пиха на място представянето на българския Нацио-

нален план за действие.

ЦЕЛ: 

100 
КАЧЕСТВЕНИ 

ПАРТНЬОРСТВА 
МЕЖДУ БИЗНЕСА И 
ОБРАЗОВАНИЕТО

ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДПИСАЛИ

 ПЛАНА 
ЗА ДЕЙСТВИЕ

27

Все по-голямо значение ще 
имат уменията като адап-
тивност, иновативност, 
пред приемачески дух,  

справяне с нови предизвикателства, 
работа в екип. Те най-добре се придо-
биват в условията на реална работна 
среда. Тук идва огромната роля и 
значение на доброто партньорство 
между образователните институции и 
бизнеса. 

Марина Кирова, 

Представителство на 

Европейската комисия в България

ПРИОРИТЕТА

6
Насърчаване на 

постоянен, 
приобщаващ и 

устойчив икономически 
растеж, пълна и 

продуктивна заетост и 
достоен труд за всички

КОЛЕКТИВНИ 
ДЕЙСТВИЯ

32
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приобщаващо и 

равностойно 
качествено образование

 и стимулиране на 
възможностите за учене 

през целия живот

СИГУРНА РАБОТА И
ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ

8 Национален план
за действие
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џ

џ

џ
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ЦЕЛ: 

100 
КАЧЕСТВЕНИ 

ПАРТНЬОРСТВА 
МЕЖДУ БИЗНЕСА И 
ОБРАЗОВАНИЕТО

ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДПИСАЛИ

 ПЛАНА 
ЗА ДЕЙСТВИЕ
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Все по-голямо значение ще 
имат уменията като адап-
тивност, иновативност, 
пред приемачески дух,  

справяне с нови предизвикателства, 
работа в екип. Те най-добре се придо-
биват в условията на реална работна 
среда. Тук идва огромната роля и 
значение на доброто партньорство 
между образователните институции и 
бизнеса. 

Марина Кирова, 

Представителство на 

Европейската комисия в България

ПРИОРИТЕТА
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Насърчаване на 

постоянен, 
приобщаващ и 

устойчив икономически 
растеж, пълна и 

продуктивна заетост и 
достоен труд за всички

КОЛЕКТИВНИ 
ДЕЙСТВИЯ

32
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„Излишна ли е излишната храна?“ е най-новата 

обучителна програма на Мрежата за намаляване на 

разхищението на храна, като част от програмата 

„Отговорният избор“ и е инициирана по повод 15 март, 

Световния ден за защита правата на потребителите. 

Само в България „спасената“ храна би могла да 

нахрани 1,5 млн. души. 

Това е третият модул на програмата и дава 

възможност на компаниите да обсъждат със своите 

служители различни аспекти на потребителското 

поведение и неговото въздействие върху развитието 

на бизнеса. Тя поставя гражданите в активна позиция 

и изгражда у тях самочувствието, че ежедневните им 

постъпки и избори имат значение. Такава лекция бе 

организирана пилотно в Овергаз и засегна темите за 

разхищението на годна храна, данните за количе-

ствата в страната и по света, последствията от поха-

бяването, как да бъдем част от решението, както и 

какво ние самите можем да направим, за да намалим 

този излишек. 

Темата за отговорното потребление на храна ще 

продължава да присъства в работата ни и в разра-

ботването на „Отговорният етикет“ против разхище-

нието на храна по време на корпоративни събития. 

Други модули на програмата са „Отговорният 

потребител“ (в партньорство с Висшето училище по 

застраховане и финанси) и „Правата на потребителя“ 

(съвместно с Правата.ми).

Благодарение на 

лекцията служите-

лите научиха за 

дейността на Бъл-

гарската хранителна банка и 

механизмите, по които храната 

може да бъде спасена и дарена 

на хора в нужда от цялата 

страна.

Цанка Миланова, 

Българска хранителна банка

НОВ МОДУЛ 
ЗА ОТГОВОРНО 

ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ХРАНАТА

+1

3 
МОДУЛА

УЧАСТНИЦИ В 
ИНФО КАМПАНИЯТА

90+ 

Осигуряване на 
устойчиви модели 
на потребление и 

производство

20%

20%
45%

30%

35%

ПЛОДОВЕ И
 ЗЕЛЕНЧУЦИМЛЕЧНИ 

 ПРОДУКТИ

ЗЪРНЕНИ
ХРАНИ

МЕСО

РИБНИ 
ХРАНИ

МЛЯКО

КАКВА ХРАНА СЕ РАЗХИЩАВА ПО СВЕТА?

7 
УЧАСТВАЩИ 
КОМПАНИИ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ
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Под мотото „Преоткрий твоята природа“ члено-

вете на Българската мрежа за пореден път отбеля-

заха Световния ден на околната среда, който се 

чества всяка година на 5 юни. Темата търсеше да 

пресъздаде връзката между човека и природата и 

организаторите предизвикаха служителите на компа-

ниите да излязат навън сред природата, да оценят 

красотата и значението й и да предадат нататък 

посланието „да опазим Земята, която споделяме“.  

В заключителния етап 18 участници разказаха за 

свои съкровени преживявания и незабравими моменти 

при преоткриване на тяхната лична връзка с приро-

дата.  Активното участие на служителите в провелия 

се конкурс и публикуваните впоследствие истории 

доказаха, че изкуството и любовта към природата не 

са чужди на хората от индустриалния сектор. 

В партньорство с Лесотехническия университет и 

радио Фемили Българската мрежа организира и два 

нови туристически маршрута, които представят 

растителното богатство на едни от най-популярните 

дестинации за софиянци – Борисовата и Докторската 

градини. Те бяха изпробвани за първи път от служи-

телите на участващите компании и техните семей-

ства. Най-интересните ботанически видове, същест-

вуващи от години в парковете, сред които блатен 

кипарис, бяла акация, гинко билоба, гледичия, махония, 

тис, са представени и в специално изработено образо-

вателно видео „Тайните на градските градини“.

СБОРНИК 
С КРАТКИ 
РАЗКАЗИ

1
НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ 

МАРШРУТА ЗА 
РАСТИТЕЛНОТО 
БОГАТСТВО НА 

ГРАДСКИТЕ ГРАДИНИ 
В СОФИЯ

2 8
КОМПАНИИ

45
УЧАСТНИЦИ

Една трета от територията 

на България е гори и това 

ни поставя на едно от 

челните места в Европа. В 

България се срещат видове, които 

растат само на Балканите, а има и 

такива, които можете да видите само в 

нашата страна. Наша обща отговорност 

е да ги опазим и създадем достъп на 

повече хора до тях. Новите технологии и 

инфор мационни канали ни дават 

възможност да споделим това природно 

богатство.

Евелина Павлова, 

радио Фемили
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БИЗНЕСЪТ –
СИЛА ЗА ДОБРО

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ
ПЛОВДИВ 

СТАРА ЗАГОРА
БУРГАС

22 - 23 май

26 септември

29 - 30 септември

3 октомври

23 - 25 ноември

29 ноември 

По време на европейската бизнес среща на 

високо ниво (European Business Summit) и в 

рамките на специалната международна 

конференция SDGs: The Value for Europe, 

Мрежата представи постиженията си по 

програми, посветени на уменията за 

работа: „Гордея се с труда на моите роди-

тели“ и инициативата на „Солвей Соди“ 

„Иновация в действие“.

По време на Националната конференция за 

подрастващите на UNICEF председателят 

на БМГД подчерта отговорността на 

бизнеса да запали искрата у младите за 

труда, съзидателността и творчеството.

Бизнес панелът „Споделена отговорност за 

бъдещето“, организиран от Българската 

мрежа, бе част от съвместната междуна-

родна конференция „Към индустрия 4.0 – 

технология или идеология“ на Стопански 

факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, 

катедра „Икономикс“ към УНСС и Института 

за икономически изследвания при БАН. 

На конференцията на CEED България „CSR 

за по-успешен бизнес“ бяха представени 

дейността, добрите практики и опита на 

организацията за създаване на работещи 

бизнес модели, в които отговорността и 

етиката са в основата на ежедневната 

стопанска дейност.

Българска делегация, организирана от 

Мрежата, взе участие в европейската 

среща First European Business-Education 

Summit (Брюксел), част от Седмицата на 

професионалните умения, с основен фокус 

върху повишаване на привлекателността 

на професио налното образование и 

обучение, насърчаване на мобилността на 

обучаемите и подкрепа на партньорството 

между бизнеса и организациите, предоста-

вящи професионалното обучение.

Като експертен партньор на кръглата маса 

„Отговорният избор. Обучение, научни 

изследвания, практики“, организирана от 

катедра „Маркетинг“ на УНСС, 

Българската мрежа покани свои членове да 

споделят интересни инициативи в изпълне-

ние на едноименния проект.

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

17

П р о г р а м а т а  а д р е с и р а  

ценности, принципи, етика, 

уважение, самосъзнание, 

хуманност и социална отго-

ворност. Тя касае изборите, силата и 

ефекта на тези избори, които правим всеки 

ден. Помислете само за секунда колко 

много решения сте взели от сутринта до 

момента. В свят на 7.5 милиарда души е 

лесно да си кажем, „Нищо не зависи от 

мен“. Но това не е вярно. Всяка мисъл, 

дума и действие имат значение.

Даринка Георгиева, 

изпълнителен директор 

БМГД на ООН

Укрепване на средст-
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160+
СТРАНИ

АЗИЯЕВРОПА

АВСТРАЛИЯ И
ОКЕАНИЯ

СЕВЕРНА
АМЕРИКА

ЮЖНА
АМЕРИКА

АФРИКА

Локалните мрежи подпо магат 

корпоративната устойчивост на 

местно ниво като помагат на 

компаниите да разберат какво 

представлява отговорния бизнес в национален 

контекст. Те помагат на компаниите да идентифи-

цират предизвикателствата и възможностите, 

свързани с устойчивостта и предоставят практи-

чески насоки за действия  в подкрепа на Целите на 

ООН.

Лизе Кинго,

Изпълнителен директор

Глобален договор на ООН

9 678 
КОМПАНИИ

ОТ КОИТО

12 000+ 
ЧЛЕНОВЕ

70+
МЕСТНИ
МРЕЖИ

52 323
ПУБЛИЧНИ

ОТЧЕТА

Единственият начин, по който 

Глобалните цели за устойчиво раз-

витие могат да бъдат постигнати, е 

чрез предприемане на действия в 

местните общности и държави в цял свят. 

Локалните мрежи на Глобалния договор на ООН 

имат неоспорим потенциал и капацитет да 

покажат правилната посока в този процес.

Оле Лунд Хенсен, 

Директор на локалните мрежи

Глобален договор на ООН

БЛИЗЪК 
ИЗТОК

Глобалният договор е най-голямата инициатива на ООН за връзка и 

партньорство с отговорния бизнес в сферата на корпоративната 

устойчивост. Създадена през 1999 година от бившия генерален 

секретар на ООН Кофи Анан, днес тя обединява неправителствени 

организации, академични институции, градове и агенции на ООН в 

истински глобален форум в подкрепа на устойчивия растеж и 

гражданската отговорност.

Световната инициатива призовава компаниите да приведат своите 

стратегии и операции в синхрон с универсалните принципи за човешки 

права, труд, околна среда и антикорупция, и да предприемат действия 

в полза на обществото. 

Българската мрежа на Глобалния 

договор на ООН е най-активната 

организация в страната в сферата 

на корпоративната социална отго-

ворност и устойчивото развитие. Тя 

е мрежата на отговорния бизнес, 

която с работата си показва, че 

бизнесът, посредством участието 

си в колективни социални проекти, е 

сила за добро. 

2 116

387

366

1 3444 722

100

378

CSR Europe е водещата европейска бизнес мрежа за корпоративна 

социална отговорност. Тя действа като платформа на компаниите и се 

стреми да подобри своя устойчив растеж и посредством действията си 

да има позитивна роля за обществото. 

Според нейните членове бизнесът играе ключова роля в 

предоставянето на иновативни решения на днешните предизви-

кателства. Организацията се стреми да бъде платформа за 

сътрудничество на заинтересованите страни и катализатор на 

иновации за изграждането на устойчиво и приобщаващо общество. 

КСО е средство да развиеш по-

добър бизнес. 

КСО е средство да направиш по-

добро общество. 

КСО е вътрешно усещане, а не регулация от ЕС.

КСО е начин, по който живееш всеки ден. 

Живееш и водиш с личен пример.

Жак Спелкенс, 

Член на борда на CSR Europe

Единственият начин да изградим 

бъдеще за нашите деца и планетата, 

е като заложим целите за разви-

тието и устойчивостта като водещ 

принцип във всички аспекти на нашата работа. 

Изпълнението на Програмата до 2030 г. на ООН е 

общ ангажимент и изисква участието и сътруд-

ничеството на всеки един от нас, включително на 

държавите членки и на гражданското общество 

като цяло.

Франс Тимерманс, 

Зам.-председател на Европейската комисия

30
СТРАНИ

10 000+
КОМПАНИИ

48
КОРПОРАТИВНИ 

ЧЛЕНОВЕ

42
НАЦИОНАЛНИ 

КСО ОРГАНИЗАЦИИ

5
НАПРАВЛЕНИЯ 

НА РАБОТА

Мрежата е обединение на отговорни 

компании, образователни инсти-

туции и неправителствени органи-

зации. 

Функционира като част от глобал-

ната мрежа на ООН и същевременно 

е национална партньорска органи-

зация на CSR Europe. 

CSR Europe

Глобалния договор

на ООН

Национална партньорска организация=

Локална мрежа на ГД но ООН

Национална партньорска организация+

Локална мрежа на ГД но ООН

Национална партньорска организация

без Локална мрежа на ГД но ООН

Локална мрежа на ГД но ООН

без Национална партньорска организация

, 
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АЕЦ КОЗЛОДУЙ
АСАРЕЛ-МЕДЕТ
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ
ЕВН БЪЛГАРИЯ
КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 
МОБИЛТЕЛ
ОВЕРГАЗ ИНК.
СИБАНК
СОЛВЕЙ СОДИ
СОФАРМА
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ 

БОРИМА
БЪЛГАРИЯ ОН ЕР
ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ
ЕВРОАЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ
И ЕМ ПИ ИНВЕСТМЪНТ
ЛОГЕН
ТЕХНОЛОГИКА
ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ
ЪРНСТ И ЯНГ БЪЛГАРИЯ

АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ
БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
ФОНДАЦИЯ „СОФИМОН“
ФОНДАЦИЯ BCAUSE
ФОНДАЦИЯ ДАРБИ
ФОНДАЦИЯ МЛАДА БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ
МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО 
СТОПАНСТВО

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
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