
 
 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС  

 

НАЙ-ПРЕСТИЖНИЯТ КОНКУРС ЗА КСО   

Годишните награди за отговорен бизнес са учредени през 2003 г., за да популяризират 

усилията на компаниите със сериозен принос към корпоративната социална 

отговорност и устойчивото развитие в България. С конкурса, превърнал се през 

годините в най-авторитетното национално КСО състезание, БФБЛ се стреми да 

разпространява добрите практики на инвестиции в образованието, човешкия капитал, 

околната среда и подкрепата за обществени каузи и да мотивира още повече компании 

да развиват активна социална политика.  

 

КАТЕГОРИИТЕ 

Инвеститор в обществото отличава компанията със солидни ангажименти и програми, 

насочени към дългосрочно социално развитие и просперитет. Победител за 2018 г. за 

поредна година стана Райфайзенбанк с дарителската кампания „Избери, за да 

помогнеш“, на второ място журито отново класира ЛИДЛ България с „Ти и Lidl за по-

добър живот“, а програмата „Роботика за България“ осигури на SAP България 

престижното трето място от общо 29 кандидатури. 

  

Инвеститор в околната среда се присъжда на компанията с най-активна дейност за 

опазване на околната среда, създаване и използване на екологично чисти продукти. 

TELUS Inernational Europe спечели титлата за 2019 година с инициативата си TELUS 

Ден на подкрепа. Втора позиция зае Загорка със „Създаваме по-добър свят“, а на трето 

място се класира ЧЕЗ Разпределениe с проекта си за опазване на застрашени видове 

птици чрез обезопасяване на въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 

2000.  

 

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд е запазена територия на най-

добрите практики на компаниите в областта на развитието на човешките ресурси. 

Голямата награда за 2018 година отиде при Хюлет Пакард Ентърпрайз за Форум 

„Жените таланти в бизнеса – невероятната ТИ“ в партньорство със Съвета на жените в 

бизнеса. Нестле България отново заеха второто място с „Нестле се нуждае от младите 

хора“, следвани от Кауфланд България с програмата Kaufland България в подкрепа на 

знанието. 

 

Инвеститор в знанието отличава компаниите, които работят усилено за повишаване 

качеството на образованието и квалификацията на младите хора, подпомагане на 

научната и изследователската дейност. Призът за 2018 г. отиде при Технологика за 

техния интерактивен детски център за наука и технологии „ТехноМеджикЛенд“. 

Журито класира две компании на второ място, а именно SoftUni с техните безплатни 

обучения по основи на програмирането в 33 града в България и VMware със Service 

Learning Accelerato. На трето място е Telenor България с кампанията си за безопасен 

интернет. 

 

Mаркетинг, свързан с кауза, отличава компании, които, рекламирайки своя продукт 

или услуга, декларират и подкрепата си за определена социална кауза (материална или 



под формата на добро послание към клиентите). Първа в категорията за 2018 г. стана 

Billa България с инициативата „Да помогнем заедно“ в подкрепа на двойки с 

репродуктивни проблеми. Втора е ЧЕЗ Електро България с We Do Green, а третият 

приз е за търговска верига „Фантастико“ и кампанията „Никое дете не трябва да 

расте само“. 

 

Най-добра социална политика на малко или средно предприятие – наградата се 

присъжда за девета поредна година, за да стимулира и по-малките компании да 

развиват социална политика. Победител за 2018 г. стана Дънди Прешъс Металс 

Крумовград с мащабната си програма за регионални инвестиции. Втори са BG Assist 

със „Силата да бъдеш свободен“ – проект, който подкрепя за деца и възрастни със 

зрителни увреждания. Благотворителната програма на Questers я класира на третото 

място.  

  
Специална награда Engage – отличието отива при един от всички номинирани 

проекти и се определя от Международния форум на бизнес лидерите; основен критерий 

е степента на ангажираност на служителите с проекта или цялостният им принос към 

каузи. Носител на наградата за 2018 г. е BG Assist със „Силата да бъдеш свободен“ в 

подкрепа на деца и възрастни със зрителни увреждания. 

 

КСО ПЛАТФОРМА  

Всеки проект, кандидатствал в Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ, има 

своето място в платформата за КСО проекти и кампании на нашия уебсайт. Резюмета 

на номинациите в предишните издания на конкурса вижте на сайта ни тук: 
http://www.bblf.bg/initiatives/1/archive/2018 
 

За БФБЛ  

БФБЛ е лидерски форум от организации със споделени ценности, чиято мисия е да 

създават стойност за обществото по отговорен, прозрачен и етичен начин. 

Приобщаваме ключови лидери от политиката, бизнеса, дипломацията, 

неправителствения сектор и медиите, за да трансформираме заедно обществото. 

Визията ни е България да стане желано място за инвестиции, работа и живот. 

Повече на www.bblf.bg 
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