
ПРОМЕНЯМЕ БЪЛГАРИЯ
ПЪРВИТЕ 20 ГОДИНИ

www.bblf.bg



2О ГОДИНИ ПО-КЪСНО 

• жизнена и влиятелна лидерска общност 
• над 120 компании и неправителствени организации
• популяризиране на устойчивото и отговорно поведение на бизнеса
• обмяна на идеи и опит в областта на КСО и доброто корпоративно управление 

ПРОЕКТИ 

• Годишни награди за отговорен бизнес
• Новите лидери
• Годишен благотворителен бал
• Олимпиада на бизнес лидерите
• Дискусии с правителството, местната власт и дипломатическата общност

СТАНДАРТ ЗА БИЗНЕС ЕТИКА

• разработен от БФБЛ и утвърден през 2003 г.
• 10 принципа за етично корпоративно поведение
• основа за прозрачни и доверени бизнес отношения
• възприет от над 1500 компании в цялата страна  

НАЧАЛОТО   

• основан на 6 ноември 1998 г. в София 
• от 12 международни компании 
• в присъствието на президента Петър Стоянов и принц Чарлс
• асоцииран с Международния форум на бизнес лидерите



ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

• създадени през 2003 г.
• национален конкурс за компании от всички индустрии
• шест категории + специална награда Engage
• платформа за споделяне на успешни, иновативни и въздействащи КСО инициативи
• признание за най-добрите практики
• насърчаване на корпоративните политики за позитивни социални промени   

СЪТРУДНИЧЕСТВО

• регулярни срещи на бизнеса с институциите и останалите заинтересовани страни
• диалог по актуални теми 
• взаимодействие при решаването на широк спектър от проблеми

ПРЕДИМСТВА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

• принадлежност към най-престижната асоциация на етичния бизнес 
• популяризиране на вашите програми за отговорност и устойчивост
• срещи с ключови фигури от всички сектори  
• контакти с бизнес лидерите на водещи компании
• създаване на партньорства 

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ  

• репутация 
• конкурентно предимство
• уважение сред служители и клиенти
• дългосрочна стратегия за успех 



БФБЛ

ул. „Цар Шишман” 7, София 1000

тел.: (+ 359 2) 986 52 02; имейл: office@bblf.bg

www.bblf.bg

за да стане тя по-добро място за
инвестиции, работа и живот.

ПРОДЪЛжАВАМЕ ЗАЕДНО
ДА ПРОМЕНЯМЕ БЪЛГАРИЯ,


