
 

 
 

НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 2021 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 

 

КОНКУРСЪТ  

Годишните награди за отговорен бизнес се стремят да популяризират дейността на 

компаниите с най-сериозен принос към корпоративната социална отговорност  и 

устойчивото развитие в България и да поощрят останалите фирми да развиват активна 

социална политика. БФБЛ организира най-престижния национален КСО конкурс за 19-

а поредна година. 

 

КАТЕГОРИИ 

 Инвеститор в обществото  Инвеститор в околната среда 

 Инвеститор в знанието  Mаркетинг, свързан с кауза 

 Инвеститор в човешкия капитал 

и условията на труд 

 Многообразие на работното 

място – нова категория 

 Най-добра социална политика на 

малко или средно предприятие*  

 

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ENGAGE 

Един от всички кандидатствали проекти получава и специалната награда Engage за 

изключителен принос на служителите към КСО инициатива на компанията. 

Победителят се определя със съдействието на Британското посолство в София.  

 

НОВА КАТЕГОРИЯ  „МНОГООБРАЗИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО“  

Отличава компаниите с най-добри постижения при въвеждане и прилагане на 

ценностите на равенството и приобщаването. Категорията се въвежда през 2021 г. от 

българската Харта на многообразието – съвместна инициатива на Българския форум на 

бизнес лидерите и Центъра за изследване на демокрацията за насърчаване на политики 

на равнопоставеност и многообразие в работна среда. 

 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА 

 В конкурса могат да участват компании от цялата страна независимо от техния 

размер, бранш, местонахождение и дали са членове на БФБЛ или не.  

 Участието е напълно безплатно. 

 Компаниите могат да бъдат номинирани от партньорски организации или да 

кандидатстват директно със свой проект.  

 Компаниите могат да участват с един и същи проект само в една категория. 

 Няма ограничения за броя на номинациите от една компания.  

 Проектите следва да са осъществени/стартирали през 2021 г. 

 След края на конкурса кратки резюмета на всички номинирани проекти се 

публикуват на www.bblf.bg. 

 

https://diverse-bg.eu/


КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ  

 Попълнете номинационния формуляр на български и на английски език, който 

ще намерите на www.bblf.bg.  

 Само формуляри, попълнени и на двата езика, се регистрират като успешно 

подадени. Моля, очаквайте потвърждение от нас по имейл.  

 За съдействие се свържете с екипа на Форума на 02 986 5202 и office@bblf.bg.  

 
*Според чл.3, ал.1 на Закона за малките и средни предприятия категорията МСП включва предприятията, които 

имат: 1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и 2. годишен оборот, който не превишава 97 500 

000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв. (източник: ИАНМСП). 

 

ПЕРИОД НА КАНДИДАТСТВАНЕ  

1 декември 2021 г. – 15 януари 2022 г.  

 

ЖУРИ  

Журито на Наградите се състои от уважавани професионалисти от бизнеса, 

правителствения и неправителствения сектор, академичните среди и медиите. 

Очаквайте списък с членовете на журито през януари 2022 г.  

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 конкретна полза за обществото;  

 работа в партньорство с други организации;  

 ангажираност на служителите на компанията в осъществяването на проекта;  

 продължителност и последователност на инициативата;  

 новаторство; 

 обществено признание.  

 

ЦЕРЕМОНИЯ  

БФБЛ ще обяви победителите и финалистите на официална церемония през март 2022 

г. Точната дата ще бъде съобразена с епидемичната обстановка. 

 

 

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. 

http://www.bblf.bg/
https://www.sme.government.bg/uploads/2011/05/ZAKON_za_malkite_i_srednite_predpriqtiq.pdf

