
 
 

 

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 с най-солиден ангажимент и 

най-сериозни бизнес практики, насочени към дългосрочно социално развитие и 

просперитет на общността, в която функционира, или на цялото общество. 

ИНВЕСТИТОР В ОКОЛНАТА СРЕДА се присъжда на компанията с най-активна 

дейност за опазване на околната среда, създаване и използване на екологично чисти 

продукти и процеси.  

ИНВЕСТИТОР В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И УСЛОВИЯТА НА ТРУД е запазена 

територия на най-добрите практики на компаниите в областта на развитието на 

човешките ресурси.   

ИНВЕСТИТОР В ЗНАНИЕТО отличава компаниите, които работят усилено за 

повишаване качеството на образованието и квалификацията на младите хора, 

подпомагане на научната и изследователската дейност.  

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).  

НАЙ-ДОБРА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА МАЛКО ИЛИ СРЕДНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ – наградата се присъжда за десета поредна година, за да стимулира и 

по-малките компании да развиват социална политика.  

МНОГООБРАЗИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО – отличава компаниите с добри 

практики на равенство и многообразие в работна среда. Категорията е въведена през 

2021 г. от Хартата на многообразието в България – съвместна инициатива на БФБЛ и 

Центъра за изследване на демокрацията за насърчаване на корпоративните политики на 

недискриминация и социално приобщаване. 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ENGAGE – отличието отива при един от всички 

номинирани проекти във всички категории, като победителят  се определя от 

Британското посолство в София, а основен критерий е степента на ангажираност на 

служителите с проекта или цялостният им принос към каузи.  

 

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. Кратки 

описания на всички номинации в предишните издания на конкурса вижте на сайта ни 

тук:  https://www.bblf.bg/bg/iniciativi/archive/1/2021/godishni-nagradi-za-otgovoren-biznes 
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