
 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

БФБЛ връчи своите Награди за отговорен бизнес 2014 

 

Президентът Росен Плевнелиев бе сред 350-те гости на церемонията 

  

София, 26.02.2015 г. 

 

За 12-та поредна година на официална церемония в София Хотел Балкан 

Българският форум на бизнес лидерите връчи своите Годишни награди за отговорен 

бизнес. 77 проекта на 55 компании участваха в най-престижния конкурс в 

областта на корпоративната социална отговорност в България, чиято цел е да 

популяризира добрите практики на компаниите и да поощри останалите фирми да 

развиват активна социална политика. Церемонията по награждаването се състоя 

с любезната подкрепа на сребърните спонсори „Пенков, Марков и партньори” и ИНГ 

Банк и на бронзовите спонсори АбВи, Амджен, Джей Пойнт, Кока Кола, M3 

Комюникейшънс Груп, Перно Рикар България, TиЕнТи, Уолтопия, Хюлет-Пакард 

България и Белведере дистрибуция с марката си „Черга”. 

 

Победителите и финалистите получиха наградите си от президента Росен 

Плевнелиев, заместник-кмета на София Дончо Барбалов, заместник-

министъра на околната среда и водите Павел Гуджеров, заместник-

министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев, заместник-

министъра на икономиката Даниела Везиева, и.д. посланика на 

Великобритания Сара Райли и председателя на БФБЛ Ираван Хира. 

 

Те, както и останалите над 350 гости – участващи в състезанието компании, 

членове и приятели на Форума, членове на журито, дипломати и медии, проследиха 

представянето на номинациите  и обявяването на печелившите компании 

в шестте категории на конкурса: „Инвеститор в обществото”, „Инвеститор в 

знанието”, „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд”, „Инвеститор в 

околната среда”, „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие” и 

„Маркетинг, свързан с кауза”, както и на носителя на специалната 

награда Engage. 

 

Ето и победителите: 

 

Инвеститор в обществото 

1-во място - Пощенска банка с „Най-добър старт за всяко дете“ 

2-ро място - Нова Броудкастинг Груп с „ПРОМЯНАТА” – програма за социално 

предприемачество 

3-то място - КонтурГлобал Марица Изток 3 с „Добра компания, добри служители” – 

даряване по ведомост 

 

Инвеститор в знанието 

1-во място - Мусала Софт с „Мусала Софт – инвеститор в знанието на учениците и 

студентите на България” 

2-ро място - Л’Ореал България с национална стипендиантска програма „За жените в 

науката“ 

3-то място - Спиди със „Спиди инвестира в млади таланти” 

 

Инвеститор в околната среда 



1-во място - Интеримидж с „AHA!CAR: първото мобилно приложение за споделено 

пътуване в България” 

2-ро място - Соларити БГ с „Дай ПЕТ” 

3-то място - Мобилтел с „Мтел еко грант” 

 

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд 

1-во място - ЧЕЗ България с „Хората на ЧЕЗ са в сърцето на бизнеса” 

2-ро място - Нестле България с „Нестле се нуждае от младите” 

3-то място - Дънди Прешъс Металс Челопеч със „Защото ме е грижа да съм здрав” 

 

Маркетинг, свързан с кауза 

1-во място - Ейвън Козметикс България с „Говори открито срещу домашното насилие” 

2-ро място - ЕКО България със „Заедно” 

3-то място - Дженерали България със „Сигурен дом за нашите деца” 

 

Най-добра социална политика на малко и средно предприятие 

1-во място - Публисис Груп България с „Малките шампиони в дисциплината „Живот” 

2-ро място - Евробет с „Евробет талант” 

3-то място - АбВи с „Ти водиш промяната” 

 

Специална награда Engage за ангажираност на служителите в КСО проект, 

присъждана от Международния форум на бизнес лидерите, Великобритания 

Победител – TELUS International Europe с „Ден на подкрепа на TELUS” 

 

Всички номинирани проекти са качени тук. Те бяха оценени от независимо жури от 

изтъкнати личности от областта на бизнеса, медиите, правителствения и 

неправителствения сектор. 

 

Компаниите и организациите, които участват с проекти тази година, са: АбВи, 

Адхок, Актавис, Англо-aмериканско училище, АстраЗенека България, Аурубис 

България, Балмед, БИЛЛА България, Бра Клиник, Веста, ГлаксоСмитКлайн Експорт, 

Данон Сердика, Делойт България, дентална клиника „Петър Дучев”, Джей Пойнт 

Груп, Дженерали България, ДиЕйчЕл Експрес България, ДП „Национална компания 

„Железопътна инфраструктура”, Дънди Прешъс Металс Челопеч, Евробет, 

Еврофутбол, Ейвън Козметикс България, ЕКО България, ЕСРИ България, Интегрейтид 

Микро-Електроникс България, Интеримидж, Карат България, Каргил България, 

Карол, Кока Кола България, КонтурГлобал Марица Изток 3, Л’Ореал България, 

Любословие БГ, Майкрософт България, Метрореклама, Мобилтел, Мусала Софт, 

Нестле България, Нова Броудкастинг Груп, Орифлейм България, Перно Рикар 

България, Пощенска банка, Публисис Груп България, Радисън Блу, Саачи&Саачи, 

СИБАНК, Смарт Енерджи Груп, Соларити БГ, Спиди, ТЕЛУС Интернешънъл Юръп, 

Хелт Медия, Хюлет-Пакард България, ЧЕЗ България, ЧЕЗ Разпределение и Шнайдер 

Електрик България. 

 

Снимки  

Снимка 1 – Победители и финалисти с президента Росен Плевнелиев  

Снимка 2 – (отляво надясно) Водещата Радинела Бусерска и председателят на БФБЛ 

Ираван Хира  

Фотография – Галя Йотова 

 

Медийни партньори на Наградите за отговорен бизнес 2014 са:  

 

http://www.bblf.bg/uploads/files/filepath_747.pdf
http://www.bblf.bg/bg/events/649/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+2014


 
 

За Годишните награди за отговорен бизнес 

Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ са учредени през 2003 г. Целта им 

е да популяризират дейностите на компаниите с най-сериозен принос към 

корпоративната социална отговорност в България и да насърчат останалите фирми 

да развиват активна социална политика.  

 

За БФБЛ 

Лидерският форум обединява организации със споделени ценности, които развиват 

бизнеса си по отговорен, прозрачен и етичен начин. Ние сме платформа за обмяна 

на добри практики и идеи за развитие на бизнес и социалната среда в България. 

Ангажираме и приобщаваме ключови фигури от политиката, бизнеса, дипломацията, 

неправителствения сектор и медиите, за да трансформираме заедно обществото. 

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

 

За допълнителна информация: Ани Иванова, Български форум на бизнес лидерите, 

тел: 02 986 5202, 0888 125 504, e-mail: office@bblf.bg и  www.bblf.bg. 
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