


 
CSR Bulgaria е първата специализирана бизнес 
мрежа за корпоративна социална отговорност 
в България. 
 
Изграждаме положителна синергия между  

нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса.  
 



Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от стълбовете на 
съвременното и проспериращо общество. Ние вярваме, че всеки 
бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна 
сфера от обществения живот. Сред главните ни цели е да спомогнем 
изграждането на една стабилна социално отговорна бинес среда в 
България. Ние се стремим към създадаване на трайна връзка между 
нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса, като доставяме ползи 
и за двете страни.  
 

Нека всички виждаме повече, даваме повече и получаваме повече! 
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CSR Zone (КСО Зона) е специализирана интернет базирана платформа за осъществяване 
на ефективна връзка между бизнеса и финансиращите организации и социални 
проекти и  инициативи, които се нуждаят от партньорства и финансова 
подкрепа. Всички членове на CSR Bulgaria получават достъп до CSR Zone и 
възможността да публикуват проекти и инициативи или да разглеждат предложенията 
за спонсориране и подкрепа. 



Представяме ви част от ползите, които получават 
корпоративните членове на 

 Изграждане и поддържане на  
положителен имидж на Вашата 
компания в обществото 

 Популяризиране на Вашата дейност, 
опит, практики  и политики в областта 
на КСО 

 Разширяване обхвата на въздействие и 
повишаване ефективността на Вашите 
КСО практики 

 Индивидуално консултиране при 
изграждане и развитие на политика и 
стратегия за КСО 

 Достъп до специално селектирани 
проекти, в които да инвестирате 

 

 Получаване на насоки за най-
подходящи проекти, съответстващи на 
Вашата стратегия за устойчив бизнес 

 Изготвяне анализ на риска от 
реализиране на проект от CSR Zone, 
предвиждане ползите и обществения 
отзив за проекта, както и мониторинг 

 Достъп до обучения в сферата на КСО, 
сертифициране 

 Участия в събития и срещи по теми, 
свързани с КСО. 

 Получавате седмични и месечни 
бюлетини и информация 

 



Представяме ви част от ползите, които получават членовете  от 
нестопанския сектор в 

 Изграждане и поддържане на  
положителен имидж на Вашата 
организация в обществото 

 Популяризиране на Вашата дейност, 
опит и практики 

 Посредничество за намиране на 
инвеститори и финансиране на 
проекти 

 Участия в събития и срещи по теми, 
свързани с КСО 

 Информация за тенденциите в 
развитието и областта на КСО 

 Oценка на рискa по проекти и 
напътствия при планирането и 
управлението 

 Получаване на практическа 
информация за най-успешните 
практики и методи за формиране и 
представяне на проекти, както и за 
цялостното провеждане на социално 
отговорни политики 

 Достъп до консултантски услуги и 
индивидуални планове за развитие 

 Възможност за участие в различни 
обучения и конференции в областта на 
социалните дейности 

 Получаване на седмични, 
месечни информационни бюлетини 

 



Корпоративната социална отговорност е 

как правиш пари, а не какво правиш с тях 
 след като ги спечелиш! 

Информация за членство и Контакти: 

 

ул. Оборище 9  
София 1504 

 
 

contact@csr.bg 

+359 888 246 626 
+359 883 309 699 
+359 882 289 693 
 
www.csr.bg 

 


