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Относно: Покана за участие в работна среща  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Столична община е партньор в проект “CITIES4CSR - общински стратегии за 

насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони”. Основната 

цел на проекта е да подкрепи устойчивото градско развитие в Европа, като засили 

сътрудничеството между общините, бизнеса и гражданското общество. За изпълнение на 

дейностите, планирани в рамките на проекта, Денкщат България осигурява подкрепа 

насочена към координация на местна работна група, разработване на интегрирана пътна 

карта за корпоративна социална отговорност (КСО) и подпомагане на демонстрационна 

дейност.   

С това писмо бихме искали да Ви поканим на среща, на която да обсъдим целите на 

проекта и възможните подходи при осъществяването им. Най-важната задача по време на 

събитието е да бъдат идентифицирани и обсъдени областите, в които може да се постигне 

синергия между Вашите програми за корпоративна социална отговорност и програмите на 

Столична община за подобряване на качеството на живот на жителите на столицата. Идеята 

е тази дискусия да послужи като основа за постепенното изграждане на съвместни 

инициативи за корпоративна социална отговорност, както и за създаването на прозрачен, 

дългосрочен и устойчив модел на взаимодействие между бизнеса и местните власти. 

 С оглед на гореизложеното, Ви каним на първата за 2021 година работна среща по 

проекта, която ще се проведе на 21 Април в платформата MS Teams от 10:30 до 12:00 часа. 

 Разговорът ще се проведе в две части. В първата част ще се разгледат целите на 

проекта в контекста на стратегиите и плановете за устойчиво развитие на Столична община. 

Във втората част, стремежът ни ще е да определим възможни направления на взаимодействие 

с Вас и другите поканени участници. Приложени към това писмо са дневен ред и кратко 

резюме на проекта.   

Моля, потвърдете присъствието си на Лучия Карачорова (сътрудник в Денкщат 

България) чрез e-mail на luchia.karachorova@denkstatt.bg  или на телефон 0884954526. 

 

Проложение: Дневен ред и резюме 

 

С уважение, 

 

ДЕНКЩАТ БЪЛГАРИЯ 
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Дневен ред 
 

10.30 – 10.35  Откриване на събитието от г-жа Десислава Билева, зам.-кмет на Столична 

община 

10.35 – 10.45 Презентация на проекта, основни дейности и очаквани резултати  

10.45 – 11:45 Дискусия  

11.45 – 12:00 Обобщение и набелязване на следващи стъпки  

 

Резюме на проекта 
 

CITIES4CSR има за цел систематично да анализира възможното поведение на местните 

власти за насърчаване, влияние и подкрепа на действията на бизнеса, свързани с 

корпоративната социална отговорност за максимално увеличаване на съществуващите 

синергии и генериране на ползи и възможности за развитие на местното предприемачество и 

местното управление.  

 

Проектът е в съответствие с европейската стратегия за КСО, която има за цел да засили 

положителното влияние на социалната корпоративна отговорност и стратегическата роля на 

публичната администрация за подкрепа и насърчаване на местния бизнес да осъществява 

дейността си отговорно с положително въздействие на местно ниво.  

 

По същество, проектът предвижда ангажирането на заинтересованите страни от бизнеса в 

рамките на т.нар. местна група. Ролята на местната група е да:  

 

✓ Служи като инструмент за сътрудничество; 

✓ Спомага за комуникацията между всички заинтересовани страни; 

✓ Осигури съвместно разработване и прилагане на местни политики, стратегии и 

планове; 

✓ Укрепи капацитета на местни експерти и на заинтересованите страни; 

✓ Гарантира постижими и иновативни резултати. 

 

Присъединявайки се към срещата, която организираме на 21 април, Вие имате възможността 

да станете част от местната група по проекта. По този начин може да допринесете за 

изготвянето на Интегрираната пътна карта (план) за насърчаване на КСО в пределите на 

Столична община. В документа ще бъдат включени конкретни дейности в сферата на 

устойчивото градско развитие, както и индикатори за тяхното изпълнение. Също така ще 

бъде разписана ясна и прозрачна процедура за взаимодействие между Столична община и 

местния бизнес в сферата на КСО. 

 

В контекста на изготвения план за сътрудничество на Столична община с бизнеса, ще бъде 

разработена и концепция за конкретен пилотен проект за устойчиво градско развитие, 

приоритетно в областта на зелени дейности и инициативи.  

 


