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Въведение 

 
Новите реалности на Четвъртата индустриална революция се разгръщат 
много по-бързо и експоненциално в сравнение с промените в предишните 
индустриални революции. Това поставя нови социални очаквания за 
социално отговорно поведение на стопанските субекти. Последиците от 
Индустрия 4.0, като промяна на профила на заетостта, замяна на работната 
сила с роботи, появата на нови работни места и нови умения, изисквани от 
пазара на труда, дистанционна работа и намаляване на работното време, 
ще окажат значително въздействие върху корпоративната социална 
отговорност по отношение на генерирането на социални резултати и 
подобряването на производителността. С оглед на гореизложеното, 
проектът се фокусира върху обучението на бъдещи мениджъри и 
икономисти за придобиване на знания и умения, важни за поддържане на 
социалните цели на бизнеса в нова среда и нови предизвикателства. Новите 
технологии, които са в основата на Четвъртата индустриална революция, 
носят невиждани предизвикателства пред обществото, бизнеса и 
ежедневието на хората. Тези предизвикателства изискват различни 
подходи за справяне с тях, които досега не са били известни и прилагани. 

 

Жизнеспособните решения не могат да бъдат намерени единствено чрез 
правителствени механизми за управление, стимулиране и развитие на 
икономиката: бизнесът също трябва да участва активно в управлението на 
промените. Следователно, Индустрия 4.0 е в основния поток на научната 
дискусия като нова среда за правене на бизнес, основана на отговорностите 
за благосъстоянието на обществото. Нещо повече, идеята за "Зеления пакт" 
и плановете за намаляване на глобалното затопляне трябва да се приемат 
като форма на планетарна социална отговорност. Ето защо в началото на 
третото десетилетие на 21 век говорим за пряка връзка между концепцията 
за корпоративна социална отговорност и технологичната среда и 
движещите сили на Индустрия 4.0. Това е заложено като проблемна област 
за изследване в този доклад. Тя преследва основната обосновка и първите 
фази от практическото изпълнение на проект "Адаптиране на стратегии за 
корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от 
Индустрия 4.0" с референтен номер: 2020-1-BG01-KA203-079025, в който 
участват четири европейски държави и пет партньорски институции. 

 

Историята на проекта се основава на партньорски срещи и споразумения, 
както следва: 
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 Основната цел на проекта е да се разработи курс за обучение на 
студенти по икономика за последиците от Индустрия 4.0 и 
възникващите предизвикателства в цялостното представяне на 
предприятията и социалното въздействие на бизнес дейностите. 

 Учебният материал е фокусиран върху прилагането на 
интердисциплинарни връзки, по-нататъшното развитие на 
разбирането на съставните елементи на Индустрия 4.0 и 
запълването на съществуващите пропуски в подготовката на 
студентите за основните области на ползи от Индустрия 4.0. 

 

Консорциумът по проекта включва Стопанска академия "Д. А. Ценов" 
(Свищов, България) като координатор на проекта в партньорство с 
Националната федерация на работодателите на хора с увреждания (София, 
България), Акредитационния съвет за предприемачески и ангажирани 
университети (Мюнстер, Германия), Католическия университет в Мурсия 
(Мурсия, Испания) и Университета в Ниш (Ниш, Сърбия). 

 

 
 

Стопанска академия "Д. А. Ценов" (СА) е водещо икономическо и бизнес 
висше учебно заведение в България с над 80-годишна история, 145 000 
възпитаници и утвърдена репутация в областта на образованието, науката и 
управлението на проекти. Състои се от 4 факултета, 19 катедри, 
Научноизследователски институт, 17 академични центъра и помощни звена. 



16 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

Три от центровете са фокусирани върху предоставянето на културни, 
интеграционни и социализационни услуги на чуждестранни студенти – 
Център за международни отношения, Евро-арабски център и Евро-азиатски 
център. Два от центровете са насочени към предоставяне на образователни 
услуги на местни и чуждестранни студенти и граждани – Центърът за 
дистанционно обучение и Центърът за професионално обучение. 

 

В СА работят над 190 професори, доценти, асистенти и преподаватели, като 
ежегодно преподават над 6000 български и чуждестранни студенти и в 
трите учебни цикъла на висшето образование (бакалавърска, магистърска и 
докторска степен). Предлага редовно обучение, задочно и дистанционно 
обучение в 17 бакалавърски степени, 46 магистърски степени и 16 
докторски програми по икономика, бизнес и администрация, 21 от които се 
предоставят на чужд език. 

 

Областите на специфична експертиза на СА са финанси, счетоводство, одит, 
управление на риска, управление и осигуряване на качеството, маркетинг, 
социални грижи, застраховане, туризъм, търговия, социални медии, бизнес 
информатика, предприемачество, международен бизнес, регионално 
планиране, публична и бизнес администрация, бизнес разузнаване, 
електронно обучение, бизнес анализ и прогнозиране. 
TAE активно участва като партньор на други европейски университети в 
различни програми на ЕС, в проекти на международни изследователски 
фондове и междууниверситетски образователни мрежи и 
многонационални проекти за висше образование. СА е одобрен от Lloyd's 
Register of Quality Assurance в съответствие със стандартите ISO за 
управление на качеството. 

 

СА има пълна харта "Еразъм+" и има право да използва статута на "Erasmus 
University". През ноември 2017 г. TAE получи знак за качество за успешна 
реализация на два от своите проекти по програма "Еразъм+". 
Международното сътрудничество на ТАЕ се осъществява чрез двустранни 
рамкови договори и чрез междуинституционални споразумения по 
програма "Еразъм+". Стопанска академия "Д.А. Ценов" е сключила 97 
двустранни рамкови договора и 129 междуинституционални споразумения 
по програма "Еразъм+" с ВУ от страните по програмата и страните 
партньори. TAE е член на Европейската асоциация на университетите (EUA), 
Асоциацията на икономическите университети в Южна и Източна Европа 
(ASECU), Академичната мрежа на Черно море и Източното 
Средиземноморие (BSEMAN) и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ). 
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Основната цел на Федерацията е да подпомага, насърчава и координира 
усилията на своите членове – 76 специализирани предприятия за хора с 
увреждания, за подобряване на условията и разширяване на подкрепената 
заетост за хора с увреждания и включването им в обществото. 
Организацията има за цел да създаде възможности за хората с увреждания, 
които са в състояние да работят, да използват своите качества и 
способности в социалния и икономическия живот. 

 

Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на 
дългосрочното и трайно изключване на хората с увреждания, като се 
фокусират върху способностите на лицата и техните социални и трудови 
отговорности. Те подпомагат процеса на социално включване, солидарност 
и зачитат качествата и способностите на хората с увреждания. Усилията на 
НФДОБ са насочени към: интеграция и социално включване, 
сътрудничество и подобряване на условията на труд на хората с 
увреждания; организиране на обучения и кариерно развитие; повишаване 
на информираността в общността за възможностите на хората с увреждания 
и промяна на нагласите. 

 

Филиал на ENQA и пълноправен член на INQAAHE, ACEEU е международен 
орган за осигуряване на качеството, посветен на напредъка на висшето 
образование, като подкрепя университетите в процеса на трансформация 
към по-предприемачески и ангажирани. С крайната цел да насърчи 
създаването на по-големи социални, икономически и културни въздействия 
от университетите, ACEEU акредитира университети по целия свят в своите 
две основни програми за акредитация: Предприемаческа университетска 
акредитация и Ангажирана университетска акредитация. 

 

След като успешно акредитира институции в Европа, Латинска Америка, 
Азия и Австралия, с още 20 + институции в процеса, Съветът в момента 
проектира акредитация на ниво отдел, както и акредитация на ниво 
програма за умения на 21-ви век. 

 

С цел да се създаде път към признати високи постижения в 
предприемачеството и ангажираност за университетите, дейностите на 
ACEEU са групирани около три основни стъпки: (1) насърчаване, (2) 
оценяване и (3) празнуване на върховите постижения. 

 Насърчаване на високите постижения (напр. семинари и уебинари; 
Разработване на инструментариум на ACEEU със 100+ инструмента и 
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база данни за добри практики с 300+ случая; проучвания за 
генериране на данни, служещи за университетско развитие), 

 Оценка на високите постижения (нашите програми за акредитация) 

 Честване на високи постижения (напр. домакинство на тройните 
награди E на ACEEU за предприемачество и високи постижения във 
висшето образование; функциониране на платформата на Глобалната 
лига на предприемаческите университети, представяща водещи 
университети; разпространение на информация за развитието на 
предприемачеството и ангажираността във висшето образование). 

 

Основана през 2016 г. като част от Мрежата за иновации в университетската 
индустрия (UIIN) в Амстердам, Холандия, ACEEU излезе от UIIN през 2019 г., 
за да създаде независима организация и премести седалището си в 
Muenster в Германия. ACEEU има 4 служители и е подкрепен от 35+ човек 
силен съвет, съставен от международни експерти. 

 

UCAM е частен университет с 20-годишна история и повече от 19 000 
студенти, който предлага видни европейски официални дипломирания, 
магистърски програми, докторски програми и други престижни титли. 
Методът му на преподаване се основава на персонализирано внимание с 
намалени ученици на класове и личен учител за всеки ученик. UCAM 
предлага и модерна система за дистанционно обучение. 

 

UCAM е силно свързан със света на труда чрез планове за обучение, 
адаптирани към пазарните изисквания, задължителни стажове в институции 
и предприятия във всяка програма и изследователски програми в 
сътрудничество с големи регионални, национални и мултинационални 
компании. 

 

UCAM е институция в диалог със съвременния свят за целите на 
подобряването на човешкото общество като цяло. Този дух се прави видим 
в персонализирани лекции с намален брой студенти и лични 
преподаватели за всеки студент. UCAM споделя своите ценности чрез 
академични предмети, доброволчески проекти, срещи, конгреси и 
семинарии. 

 

Процесът на висшето образование започна в Ниш преди 45 години с три 
факултета: Инженерния факултет, състоящ се от четири катедри 
(архитектура, строителство, електронно инженерство и машиностроене), 
Юридически и икономически факултет, с две катедри (право и икономика) и 
Медицински факултет с две катедри (медицина и стоматология). 
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Днес Университетът в Ниш има тринадесет факултета: Факултета по 
строително инженерство и архитектура, Факултета по електронно 
инженерство, Машиностроителния факултет, Медицинския факултет, 
Юридическия факултет, Икономическия факултет, Факултета по наука и 
математика, Технологичния факултет в Лесковац, Факултета за обучение на 
учители във Враня, Факултета по безопасност на труда, Факултета по 
изкуствата, Факултета по физическа култура и Философския факултет с 1450 
преподавателски и 600 административни и технически кадри. В момента в 
Университета в Ниш 26500 студенти посещават бакалавърски програми, 700 
студенти са записани в магистърски програми, докато повече от 70 
кандидати кандидатстват за допускане до докторска степен. 

 

Мисията на University of Niš е интеграция в европейското пространство за 
висше образование в съответствие с най-високите стандарти за качество на 
образованието, научните изследвания и професионалната работа. Неговата 
визия е да бъде модерен и разпознаваем сръбски и европейски 
университет, който е сравним с чуждестранните висши учебни заведения от 
най-висок ранг по отношение на качеството на учебните програми, 
преподавателската дейност, научните изследвания и професионалната 
работа. 

 

Със своята елитна роля, която по естеството на академичната структура вече 
е възложена на него, Университетът в Ниш представлява най-ценната 
връзка със света - с глобалната наука, уникалното образователно 
пространство на Европа или глобалните тенденции и разработки на 
изкуството. Университетът представлява връзка с младите поколения, 
академици по целия свят, които са бъдещето и новата енергия на всяко 
общество. Студентите, ръководени от младежки амбиции, визии и идеали и 
преподаватели, които притежават значителни знания, опит и които работят 
търпеливо, дават на университета силна движеща сила и творческа сила. 

 

Икономическият факултет в Ниш е институция за висше образование в 
рамките на Университета в Ниш, която чрез извършване на своята дейност 
съчетава образователна, научна и изследователска работа като част от 
уникален процес на висше образование. Факултетът е основан от Закона за 
изменение и допълнение на университетското право. Основател на 
Икономическия факултет в Ниш е Република Сърбия. 
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Работният план на проекта се основава на правилното разпределение на 
задачите между партньорите за постигане на синергия и ефективни 
резултати. 
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Глава 1. Развитие на корпоративната социална отговорност 

(КСО) 

Въведение в главата 

Главата "Еволюция на корпоративната социална отговорност (КСО)" 
представя теоретичната основа на концепцията за КСО. Тази глава 
разглежда и естеството на КСО, нейните елементи и измерения, приети от 
Европейския съюз. Специално внимание е отделено на етиката и социално 
отговорното поведение на компанията спрямо заинтересованите страни. 
Първо, определя се естеството на КСО. В това отношение се казва, че КСО 
означава, че компаниите на доброволна основа интегрират социални и 
екологични принципи в бизнеса си и се държат етично към всички 
заинтересовани страни. Когато става въпрос за елементите на тази 
концепция, се представят малко подходи. Един от тях е подходът, 
разработен от Арчи Карол. Според този автор има четири различни групи 
задължения на фирмите (икономически, легитимни, морални и 
филантропски), които са обяснени. Друг, високо приет подход, който се 
обсъжда в главата, е известен като "тройната долна линия". Според тази 
концепция задълженията на компанията са тройни: "печалба", "хора" и 
"планета". Освен това главата разглежда концепцията за КСО, приета от 
Европейския съюз. Според Европейската комисия КСО има вътрешни и 
външни измерения, които са описани в главата. Фокусът обаче е поставен 
върху етиката и социално отговорното поведение на компанията към 
нейните заинтересовани страни. В тази връзка се анализират някои от най- 
често срещаните неетични дейности на дружествата спрямо 
заинтересованите страни, както и се предлагат възможни мерки за 
насърчаване на социално отговорно поведение спрямо заинтересованите 
страни. 

 

В тази глава ще придобиете знания и умения как да 

 идентифицира ключовите елементи на КСО; 

 демонстрират социално отговорното поведение към служителите; 

 прилага концепцията за социално отговорно маркетинг в 
поведението към потребителите; 

 идентифициране на най-често срещаните форми на неетично 
поведение на компаниите спрямо доставчиците; 

 признават общите неетични практики на компаниите към 
социалната общност. 
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Главата включва следните подглави 

1. Същност на корпоративната социална отговорност (КСО) 
2. Определяне на елементите на корпоративната социална отговорност 
3. Концепцията за корпоративна социална отговорност, приета от 

Европейския съюз 
4. Етика и социално отговорно поведение на компанията към 

заинтересованите страни 
 

1.1. Същност на корпоративната социална отговорност (КСО) 

 

КСО е управленски подход, който предполага, че компанията се управлява 
по начин, който, освен постигането на основни икономически цели 
(реализиране на печалба, печелене на пари), ще доведе до положително 
въздействие на компанията върху работата, социалната и природната среда 
(Ivanović-Đukić, 2011). Това означава, че компаниите на доброволна основа 
интегрират социални и екологични принципи в своя бизнес и се държат 
етично към всички заинтересовани страни (Maqbool, Zameer, 2018). 

 
 

1.2. Определяне на елементите на корпоративната социална 

отговорност 

 

Тъй като това е сравнително нова концепция, елементите не са точно 
определени, т.е. задълженията, които компанията трябва да изпълни, за да 
се счита за отговорна към обществото (Ivanović-Djukić, Simić, 2014). Арчи 
Карол разработи един от много често цитираните подходи. Той изброява 
четири различни групи задължения, които представя като пирамида, 
поради което се създава пирамида на социалната отговорност (Carroll, 
Shabana, 2010) (Виж фигура 1.1). 

 

Фигура 1.1: Пирамида на корпоративната социална отговорност 
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Карол А. (1991) Пирамидата на корпоративната социална отговорност: към моралното 
управление на организационните заинтересовани страни. Бизнес хоризонти, 4 (3):73- 

85. 

 

Икономическите отговорности на компанията са да произвежда продукти и 
услуги, продавани на справедливи цени, да плаща държавни данъци, да 
дава заплати на служителите, дивиденти на акционерите и други подобни. 
Правните отговорности на компанията означават спазване на законите и 
законовите разпоредби. Етичните отговорности на компанията са да се 
държи етично към всички заинтересовани групи, с които взаимодейства. 
Филантропските отговорности на компанията са доброволно да помага на 
уязвими социални групи и да се включва в решаването на социални и 
екологични проблеми на социалната общност (Carroll A., 1991). 
Друг, високо приет подход за определяне на социалната отговорност, 
известен като "тройна долна линия", принадлежи на Джон Елкингтън 
(Фигура 1.2). 

 

Фигура 1.2: "Тройно дъно" концепция за корпоративна социална 
отговорност 
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Източник: Elkington J. (1998) Канибали с вилици. Остров Габриола, Канада: New 
Society Publishers, стр. 16. 

 

Според тази концепция задълженията на компанията са тройни: 
 "печалба" - задължението на дружеството е да постига икономически 

цели и да генерира печалба като крайна икономическа цел, 

 "хора" - задължението на компанията е да провежда честни и 
полезни бизнес практики спрямо "хората" (служителите и общността, 
в която работи), 

 "планета" - задължението на компанията е да прилага устойчиви 
екологични практики, така че да се стреми да допринесе максимално 
за опазването на природата или да сведе до минимум негативното 
въздействие върху околната среда. 

В допълнение към тях има голям брой много различни подходи към 
корпоративната социална отговорност. Концепцията, разработена и приета 
от Европейския съюз, ще бъде приета тук. 

 
 

1.3. Концепцията за корпоративна социална отговорност, възприета 

от Европейския съюз 
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Европейската комисия определя КСО като набор от дейности на 
дружествата, насочени към изпълнение на правни задължения, определени 
от закона и договорите, но също така и дейности, чрез които дружеството 
изпълнява задължения, които не произтичат от формалната правна рамка, 
като инвестиране в развитието на човешкия капитал, опазване на околната 
среда и подобряване на отношенията с всички заинтересовани страни. 
Според тази концепция корпоративната социална отговорност има 
вътрешно и външно измерение (Комисия на ЕС, 2001 г., стр. 6). 

 

Фигура 1.3: Елементи и измерения на социалната отговорност съгласно 
концепцията на ЕС 

 

 
Източник: Зелена книга на Комисията на Европейските общности (2001 г.), Насърчаване 

на европейска рамка за корпоративна социална отговорност, стр. 6. 
 

 
1.3.1. Вътрешно измерение на корпоративната социална отговорност 

 

Тя се отнася до доброволното въвеждане на мерки, чието прилагане ще 
доведе до: по-висока степен на етика на поведението на компанията 
спрямо служителите и по-рационално използване на ресурсите. Тя включва 
следните дейности (Комисия на ЕС, 2001 г., стр. 6): 

 

Инвестициите в човешки ресурси включват: привличане и задържане на 
талантливи работници (създаване на програми за професионално развитие 
и учене през целия живот на служителите), недискриминация, прилагане на 
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политики, които трябва да осигурят баланс между бизнеса и личния живот 
на служителите, прилагане на етичен кодекс, зачитане на многообразието, 
здравеопазване и безопасност на работниците на работното място (брой 
работни часове и допустимо предложение за извънреден труд, 
осигуряване на нормални условия на труд, осигуряване на защитни 
униформи и екипировка на места, където е необходимо, и др.), даване на 
право на работниците и служителите да членуват в различни сдружения, 
защита на човешките права на служителите при извършване на работа във 
фирмата и др. 

 

Адаптирането към промяната означава, че в динамична среда, което 
предполага постоянни промени в компанията, служителите и другите 
заинтересовани страни имат своите права. Това означава, че при 
преструктурирането на дружество трябва да се вземат предвид интересите 
на всички групи, засегнати от процеса, особено интересите на работниците, 
тъй като преструктурирането е придружено главно от съкращения. 
Преструктурирането на дружествата следва да спомогне за развитието на 
предприемачеството и самостоятелната заетост на съкратените работници. 

 

Рационалното използване на ресурсите и енергията предполага 
прилагането на мерки, които ще дадат възможност на компанията да 
изпълнява своите бизнес дейности, за да гарантира опазването на 
невъзобновяемите природни ресурси за бъдещите поколения и да защити 
природната среда. Някои от мерките, препоръчани от ЕС, са: използване на 
по-здравословни технологии в бизнеса, намаляване на вредните вещества, 
рециклиране на отпадъци, повишаване на енергийната ефективност на 
компаниите, използване на възобновяеми енергийни източници, 
намаляване на отпадъците, тяхното събиране и рециклиране, намаляване 
на потреблението на вода и други невъзобновяеми ресурси. 

 

1.3.2. Външно измерение на корпоративната социална отговорност 
 

Тя се отнася до мерки, чието прилагане трябва да повиши етиката на 
поведението на компанията спрямо външни заинтересовани страни 
(клиенти, доставчици, конкуренция, държава, стратегически партньори) и 
да допринесе за развитието на местната общност. Някои от ключовите 
сегменти на външното измерение на корпоративната социална отговорност 
са (Европейска комисия, 2011 г.): 

 

Развитието на местната общност означава въвеждането на мерки в 
компанията, които ще доведат до намаляване или предотвратяване на 
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проблеми, присъстващи в местната общност, и доброволно инвестиране на 
фирмените ресурси за повишаване на полезността на общността. Някои от 
мерките, предложени от ЕС, са: повишаване на фискалната дисциплина и 
плащане на данъци, борба с корупцията, борба с използването на детски 
труд, честност в търговията и маркетинга, подкрепа при решаване на 
социални и етични проблеми в обществото, инвестиране в образование и 
стипендии за младите хора, адаптиране на продуктите и услуги за хора с 
увреждания, участие в кампании за обществено богатство, здравеопазване, 
спорт, развитие на местната инфраструктура, доброволчество за общността, 
развитие между секторните партньорства с цел подобряване на местното 
развитие и т.н. (Brammer, Jackson, Matten, 2012). 

 

Подобряването на отношенията с бизнес партньорите означава спазване 
на договорните задължения и етичното поведение към всички външни 
заинтересовани страни. Някои от възможните мерки са: предлагане само на 
безопасни и безвредни продукти, адекватно описание на продуктите, 
етично ценообразуване, етични и отговорни рекламни и маркетингови 
стратегии, защита на потребителите, забрана на детската заетост, подкрепа 
за развитие на веригата за доставки, социално отговорни инвестиции, 
избягване на конфликти на интереси, корупция и неетични бизнес практики 
и др. (O'Riordan, Fairbrass, 2014). 

 

Зачитането на правата на човека предполага прилагането на мерки, които 
трябва да осигурят нормално поведение на всички социални групи, с които 
компанията взаимодейства. Това са преди всичко мерки, свързани със 
зачитането на правата на служителите, като: зачитане на човешкото 
достойнство, право на живот, право на лична неприкосновеност, забрана на 
изтезанията и нечовешкото наказание, свобода на събиране и сдружаване и 
др. 

 

Опазването на околната среда на глобално ниво предполага активното 
участие на компаниите в инициативи за опазване на околната среда, 
осъществявани от местните власти, неправителствени организации и 
асоциации. 

 
 

1.4. Етика и социално отговорно поведение на компанията спрямо 

заинтересованите страни 

 

Заинтересованите страни на една компания са индивиди или групи, които 
се интересуват от нейния бизнес и могат да имат определено влияние върху 
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него: собственици, служители, потребители, доставчици, конкуренция, 
банки, медии, асоциации, общност, държава и т.н. (Freeman, et al. 2010) . 
Това могат да бъдат физически лица, организации и институции. 

 
 

Фигура 1.4: Групи предприятия от заинтересованите страни 

 
Източник: Freeman E., Wicks A. & Parmar B. (2004) Теория на заинтересованите страни и преразгледана 

корпоративна цел. Списание за поведенческа икономика, 15 (3): 364-369. 
 
 

1.4.1. Етично и отговорно поведение на компанията спрямо служителите 
 

Служителите са лица със социално признати физически, психосоциални, 
професионално-образователни и социални характеристики, назначени на 
ръководни или изпълнителни длъжности, способни да работят по задачи и 
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да постигат цели, което им дава право на определена компенсация и 
различни привилегии (Simić, Ivanovic-Đukić, 2013). Отношенията на 
компанията със служителите се регулират от голям брой закони. Има обаче 
отношения, които не са регламентирани от законовите разпоредби и 
оставят възможност за проява на неетично поведение на компаниите 
спрямо служителите и създаване на голям брой проблеми (Crane, Matten, 
2019). Показани са едни от най-честите неетични дейности на компаниите 
спрямо служителите. Те са: дискриминация, фаворизиране, тормоз, 
сексуален тормоз и тормоз. 

 

Дискриминацията предполага неравно третиране, изключване, 
ограничаване, злоупотреба или негативна дискриминация на определени 
служители (въз основа на: пол, възраст, раса / етническа принадлежност / 
националност, сексуална ориентация и т.н.) (Официален вестник C306, 2017 
г.). Фаворизирането е неетична практика на по-благоприятно третиране на 
лица или групи в заетост, възнаграждение или повишение, въз основа на 
техните нагласи, политическа принадлежност, произход или други 
субективни причини, без да се вземат предвид техните качества като 
знания, умения и опит (Ivanović-Djukić, et al 2107). Най-често се проявява 
като непотизъм (дава привилегировано третиране на членове на 
семейството или роднини) или хронизъм (фаворизиране на приятели, 
политически съмишленици и т.н.) (Büte, 2011). Тормозът предизвиква страх 
или враждебна, унизителна или обидна среда. Сексуалният тормоз на 

работното място съществува, когато служител, жена или мъж, изпитва 
повтарящо се, нежелано сексуално внимание или когато условията на труд 
са враждебни или сексуално заплашителни. Mobbing предполага всяко 
психологическо или вербално насилие на работното място, с намерение да 
се обезцени работата на дадено лице или група (Ivanović-Djukić, Simić, 2014). 

 
Възможни мерки за насърчаване на социално отговорното поведение към 
служителите са: оформяне на стимулираща система за компенсации, 
насърчаване на многообразието, подобряване на условията на труд, 
професионално развитие и развитие на персонала (Crane, Matten, 2019). 

 

Чрез създаването на стимулираща система, компенсацията означава 
комбиниране на заплати и възнаграждения, за да мотивира служителите и 
постоянно да се свързва с компанията (Đorđević, Ivanović-Đukić, 2010). 
Зачитането на многообразието означава предоставяне на възможности на 
всички групи служители да посрещнат специфичните си нужди и да 
премахнат всяка форма на дискриминация въз основа на пол, раса, 
етническа  принадлежност  или  всяка  друга,  която  не  се  основава  на 
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постигнатите резултати (Post, Lawrence, Weber, 2002). Подобряването на 

условията на труд предполага постоянен стремеж към подобряване на 
здравето и безопасността на служителите, както и подобряване на 
условията на труд. За да бъдат подготвени за очакваните промени, е 
необходимо да се работи върху тяхното образование и развитие на нови 
умения, адаптирани към Индустрия 4.0. 

 
 

1.4.2. Етично и отговорно поведение на компаниите спрямо 

потребителите 
 

Потребители са всички лица и организации, на които се предлагат продукти 
и услуги на компанията и от които пряко зависи нейното оцеляване и успех. 
За да направят продукта си по-добър от конкуренцията, компаниите много 
често използват различни неетични практики, свързани с: производствена 
политика, комуникация с потребителите, ценообразуване, плащане и др. 

 

В производството има проблем, свързан с използването на неприемливи 
съставки и технологии, неизправност в опаковането и етикетирането на 
продуктите. Бизнесът може имплицитно да прилага неетични практики, 
които намаляват качеството и безопасността на продуктите. Например, те 
могат да използват съставки, които са вредни за здравето на потребителите, 
като например използването на генетично модифицирани храни в 
хранително-вкусовата промишленост, използването на вещества, които са 
вредни за здравето при производството на ястия, използването на хормони 
за бърз растеж на животните. пубертета при деца и др. Във 
фармацевтичната индустрия много често срещана неетична практика е да 
се тестват нови продукти върху животни или дори хора, което може да бъде 
фатално. За по-сложни технически продукти неетична практика може да 
бъде монтирането на по-нискокачествени части, които водят до дефекти 
веднага след изтичане на гаранционния срок (Held, Germelmann, 2014). При 
опаковане обикновено се намалява теглото на продукта, което остава в 
същия размер на опаковката, със същата визуална идентичност, но едва 
видими променени тегла. Също така, има същия продукт в по-голяма 
опаковка, което създава впечатлението, че съдържанието на продукта е по- 
високо (Underwood, Klein, 2002). Когато се етикетирададен продукт, човек 
често се сблъсква с декларация, написана с изключително малки букви, че 
средният потребител не е в състояние да прочете. Подобна ситуация с 
дребен шрифт може да възникне в някои договори, обикновено при 
посочване на неизгодниклаузи за клиента на тези услуги (Darke, Ashworth, 
Ritchie, 2008).  
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Комуникацията с потребителите е област, в която се случват огромен брой 
неетични практики. Обект на ключови критики, свързани с неетичната 
пропаганда, са (Darke, Ashworth, Main, 2010): 

 

 измама, когато е представена погрешна и невярна информация за 
характеристиките на продукта (напр. в случай на продукти за 
отслабване, продукти за лечение на плешивост и др.), 

 измама, когато е представена недоказана информация за свойствата 
на даден продукт, въз основа на тестове, които никой освен 
компанията не може да провери (например в случай на публично 
обявяване на лекарство, което обещава бързо възстановяване от 
заболяване, без възможност за доказване на този факт или ситуации, 
когато страничните ефекти на лекарството не са споменати, 
препоръчва се да се консултирате с лекар или фармацевт), 

 измама чрез използване на неверни твърдения или полуистини за 
конкурентни продукти, 

 манипулиране на деца, лошо влияние върху поведението им, защото 
децата са много податливи на рекламни послания (например 
интересна опаковка за нискокачествен продукт), лъжливо 
подчертаване на продукт, предлаган на хора, които се грижат за 
здравословния начин на живот, без да се споменават съставки, които 
са от съществено значение за здравословното хранене (без захар, 
мазнини и т.н.), невярно заявяване на нереалистично ниски цени 
(продажби) за даден продукт, когато той не се продава или само един 
или малък Предлагат се редица артикули, за да се привлекат 
потребители да влязат в търговския обект. 

 
При формирането на цените е много често срещана практика да се 
начисляват изключително високи маржове върху себестойността, в резултат 
на продажната цена, която е нереалистично висока за продукти с ниско 
качество. Подобно нещо се случва, когато нереалистичните цени се 
увеличават в извънредни ситуации, когато търсенето на даден продукт е 
изключително високо. Фалшивите намаления на цените също са често 
срещана форма на неетично поведение, с цел увеличаване на покупките на 
продукти. Някои от примерите са увеличение на цената на продукта и след 
това намаление с новата цена, при което привидно намалената цена е 
равна на обикновената. Манипулации могат да присъстват и при 
формирането на цените на конкретни опаковки, като например специални 
опаковки, предназначени за деца или цената на големи опаковки. Тези и 
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други неетични практики при формирането на цените създават 
нереалистична представа за връзката между цена и качество сред 
потребителите и влияят върху решението за покупка (Reich, Reich, 2006). 

 

Плащането, особено по електронен път, позволява на компаниите да 
събират и използват огромно количество лични данни за своите 
потребители. След това компаниите продават тази информация на 
маркетингови агенции, които създават рекламни кампании и нарушават 
поверителността на потребителите, като изпращат огромен брой рекламни 
материали. Още по-сериозен проблем на електронния бизнес е 
възможността за злоупотреба с важна потребителска информация, като 
кодове на кредитни карти или данни за шофьорска книжка. 

 

Описаните неетични практики оказват влияние върху негативните 
потребителски нагласи, докато създаването на позитивни нагласи може да 
бъде повлияно от социално отговорния маркетинг, който включва редица 
мерки като: въвеждане на стандарти за качество в производството и 
опаковането, въвеждане на потребителски сектор, честно и справедливо 
поведение при ценообразуването и комуникацията с потребителите, 
защита на неприкосновеността на личния живот на потребителите във 
виртуалното пространство (Крейн, Мат, 2019). 

 

Като доказателство за високо качество и съответствие с международните 
или националните стандарти, компаниите получават сертификати за 
качество в съответствие с етикетите, вписани върху продуктите, които дават 
на потребителите гаранция, че продуктът отговаря на определени 
изисквания. Някои от най-често срещаните етикети са: ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 (серия за оценка на здравето и безопасността при работа), ISO 
22000, IFS, CE (European Conformity) HACCP. Много големи корпорации 
формират потребителски сектор, чиято задача е да реши проблемите на 
недоволните потребители или да реши да изтегли продукта от продажба. 
Справедливата комуникация с потребителите предполага правни форми на 
комуникация с точни и честни съобщения, които дават на потребителите 
реална информация за характеристиките на продуктите/услугите. Pротация 
на неприкосновеността на личния живот на потребителите означава: спазване на 

законите за поверителност, предоставяне на предупреждения на потребителите да се 
защитят, разработване на механизми, които позволяват на потребителите 
да контролират информацията за себе си, предоставяне на възможности за 
използване на софтуер за поверителност. 
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1.4.3. Етично и социално отговорно поведение на фирмите спрямо 

доставчиците 
 

Доставчиците са физически лица и организации, които предоставят на 
компаниите ресурси, оборудване, енергия и други елементи, необходими 
за вътрешните процеси в организацията. Най-честите форми на неетично 
поведение на компаниите спрямо доставчиците са: подкупи и корупция в 
доставките, неравно третиране и дискриминация на доставчиците, 
използване на двусмислени тактики в преговорите и т.н. (Crane, Matten, 
2019). 

 

Наличието на корупция сред клиентите може да създаде сериозен 
проблем за доставчиците. Получаването на непозволени подаръци от 
служителите при закупуване на услуги може да позиционира купувача в 
нелоялна конкуренция, тъй като изборът на получатели не се извършва въз 
основа на реалистични конкурентни критерии, а въз основа на стойността 
на подаръците или реализирането на личните интереси на работниците 
(Crane, Matten, 2019). 

 

Използването на двусмислени тактики за водене на преговори (използване 
на неверни твърдения, непредставяне на важни факти и т.н.) може да 
доведе до подписване на договори, които са неблагоприятни за 
доставчиците (Athinks, 2006). 

 

За да отговорят на изискванията на доставчиците и да привлекат тези, които 
осигуряват конкурентно предимство, компаниите клиенти прилагат 
различни социално отговорни програми и мерки за постигане на 
съответствие с договорните задължения и етично поведение, които могат 
да бъдат регламентирани чрез разработване и прилагане на етичен кодекс 
и специален кодекс за поведение при възлагане на обществени поръчки, 
които дават указания на служителите в службите за възлагане на 
обществени поръчки как да се държат при преговори, при получаване на 
подаръци и т.н. (Стефанович, Иванович-Джукич, 2012). 

 

Компаниите с голям брой доставчици в страната и чужбина се опитват да 
окажат положително влияние върху бизнеса на доставчици, 
подизпълнители и други членове на веригата на доставки чрез 
предоставяне на необходимата информация на доставчиците, обучение на 
доставчиците за разработване на системи за управление, награждаване на 
най-добрите доставчици във веригата на доставки и др. 
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1.4.4. Социално отговорно поведение на компанията към социалната 

общност 
 

Социалната общност представлява широка група от хора и групи в 
определена географска област, които споделят обща традиция, ценности, 
институции, колективни дейности и интереси (Post, Lawrence, Weber 2002). 

 

Има множество сегменти, в които неетичното поведение на компаниите 
може да доведе до задълбочаване и разпространение на проблемите в 
обществото. Най-често срещаните неетични практики на компаниите към 
социалната общност са: лобиране, политически дарения на корпорации, 
насърчаване на корупцията (Crane, Matten, 2019). 

 

Лобирането включва комуникация на корпорации с държавни служители 
или опит да бъдат убедени да подкрепят интересите на организациите при 
създаването на определени закони, политики или разпоредби (Post, 
Lawrence, Weber, 2002). В този случай се създават регулации за защита на 
интересите на отделните корпорации, които предоставят финансова 
подкрепа на политиците, в ущърб на общността. Корпорациите могат да 
правят определени дарения за финансиране на кампаниите на 
политически кандидати, с множество конфликти на интереси. Политиците 
се борят за интересите на корпорациите, които са им дали дарения, вместо 
да се борят за интересите на общността (Jones, 2002). 

 

В крайни случаи може да възникне подкуп на държавни служители от 
представители на фирми, което насърчава разпространението на 
корупцията и създаването на множество социални проблеми в общността. 
Корупцията е злоупотреба с позиция, власт или процедура с цел 
преследване на определени лични или групови интереси. Тя може да бъде 
под формата на подкупи и подобни, по-прости модалности на 
корумпираното търсене на рента, чрез договорености за политическо 
финансиране, набиране на персонал или лоялни партньори, за да се 
осигури институционална и политическа подкрепа, със сива икономика, 
укриване на данъци, пране на пари и дори международна престъпност. и 
тероризма (Ivanović-Đukić et al. 2019). 

 

За да изгради добра репутация в обществото, компанията трябва да избягва 
неетични практики и да прилага КСО мерки като: доброволчество за 
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социалната общност, корпоративна филантропия, социален маркетинг 
(Crane, Matten, 2019). 

 

Доброволчеството за общността означава, че компаниите инвестират 
времето, уменията и опита на своите служители в решаването на конкретни 
проблеми в своите местни общности. С други думи, служителите участват в 
доброволчески дейности, които могат да извършват след или в работно 
време. 

 

Корпоративна филантропия означава директно, невъзвръщаемо даване на 
пари, продукти/услуги и отдаденост на времето на служителите на 
компанията в подкрепа на хуманитарна дейност или за постигане на 
определена социална цел. Реализира се основно чрез: а) еднократни 
парични дарения в помощ на уязвима социална група, б) безвъзмездни 
средства в подкрепа на определено събитие, което допринася за 
подобряване качеството на живот на общността, в) предоставяне на 
продукти на уязвими социални групи или институции, организирани от тези 
групи, за помощ г) предоставяне на безплатни фирмени услуги на социални 
групи за предотвратяване възникването на социален или здравословен 
проблем в общността, д) предоставяне на експертиза, е) даване на 
възможност за използване на фирмено пространство / канали за 
дистрибуция, осигуряване на оборудване за използване. 

 

Социалният маркетинг включва използването на търговски маркетингови 
техники за анализ, планиране и изпълнение на програми, предназначени да 
повлияят на промяната в поведението на проблемна социална група 
(наркомани, пушачи, крадци и др.) (Kotler, Lee, 2007). 
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Глава 2. Финансови и управленски измерения на КСО 

 

Въведение в главата 

Главата "Финансови и управленски измерения на КСО" е фокусирана върху 
пет основни проблемни области. Първият проблем е изясняването на 
връзката на КСО с теорията за човешкия капитал. Основното разбиране е да 
се идентифицира КСО като частно благо с външни фактори. Това частно 
благо се създава чрез обучение и регулации, които имат благоприятен 
ефект върху всички икономически агенти – домакинства, фирми и 
правителство. Счетоводният подход (вторият проблем) за изясняване на 
принципите за счетоводно третиране на инициативите за КСО неминуемо 
засяга проблема с фискалното третиране на разходите за фирмени проекти 
в областта на КСО. Принципът на действителните разходи е ръководство за 
методично решаване на проблема. Третият аналитичен проблем в тази 
глава е бюджетната рамка за изпълнение на проекти за КСО. Оправдани са 
два важни етапа от бюджетния процес - етапът на планиране и етапът на 
контрол. Маркетинговият подход за включване на корпоративно 
финансиране в подкрепа на социални инициативи формира пазарната 
перспектива по проблема. Въпросите за популяризиране на корпоративни 
каузи, маркетинг, свързан с кауза, доброволчество за общността, 
филантропия, приемане на социални цели, марка, търговско наименование 
и етикет се разглеждат последователно. Последният пети въпрос за 
изясняване в тази глава са стандартите за КСО. Тяхната еволюция и 
разнообразие само потвърждават тезата за стойността на концепцията за 
КСО в среда на технологични проблеми, достигнали своето ниво на 
Индустрия 4.0. 

 

В тази глава ще придобиете знания и умения как да 

 идентифицира ключовите финансови аспекти на КСО; 

 демонстриране на КСО като частно благо с външни фактори, 
разпределени основно към обществото; 

 прилагат концепцията за действителните разходи като основа на 
счетоводството за КСО; 

 разпознават основните аспекти на корпоративния социален 
маркетинг; 

 изясняване на стандартите за КСО от международния им произход 
и функционално приложение. 
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Главата включва следните подглави 

1. Моделът на КСО за инвестиции в човешки капитал 
2. Счетоводният въпрос за финансиране на инициативи за КСО 
3. Бюджетна рамка за разходите за внедряване на КСО 
4. Маркетингов подход за включване на корпоративно финансиране и 

подкрепа на социални инициативи 
5. Стандарти за КСО 

 

2.1. Моделът на КСО за инвестиции в човешки капитал 

 

Теорията за човешкия капитал е област на знанието, характеризираща се с 
постоянна релевантност и постоянен научен интерес. Въпреки обширните 
усилия на изследователите, фокусирани върху финансовия и физическия 
капитал, ролята на човека като предприемач, инвеститор, работодател и / 
или служител винаги присъства на заден план. Пряк резултат от 
инвестиционните процеси в икономиката е не само създаването на 
националния продукт, но преди всичко формирането на набор от фактори 
за производство; комбинацията от които генерира рентабилен 
производствен процес. Последните изследвания включват не само 
класическите: капитал, труд и земя, но и други, един от най-решаващите от 
които е човешкият капитал. Следователно основната цел на процесите на 
формиране на човешкия капитал в национален мащаб е да се постигне 
подобряване на качеството на цялото население, което подобрение в 
парично изражение ще доведе до увеличаване на производствения 
капацитет на обществото и на икономиката като цяло. 

 

Когато изучаваме процесите на формиране на човешкия капитал обаче, 
отбелязваме, че свързаните с него изследвания го свързват с пет основни 
групи дейности: 

 здравни и здравни услуги; 

 обучение "на работното място"; 

 формално образование; 

 първоначално обучение и допълнително обучение, извън 
компанията (обучение "извън работното място"); 

 миграцията на хората и техните семейства в търсене на подобрени 
алтернативи за работа. 

 

При изследване на характера и спецификата на процеса на формиране на 
човешкия капитал става ясно, че съществуват редица ползи (парични и 
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безкасови), които формират възвръщаемостта на инвестициите във 
формирането на човешкия капитал чрез образование. От друга страна, за да 
генерираме тези ползи, трябва да направим разходи. Освен това трябва да 
се има предвид, че всеки анализ на възвръщаемостта на инвестициите при 
формирането на човешкия капитал отчита националните специфики на 
разпределението между индивидите и обществото не само на паричните 
потоци, но и на потоците от парични разходи. Подходът на КСО се нуждае 
от организиране на процеса въз основа на принципа на справедливо 
разпределение на разходите и ползите. 

 
 

2.1.1. Оптималността при формирането на човешкия капитал 
 

Въз основа на това можем да заключим, че по отношение на човешкия 
капитал ключов проблем, който трябва да се разгледа, е въпросът за 
намиране на оптималност при финансирането на инвестициите във 
формирането на човешкия капитал. Самата оптималност може да бъде 
анализирана не само в количество, но и в качество: 

 В първото направление като отправна точка за анализ е изследването на 
характеристиките на образованието като специфичен вид благо. На тази 
основа по-късно можем да разработим и приложим теоретичен модел за 
оптимално разпределение на разходите, необходими за генериране на 
основния "продукт" на инвестициите в човешки капитал чрез образование – 
човешкия капитал. Освен това държавата, тенденциите и перспективите в 
рамките на националната образователна система могат да бъдат 
подложени на количествен анализ. Това е изследване на показатели, 
измерващи: броя на обучаваните за периода студенти, разпределението на 
студентите по профили и други. 

 

 Втората посока (качествена) включва два допълнителни вида въпроси: 
 Първият е свързан с качеството и ефективността на самата 

образователна система и свързаните с нея институции. Въпрос, който 
заслужава да се изучава тук, е осигуряването на ученици с 
преподаватели (общ брой, по профили и академични звания); 

Втората емисия е пряко свързана с броя на рисковете от 
инвестиции във формирането на човешкия капитал. Въпросът тук е до 
каква степен образователната система се фокусира върху развитието 
на такива знания и умения, които наистина се изискват и изискват от 
работодателите. По този начин, ако има разминаване между 
реалните  нужди  и  наличния  продукт,  работодателите  ще  бъдат 
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принудени да изразходват допълнителни ресурси за обучение на 
новоназначената работна сила. 

 

В първата посока, разглеждайки характеристиките на инвестициите в 
човешки капитал чрез образование като специфичен вид благо, е 
необходимо да се има предвид, че: 
Първо, според класическите трудове в мейнстрийм икономиката и 
публичните финанси (виж, например: Браун и Джаксън (1992)), 
инвестициите в човешки капитал чрез образование се определят като 
смесено благо с неконкурентен характер , което не може да се използва 
от някои членове на обществото. Това е така, защото независимо от това 
кой финансира инвестицията във формирането на човешки капитал, има 
възможност ползите от тези инвестиции да бъдат осребрени от лица, 
различни от самия източник на инвестиции. От друга страна, тъй като 
основният носител и собственик на това "добро" е индивидът, тогава 
образованието, в по-точен план, трябва да се възприема като частно благо, 
пораждащо външни ефекти. 

 

Второ, определянето на инвестициите в човешки капитал чрез образование 
като частно благо, генериращо външни ефекти, е отправна точка за 
изграждане на модел за оптимално разпределение на разходите за 
инвестиции във формирането на човешки капитал чрез справедливо 
разпределение между всички страни, които събират ползи. 

 
2.1.2. Двустранен модел за оптимално разпределение на разходите за 

формиране на човешкия капитал 
 

В теоретичен план можем да определим целта на модела да намери 
точката на конкурентен баланс между търсенето и предлагането на 
образование. С други думи, да се намери точката, в която са изпълнени 
изискванията за оптималност на Парето; или по-точно, когато пределните 
социални придобивки са равни на пределните публични разходи. Въпреки 
това, тъй като маргиналните обществени ползи са кумулативен израз на 
всички ползи, генерирани от "производството" на доброто образование, да 
намерим оптималността на Парето ни позволява да определим 
оптималното разпределение на разходите за инвестиции във формирането 
на човешкия капитал (вж. фигура 5-1). Хоризонталната ос изразява 
необходимите количества от произведената стока. Вертикалната ос дава 
цената, която основните икономически агенти са готови да платят, за да 
получат стоката. 
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Фигура 2.1: Двустранен модел за оптимално разпределение на 
инвестиционните разходи при формирането на човешкия капитал в 

условията на частно и публично търсене 
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2.2. Счетоводният въпрос за финансиране на инициативи за КСО 

 
 

2.2.1. Методологична рамка за счетоводство на КСО 
 

Значението на принципа на КСО като фактор за успеха на компанията се 
превърна във фокус на съвременните теории за корпоративното 
управление и развитие. Нещо повече, твърде често способността на 
дружеството  да  генерира  печалба  е  функция  не  само  на  обема  на 

Private demand (PD) 
Public demand (SD) - 
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инвестициите, но и на способностите, компетентността и мотивираните 
усилия на човешките ресурси и публичното му приемане като субект с 
определено публично отговорно поведение. От друга страна, 
конвенционалното счетоводство не предоставя начини за отчитане на 
индивида като фактор за успеха на компанията, въпреки че полезността на 
този фактор в някои случаи не само се равнява, но надминава тази на 
финансовия капитал. С други думи, съществува ситуация, при която, от една 
страна, инвестициите в хора генерират възвръщаемост, сравнима или 
надвишаваща тази на инвестициите в реални или финансови активи, 
докато, от друга страна, традиционните счетоводни методи не позволяват 
отчитането на дадено лице като ресурс, генериращ значителен принос към 
богатството на акционерите. Това налага разработването и прилагането 
на национална методология за включване на тези ресурси в баланса на 

дружеството в съответствие с разбирането, че той отразява текущото 
състояние на всички активи и пасиви на дружеството. Както вече беше 
отбелязано, възприемането на разходите за привличане, набиране на 
персонал, подбор, персонал, адаптация, социализация, обучение и 
квалификация като разходи за човешки ресурси от инвестиционен характер. 
играе важна роля във финансовото отчитане на човешките ресурси в 
компанията. Сравнението им, и по-специално определянето им със 
специално предназначение, обуславя необходимостта от тяхното 
групиране, диференциране и третиране именно като инвестиционни 
разходи, отделни пера на бюджетиране и респективно отчитане в 
дружеството. Освен инвестиционните разходи, в дружеството се 
диференцират и други групи разходи, свързани с КСО. 

 

Специфичен от тези разходи е, че тъй като техният размер и времето, през 
което са направени, са свързани с текущия период, те се отчитат в отчета за 
приходите и разходите на дружеството. От друга страна, инвестиционните 
разходи за компанията предполагат времевия хоризонт на инвестиция, 
надхвърляща традиционния едногодишен отчетен период. С други думи, 
тъй като очакваме инвестициите да генерират ползи (изразени като частно 
благо с външни фактори), чието събиране обхваща период от, например, 3-5 
години, тогава в този случай периодът на фискална амортизация на нашите 
инвестиции ще бъде съизмерим. 
От представените методи за включване на инвестициите в КСО в баланса на 
компанията и с оглед на техните предимства и недостатъци, описани в 
класическите трудове по корпоративно счетоводство, като основна 
концепция за разработване на методология за включване на такава стока в 
баланса на компанията, можем да препоръчаме концепцията за 
действителните разходи за КСО.  
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2.2.2. Възможности за прилагане на принципите на понятието за 

действителни разходи 

 

Основното предимство на концепцията за действителните разходи е 
нейната обективност, тъй като улеснява сравнението и съпоставимостта 
между нивата на инвестиции в човешки капитал, въз основа на 
методология, съобразена с третирането на останалите активи в дружеството 
чрез счетоводство. От друга страна, съгласно принципа на документалната 
обосновка на икономическите транзакции, всяка финансова транзакция се 
основава на документ. Тъй като част от инвестициите в КСО и човешки 
капитал (напр. процесът на социализация) трудно могат да бъдат отчетени с 
помощта на традиционните методи за оценка, ще оставим тези видове 
разходи извън фокуса на това изследване. С други думи, по отношение на 
характеристиките на методологията на действителните разходи е 
необходимо да се има предвид, че е невъзможно да се отчетат част от 
инвестиционните разходи за инвестиции в КСО и човешки капитал, като се 
използват традиционните методи на отчитане, тъй като единиците, които 
регулаторната счетоводна система използва (материал, труд и стойност) в 
този случай, са неприложими. 

 

Но има и друга група разходи, които позволяват прилагането на принципите 
на понятието за действителни разходи. Тук включваме: 

 разходите за програми за КСО; 

 разходи за обучение (таксата за съответния курс на обучение) и 
други подобни. 

 

Тъй като тези инвестиционни разходи се отчитат, когато са направени, но 
ползата от тях се събира на следващ етап, би било подходящо да бъдат 
групирани в отделна сметка. За целта се предлагат някои възможности чрез 
сметка "Предплатени разходи". Аналитична подсметка на тази сметка може 
да бъде създадена: "Разходи за КСО, приложими за бъдещи периоди". Тази 
сметка може да се определи като активна, аналитична и уточняваща. 
Увеличенията произтичат от размера на инвестициите в човешки ресурси 
през отчетния период. Намаленията произтичат от размера на годишната 
амортизация на инвестицията. Крайното салдо по сметката показва размера 
на инвестициите в човешки ресурси. Тя е отразена в актива на баланса. 
Нетно увеличение се формира, когато размерът на засегнатите 
инвестиционни  разходи  надвишава  размера  на  инвестиционната 



44 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

амортизация по тази позиция и обратно. Нетните увеличения по сметката 
влияят върху финансовия резултат на дружеството чрез отчета за приходите 
и разходите. Увеличението е отразено в отчета в 1 раздел "Приходи" като 
увеличение на предплатените разходи. 

 
 

2.2.3. Изменение на баланса с цел включване на инвестициите в КСО 

 

Може да се представи метод за включване на инвестиционните разходи в 

КСО в баланса на дружеството, основан на баланса и отчета за приходите и 
разходите, за да се илюстрира идеята на практика. В съответствие с 
методиката за отчитане на инвестиционните разходи в КСО и формирането на 

човешки капитал в баланса на дружеството се изисква: 
 

Първо, увеличението на размера на дължимите данъци по Закона за 
корпоративното данъчно облагане се внася в полза на дружеството чрез 
създаване на специална позиция от пасива на баланса "Внесен 
корпоративен данък по СДП". 

 

Второ, увеличението на нетния доход след данъци да се отрази като 
отделна позиция в пасива на баланса, "Неразпределена печалба за човешки 
ресурси", които заедно с перото "Прехвърлен корпоративен данък върху 
човешките ресурси" са източници за бюджетиране на програми за 
инвестиции в човешки ресурси в дружеството. 

 

Основното предимство на начина на отчитане на инвестицията в КСО в 
представения баланс на дружеството е, че той решава спор между 
финансовото управление на дружеството, акционерите и правителството 
относно необходимостта от финансиране на инвестиционни програми в 
инициативи за КСО. В резултат на това: 

 

 финансовото управление се възползва от бюджетните разходи с 
инвестиционна цел, ефектът от които води до увеличаване на 
пределния продукт на дружеството; 

 

 счетоводни ползи от групирането на този специфичен вид разходи, 
защото след това успява да представи вярна картина на пълния набор 
от налични производствени фактори в дружеството чрез годишните 

 
 

1Годишната амортизационна норма може да бъде например 20%. 
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финансови отчети; 
 

 акционерите се възползват не само от увеличаването на балансовите 
записи в капиталовите сметки, но и от очакваните бъдещи увеличения 
на производствените резултати и положителната публична репутация 
на дружеството; 

 

 държавата се възползва от насърчаването на инвестициите в КСО, 
включително формирането на човешки капитал на фирмено ниво, 
което по принцип води до увеличаване на капиталообразуването в 
националната икономика. 

 

От друга страна, може да се отбележи, че според концепцията за 
действителните разходи е налице сигурност и сигурност на 
възвръщаемостта на този вид инвестиции. По отношение на 
инвестиционния анализ обаче подобно предположение се определя като 
нелогично, въпреки че има методи, чрез които дружеството може да бъде 
защитено от загуби в случай, че инвестираното лице реши да напусне. 
Възможно е също така служител, въпреки направените инвестиции, да не 
успее да генерира увеличение на пределния индивидуален продукт, което 
реално ще гарантира възвръщаемостта на инвестицията. Отговорността за 
възникването на такъв риск трябва да бъде поета от функцията 
2Management, въпреки че отрицателният ефект в крайна сметка ще намери 
израз под формата на пропуснати ползи, непроизведена продукция или 
очаквано увеличение на продажбите, което не е постигнато – все неща, 
които засягат финансовите резултати на компанията. 

 

За съжаление, законодателството не винаги позволява прилагането на 
методологията за балансово отчитане на инвестиционните разходи за 
човешки ресурси. Всъщност всяко прилагане на теоретични модели и 
модели в действителност често среща сериозна опозиция от самата 
практика. Като цяло това може да се дължи или на общата 
макроикономическа среда, или на традиционния консерватизъм по 
отношение на нови и рационални идеи. За да се преодолее такъв проблем с 
методологията на балансовото отчитане на инвестиционните разходи за 
човешки ресурси, е необходимо точно да се вземат предвид интересите на 

 

2Става дума за възможността чрез договор между работодател и служител да се осигури 
запазването на последния в компанията за период, съизмерим с периода на 
амортизация на инвестицията. 
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основните икономически агенти. В това отношение е разумно на ниво 
национална финансово-икономическа политика да се въведе промяна във 
фискалното и счетоводното третиране на човешките ресурси. 

 

Необходимо е да се даде възможност за фискално признаване на 
корпоративните инвестиционни разходи за човешки ресурси (в разумен 
размер до 10% от годишния бюджет "Заплати"), които разходи 
впоследствие следва да бъдат включени в баланса на дружеството, 
следвайки методологията на действителните разходи. В тази ситуация 
обществото ще се възползва, от една страна, от по-продуктивна работна 
сила, която има непрекъснато актуализиращо се ниво на знания и умения, а 
от друга, от увеличаването на обема на данъка върху доходите, тъй като 
увеличаването на богатството на "човешкия капитал" ще доведе до 
увеличаване на доходите, генерирани от натрупването му в компаниите. 
Като цяло може да се каже, че предвид очевидните ползи от 
разработването и прилагането на такъв подход е необходимо да се 
предприемат по-решителни стъпки в очертаната посока, както от самите 
дружества, така и от законодателната власт. 

 
 

2.2.4. CSR Ценообразуване 

 

Основата за прилагане на концепцията за CSR ценообразуване е 
разбирането на жизнения цикъл на стоките: продукти и услуги. Етапите на 
жизнения цикъл на стоките са шест: Извличане > процес > производство > 
продажба > консумация > изхвърляне. На всеки етап обикновено се 
включват разходите за транспорт, съхранение, обработка на материали и 
енергия. Освен това, на всеки етап отпадъчните материали и замърсяването 
са редовна продукция. Следователно основната идея на ценообразуването 
на КСО е да се оптимизира съотношението между входовете на жизнения 
цикъл на стоките към изходите. Такава система въвежда основния принцип 
на кръговата икономика , при който толкова материали се рециклират и 
рециклират. 

 
 

2.2.5. CSR докладване на аналитичен модел 

 

Рамката за докладване на КСО се нуждае от своите теоретични основи, 
свързани с разумността да бъде организирана от гледна точка на 
заинтересованите страни. За компанията отчитането на КСО създава 
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няколко ценни предимства. Отчитането на КСО увеличава общественото 
приемане на бизнеса като прозрачен, надежден и легитимен. 

 

Фигура 2.2: Модел за анализ на отчитането на КСО 
 

Източник: Anne Ellerup Nielsen and Christa Thomsen (2009). Проучване на комуникацията в 
областта на КСО в МСП: казус сред датските средни мениджъри. Бизнес етика, околна 

среда и отговорност. Т. 18, брой 1, с. 83-93, дои: https://doi.org/10.1111/j.1467- 
8608.2009.01550.x 

 

Докладването на КСО може да насърчи голяма област от дейности, 
свързани с: 

 

 Популяризиране на марката и репутацията на компаниите; 

 Подпомагане на стратегията на развиващите се компании; 

 Постигане на пазарна разпознаваемост и публична идентичност; 

 Подобряване на финансовите резултати и пазарната 
капитализация. 

 

Базите на аналитичния модел за отчитане на КСО винаги са тройната долна 
линия – хора, планета и печалби (вж. фигура 2.2). Резултатът от процеса на 
отчитане на КСО обикновено е комбинация от вътрешен подробен отчет и 
външен синтезиран отчет. Вътрешният доклад е достъпен за всички 
служители  на  дружествата  и  задълбочената  информация  за  КСО  се 
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фокусира върху последващите оценки, препоръките, процесите, заключенията и 

констатациите на Ex post, In media и Ex ante CSR. Външният доклад за КСО е 
публичен документ. Външните резултати от КСО са част от стратегията за 
публичен имидж на компанията и затова всички добри практики и 
доказателства за КСО дейности са основното съдържание на настоящия 
доклад. 

 
 

2.3. Бюджетна рамка за разходите за внедряване на КСО 

 
Бюджетирането на разходите за човешки ресурси в организациите не е 
самоцел, нито отделен процес, а част от процеса на стратегическо 
планиране, не само за човешките ресурси, но и за цялостното 
функциониране на компанията. Ето защо, когато говорим за бюджетиране 
на разходите за човешки ресурси в компанията, имаме предвид процесите 
на съставяне на конкретни бюджети за финансиране на тези разходи като 
част от процеса на бюджетното управление на компанията. Широк спектър 
от изследвания върху концепцията за бюджетно управление могат да бъдат 
намерени в научната литература (виж A. Hopwood (1974); P. Sneyd (1994) и 
други). Въпреки различията им, общата тема в тези проучвания е 
комбинация от планиране и контрол (вж. фигура 2.3): 

 

Първо, процесът на съставяне на бюджета на една компания се основава 
на: 

 прогнозиране и планиране на основните нужди от суровини, 
персонал, капитал и услуги; 

 координацията на взаимозависимите дейности, делегирането на 
управлението и разпределението на правомощията и 
отговорностите; 

 мотивацията на мениджърите, от една страна, и на служителите, от 
друга, за постигане на основните бизнес цели. 

 

Второ, спазването на всички технически процедури при съставянето на 
бизнес бюджет не гарантира успешното му изпълнение. Причините за това 
се крият в големия брой променливи и рискови фактори, които са трудни за 
прогнозиране. Освен това, може би най-важният аспект на осъществимостта 
на бюджета на една компания остава мотивацията на нейните човешки 
ресурси. Именно този фактор обаче твърде често остава незабелязан от 
финансовите мениджъри. 
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Трето, тъй като основните цели за развитието на дружеството за даден 
бюджетен период са заложени в бюджета, може да се приеме, че 
приоритетите на тези цели са и приоритети за разпределение на ресурсите 
по отделни структурни звена и управленски функции. Няколко проучвания 
показват, че реализирането на печалба е и остава бюджетна цел номер 
едно. 

 

Четвърто, по отношение на методите на изпълнение като основни елементи 
на бюджетната процедура можем да разглеждаме дейностите, свързани с: 

 избор на цели; 

 планиране; 

 контролирам. 
 

Пето, определянето на бюджетната рамка и целите на дружеството се 
основават на точно проучване на позицията на организацията, пазарите и 
конкурентите за минал период. В същото време важен аспект на 
бюджетната процедура е прогнозирането на бъдещите резултати и 
развитие. 

 

Шесто, при изготвянето на бюджетите на една компания можем да 
използваме тези алтернативни подходи: 

 функционален подход - при който отделните организационни и 
структурни звена формират отделни бюджети за финансиране на 
пълния набор от разходи, изисквани от тяхната дейност (в този 
случай трябва да обсъдим бюджет за управление на човешките 
ресурси в компанията, който трябва да включва като отделни 
позиции: административни и управленски разходи, оперативни 
разходи и разходи с инвестиционен характер); 

 подход разходи-ползи - при който бюджетите се формират според 
различните видове разходи (за суровини, за заплати, за 
инвестиции) и различните видове приходи (приходи от продажби 
на стоки и услуги); 

 

Седмо, двата подхода не са в противоречие – напротив, те се допълват. 
Специфичното и за двамата е, че имат характер на аналитичен бюджет за 
отделна, специфична дейност или единица. От своя страна бюджетът на 
паричните потоци има синтетичен бюджетен характер, който включва 
вписвания на салда в края на периода за всеки от аналитичните бюджети. 
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По отношение на времето бюджетите най-често обхващат период от една 
година. Те обаче могат да се разработват на седмична, месечна или 
многогодишна база. 

 
 

2.4. Маркетингов подход за включване на корпоративно финансиране и 

подкрепа на социални инициативи 

 

Решаването на проблемите, свързани с маркетинговия подход за 
включване на корпоративно финансиране и подкрепа на социални 
инициативи, изисква представяне на методологическите основи за 
реализиране на каузи в корпоративната среда, в която са засегнати както 
фирмените, така и обществените интереси. В тази част на учебника 
логичното внимание е насочено към различните аспекти на КСО според 
нейните субекти, обекти, управленски практики и видове социални 
инициативи; Засегнати са въпроси за еволюцията на корпоративната 
филантропия и маркетинга на каузата като пример за добри управленски 
практики, както и значението на марката и търговското наименование за 
идентификация в корпоративната среда и сред потребителите с оглед 
успеха на предприетите инициативи. 

 
 

2.4.1. Управленска рамка за популяризиране на корпоративни каузи 

 

Началото на 21 век започва с фокус на науката върху социално значимите 
отговорности, като отделен компонент на бизнеса. Осъществяването на 
успешен бизнес в комбинация с прилагането на социална отговорност все 
повече оказва влияние върху обществото. Комбинацията от социални 
дейности, екологични характеристики и прилагане на бизнес стратегии от 
организациите става все по-ценен елемент в новата ера. Това е и смисълът 
на интегрирането на КСО в бизнес средата, "като концепция, при която 
компаниите интегрират социални и екологични въпроси в своите бизнес 
операции и взаимодействието си със заинтересованите страни на 
доброволна основа", което е и официалната концепция, структурирана в 
Зелената книга на Европейската комисия: Насърчаване на европейска рамка 
за корпоративна социална отговорност от 2001 г. насам. 

 

През последните години КСО установи нов подход към правенето на 
бизнес, който съчетава успеха и създаването на стойност с проактивно 
отношение. Практиките са разделени на шест вида социални инициативи: 
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 популяризиране на кауза (повишаване на осведомеността и 
загриженост за социални каузи); 

 маркетинг, свързан с причините; 

 корпоративен социален маркетинг (инициативи за промяна на 
поведението); 

 корпоративна филантропия (принос пряко към каузи); 

 доброволчество в общността (служители, даряващи време и 
таланти на общността); 

 социално отговорни бизнес практики (дискреционни практики и 
инвестиции в подкрепа на каузи). 

 

Основното предимство на това разделение се крие във факта, че то отчита 
както корпоративните, така и обществените интереси от гледна точка на 
корпоративното управление. 

 

Това поставя корпоративната социална отговорност на преден план в 
структурата на инициативите за подобряване благосъстоянието на 
общността при интегрирането на добри бизнес практики. Този процес сам 
по себе си формира неговата управленска рамка за иницииране на 
корпоративни каузи и тяхното успешно изпълнение. 

 

Добрите практики за правене на бизнес, които съчетават успех и създаване 
на стойност, са разделени на шест основни социални инициативи (вж. 
фигура 2.4) 

 

Фигура 2.4: Рамка за управление за насърчаване на корпоративните каузи 
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Източник: Авторска адаптация, базирана на (Vevere, V., Svirna, A.) 

 

Основен принос за така представеното разделение е, че се вземат предвид 
както корпоративните, така и обществените интереси. 

 

Като се имат предвид горепосочените характеристики, следните ключови 
характеристики попадат в рамката за управление за целите на 
популяризирането и реализирането на корпоративни каузи: 

 Наличие на конкретна/и бизнес организация/и със собствени 
финансови ресурси; 

 Широка ориентация на потребителите, без очаквания за 
финансова изгода; 

 Доброволен ангажимент. 
 

Според М. Портър и М. Крамър управленските практики за популяризиране 
на корпоративни каузи могат да бъдат разделени на четири групи:3 

 

Фигура 2.5: Управленски практики за популяризиране на корпоративни 
каузи 

 

3 Vevere, V., Svirna, A., Business ethics and corporate social responsibility, Publisher: Ekonomikas un kulturas 
augstskola, e-ISBN 978-9984-24-232-3, https://www.augstskola.lv/upload/CSR%20book_FINAL_01.2020.pdf 

https://www.augstskola.lv/upload/CSR%20book_FINAL_01.2020.pdf
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Реализирането на различни видове социални каузи и инициативи би могло 
да се постигне чрез прилагане на различни видове материални и 
нематериални подходи, като: парични вноски, безвъзмездна помощ, 
платена реклама, промоционални спонсорства, техническа помощ, дарения 
на продукти, материали и услуги, доброволни действия и др. и различни 
програми, които включват дългосрочни ангажименти и изграждане на 
стратегически партньорства с частни, обществени, нестопански 
организации, в които се споделят общи каузи и се използват общи 
комуникационни канали, интегрира се подкрепа за избраната кауза и се 
разработват общи маркетингови стратегии. 

 

В резултат на правилното интегриране на стратегическото управление и 
прилагането на материални и нематериални подходи, в съответствие с 
корпоративните ценности, редица ползи могат да бъдат постигнати чрез 
стратегии като: повишаване на репутацията на компанията, привличане на 
обучен и квалифициран персонал, нови продуктови решения и увеличаване 
на печалбите на компанията. 

 

Подкрепата на изброените социални инициативи може да се реализира 
чрез различни форми. Ключов момент е преминаването на границата "от 
задължение към стратегия". В основополагаща статия в Harvard Business 

Management 
practices for 

the promotion 
of corporate 

causes 

 

Available 
production 
resources 
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Review още през 1994 г. Крейг Смит определя "новата корпоративна 
филантропия" като преминаване към поемане на дългосрочни ангажименти 
към конкретни социални въпроси и инициативи чрез предоставяне на 
повече от парични вноски, набрани чрез звена за бизнес фондове, 
филантропски организации и др.; формиране на стратегически съюзи, но по 
начин, който допринася за постигането на бизнес целите. 

 

Традиционният подход се свежда до изпълнение на задълженията. В края 
на миналия век решенията за избор на подкрепа за конкретни социални 
въпроси обикновено се вземаха въз основа на теми, които предизвикват 
голяма загриженост за обществото, като основната идея беше: "прави 
добро, за да изглеждаш добре". В САЩ, откъдето са повечето примери, 
корпорациите обикновено установяват, следват и отчитат предварително 
фиксиран годишен бюджет за разпределение, често обвързан с 
корпоративни приходи или печалби преди данъчно облагане. Средствата се 
разпределят на възможно най-много организации, отразявайки 
разбирането, че това ще задоволи най-много избирателни райони и ще 
създаде най-голяма видимост за филантропски усилия, респ. обществено 
признание. Характерно за ангажиментите е, че те са краткосрочни, което 
позволява на организацията да разпределя равномерно богатството между 
различни организации и проблеми през годините. При разработването и 
прилагането на конкретни инициативи водещото правило е да се прави 
добро по възможно най-лесния начин, което често се свежда до 
прехвърляне на пари към дадена организация и е нейна отговорност да ги 
изразходва по подходящ начин. 

 

Разбирането на нов подход е свързано с подкрепа на корпоративните цели, 
но с определен фокус във времето. Изборът изкристализира в израсналото 
желание за благотворителност с положителен ефект както за реципиента, 
така и за дарителя. Практиката е наситена с все повече примери за 
компании, които избират няколко стратегически фокус области, които 
съответстват на тяхното разбиране за корпоративните ценности: избор на 
инициативи, които подкрепят бизнес целите, свързани с основните им 
продукти и пазари, които предоставят възможности за постигане на 
маркетингови цели, като увеличен пазарен дял, навлизане на пазара или 
изграждане на желана идентичност на марката. Това изисква задълбочена 
оценка на въпросите въз основа на потенциала им за положителна 
подкрепа по време на корпоративна криза или национална политика. 
Разработването и прилагането на програми в този нов модел по-често 
изисква мениджърите да поемат дългосрочни ангажименти и да предлагат 
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апортни вноски като корпоративна експертиза, технологична подкрепа, 
достъп до услуги или материални дарения. Все повече усилия са насочени 
към споделяне на дистрибуционни канали с партньори за общи каузи; да 
отделя част от работното време за работа извън официалните ангажименти; 
интегриране на въпроси в областта на маркетинга, корпоративните 
комуникации, управлението на човешките ресурси и отношенията с 
общността и формиране на стратегически съюзи с един или повече външни 
партньори (частни, публични, нестопански). В момента подобни примери 
могат да се намерят и в българската практика. 

 
2.4.2. CSR и маркетинг, свързан с причините 

 

Терминът "маркетинг, свързан с каузата" е използван за първи път от 
American Express през 1983 година. Тя беше свързана с описание на 
кампанията им за набиране на средства за възстановяване на Статуята на 
свободата. Това води до двустранен ефект - увеличава се броят на 
клиентите на компанията и използването на картите. Според Елица 
Бараков: "Маркетингът, свързан с кауза, е гарантиран успех, тъй като 
задоволява естествената нужда на потребителите да направят нещо добро, 
купувайки продукт. Той също така отговаря на обществените очаквания 
компаниите да правят не само бизнес, но и да бъдат социално отговорни". 
(Kotler & Lee, 2007) открива съществените различия в маркетинга, свързан с 
каузата, в няколко аспекта: контакт с клиенти, координация с 
благотворителна организация и необходимост от популяризиране чрез 
платена реклама. Корпоративната социална инициатива е единствената, в 
която "нивото на съпричастност на компанията зависи от някои действия на 
клиентите". 

 

На теория и практика има три дефиниции на маркетинга, свързан с 
причината: 

 според американската дефиниция: процес на асоцииране на 
организация (фирма) с друг вид организация с нестопанска цел, 
който има за цел да популяризира продукт или услуга, като в 
същото време набира средства за организацията с нестопанска 
цел; 

 според европейската дефиниция: процесът на използване на пари, 
техники и стратегии от маркетинга за подкрепа на 
благотворителни каузи, като в същото време се прави бизнес 
развитие. 
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 според определението на британската организация Business in the 
Community: търговска дейност, чрез която бизнесът и 
благотворителната организация/кауза си партнират в 
популяризирането на продукт или услуга, с цел повишаване на 
имиджа в обществена полза. 

 

Като се има предвид гореизложеното, концепцията за корпоративна 
социална отговорност предполага моралната отговорност да се осигури 
смислена, прозрачна и ефективна подкрепа съвместно между компаниите и 
техните клиенти. Съответно предприятията следва да работят в полза на 
обществото и да се съсредоточат върху положителните аспекти и социално- 
икономическото значение за обществото. От цитираните по-горе 
определения е видно също, че "маркетингът, свързан с каузата" е процес на 
обединяване на компаниите за използване на пари, техники и 
маркетингови стратегии за повишаване на обществения имидж, 
популяризиране на продукти и услуги и подкрепа между компаниите, с цел 
социално-икономически ползи за обществото. 

 
 

2.4.3. Измерения на социално отговорните мерки на компанията - 

доброволчество за общността, филантропия, приемане на социални цели 
 

Корпоративната филантропия е един от четирите елемента, формиращи 
пирамидалната структура на социалната отговорност, предложена от Карол 
през 1991 година. Впоследствие Carroll, Swartz & Carroll предложиха нов 
модел на КСО, в който филантропският елемент е включен с етичния и/или 
икономическия елемент, в зависимост от мотивите зад него. 

 

Корпоративна филантропия означава "пряк принос на дружеството за 
благотворителност или за конкретна кауза под формата на безплатно 
предоставяне на пари, дарения или услуги" (Захариев, 2014). През годините 
корпоративната филантропия се развива в посока стратегически подбор на 
области и теми, които са обвързани с бизнес целите и задачите на бизнес 
организацията и създаване на дълготрайни взаимоотношения с юридически 
лица с нестопанска цел. Разширява се и обхватът – не само чрез парични 
дарения, но и чрез осигуряване на други корпоративни ресурси като 
излишни продукти, използване на средства и канали за дистрибуция, 
предоставяне на експертна техническа помощ и др. 

 

Възможните ползи от корпоративната филантропия са пряко свързани с 
имиджа  на  компанията,  повишаване  на  нейната  производителност, 



58 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

увеличаване на пазарите и сигурна работна сила (Kotler, 2011, p. 187). 
Възможните проблеми и предизвикателства пред филантропията се 
изразяват в относително по-ниската й видимост в сравнение с други 
корпоративни социални инициативи и трудности при проследяване на 
дейностите и измерване на резултатите. 

 

Някои модели и дефиниции включват и доброволни действия на 
служителите като част от корпоративната филантропия. Други, например 
(Kotler, 2011, с. 155-158) го отличават като отделна инициатива, която носи 
свои специфични характеристики по отношение на корпоративните ползи, 
възможните проблеми и начините на изпълнение. Общностното 
доброволчество е "инициатива, в която корпорацията подкрепя и насърчава 
своите служители и/или партньори доброволно да посветят времето си на 
местни обществени организации и каузи - със своите знания, умения или 
физически труд" (Захариев, 2014). 

 

Отличителна черта на доброволческия труд на служителите във връзка с 
други социални инициативи е, че той сам по себе си предполага личен и 
доброволен принос към местните организации и каузи. Съвременните 
корпорации подкрепят и насърчават тези форми на дейност на своите 
служители, като имат за цел да ги насочат и насърчат да се включат в 
инициативи, свързани с техните основни бизнес ценности и фирмени цели. 
Тази подкрепа може да бъде изразена в широк спектър от форми: 
повишаване на информираността на служителите относно съществуващите 
възможности за принос към дейностите на местните организации или за 
постигането на конкретни каузи, осигуряване на възможност за 
доброволчество в рамките на работното време, осигуряване на 
необходимите ресурси за осъществяване на доброволческата дейност, 
насърчаване на активните доброволци чрез материални и нематериални 
стимули, и така нататък. 

 

Доброволчеството създава чувство на съпричастност към нуждите на 
останалата част от обществото и удовлетворението, че може действително 
да допринесе за тяхното удовлетворение с личен принос. Тази 
характеристика на него значително допринася за повишаване на 
удовлетвореността и мотивацията на служителите и чувството им за 
принадлежност към компанията и нейните бизнес ценности и цели. Този 
тип инициативи могат да бъдат и една от най-добрите възможности за 
изграждане на репутация на социално отговорна организация, повишаване 
на ангажираността към други текущи инвестиции в социални инициативи, 
както и чисто практически ползи като възможности за асоцииране на 
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продуктите на компанията със социални грижи и предоставяне на 
информация за нейната продуктова гама. 

 

Доброволчеството в общността несъмнено е една от най-искрените и 
удовлетворяващи форми на ангажираност на общността, която свързваме 
със значителен потенциал за корпоративни ползи. Когато го използваме, 
все пак трябва да имаме предвид потенциалните проблеми, които основно 
се свеждат до загубата на ресурс за компанията: намалена 
производителност поради разпределяне на част от работното време на 
служителите за тези инициативи, разпръскване на усилията между 
множество инициативи, без да се постигне реално социално влияние или 
създаване на асоциация с името на компанията и нейните продукти, 
необходимостта да се намери точният баланс и форми за комуникиране на 
този вид дейност и др. 

 

Социално отговорните бизнес практики са "бизнес практики, в които 
корпорацията се адаптира и демонстрира начин на работа и инвестиране, 
който подкрепя каузи в името на общественото благосъстояние и 
опазването на околната среда" (Kotler, 2011, p. 223). Отличителна черта на 
този тип социални инициативи е, че дейностите, които попадат в техния 
обхват, не се изискват императивно - нито от законодателството, нито от 
моралните или етични стандарти, а по-скоро са резултат от проактивно 
търсене на корпоративни решения на социални проблеми. 

 

Повечето инициативи, свързани със социално отговорни бизнес практики, 
са свързани с промяна на вътрешните процедури и политики, предоставяне 
на информация на клиенти и инвеститори, защита на личната информация 
за клиентите, вземане на решения, свързани с продуктовата гама, 
местоположението на производството, избора на доставчици, суровини и 
материали, създаване на програми за подпомагане благосъстоянието на 
служителите, осигуряване на по-голям достъп до човешки ресурси, и така 
нататък. 

 

Възможните ползи за компаниите, които възприемат социално отговорни 
практики, са свързани с положителни финансови резултати като 
намаляване на оперативните разходи, повишена мотивация, лоялност и 
производителност на служителите, парични стимули от регулаторните 
органи и др., както и редица маркетингови ползи: възможности за добро 
позициониране  на  марката  и  създаване  на  предпочитания  към  нея, 
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подобряване на качеството на продуктите, изграждане на 
взаимоотношения с външни партньори и др. 

 

Потенциалните проблеми произтичат преди всичко от факта, че 
въвеждането на нови и по-отговорни бизнес практики обикновено се 
свързва с промяна, което неминуемо поражда съмнения и критики от 
заинтересованите страни. За да се преодолеят тези проблеми, е 
необходимо да се обърне специално внимание на избора на подходяща 
социална тема, която отговаря на корпоративните и обществените нужди, 
разработването на стратегически план за въвеждане на практиката, 
определянето на цели и планове за проследяване и измерване на 
резултатите и осигуряване на открита и директна комуникация (Kotler, 2011 
г., стр. 251). 

 
 

2.4.4. Корпоративен социален маркетинг – марка, търговско наименование 

и етикет 

 

Бизнес ориентираната КСО твърдо утвърждава присъствието си сред 
икономическите организации в България. Това се потвърждава от 
нарастващия брой инициативи, които са пряко насочени към КСО. 
Множеството насоки, ориентирани към КСО, следват конкретни 
ангажименти за развитието на социалните, икономическите и екологичните 
условия. Специфичните особености на компанията и нейното стратегическо 
управление налагат като значим фактор за идентифицирането на нейната 
марка. Асоциирането на една марка с правилната социална кауза е важна 
част от нейното развитие. Социално отговорният бизнес осигурява 
благоприятнапосока за позициониране на марката, чиято същност е да 
подчертае предимството на марката в съзнанието на потребителя. (Kotler, 
Armstrong, 2001) описват позицията на марката като "комплекс от 
възприятия, впечатления и чувства, които потребителят има за даден 
продукт в сравнение с конкурентните продукти". Според (Hannaysha, Jalal, 
2020) важни елементи в постигането на маркетинговите цели е изготвянето 
на маркетингов план, включващ позиционирането на компанията, цената, 
методите на промоция, целевата група, факторите за изграждане на 
имиджа на марката и др. 
Позиционирането на марката и ангажираността към КСО се открояват в 
днешния дигитален свят. Те са особено важни чрез социалните мрежи, 
които предоставят възможности за формиране и поддържане на 
общественото  мнение  чрез  използване  на  корпоративни  социални 



 

 
 

инициативи. Изграждането на реномирана марка е стратегическа цел за 
постигане на маркетингови цели, тъй като носи устойчиви предимства на 
пазара и по-висока добавена стойност за клиентите. 

 

Различните подходи дават различни гледни точки за удовлетвореността на 
клиентите. Както може да се види на фигура 2.6, възможната класификация 
включва характеристиките на марката, оценката, резултатите от 
когнитивната и емоционалната реакция, мястото на продажба, опита преди 
покупката и опита на потреблението. 

 
 

 
Фигура 2.6: Характеристики на подходите за удовлетвореност на клиентите 

 
 
 

2.5. Стандарти за КСО 

 
2.5.1. Измерване и доказване на КСО 

 

Намирането на правилната рамка за измерване на КСО на организацията е 
предизвикателство за компаниите поради нейната многофункционалност. 
Сред показателите, които са важни за проследяване на процеса, са 
устойчивостта на компанията, корпоративната филантропия, фирмената 
култура, разнообразието, възвръщаемостта на инвестициите, репутацията и 
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др. Някои от тях са трудни за количествено определяне, което много често е 
пречка за оценката на добавената стойност на КСО. Измерването и оценката 
на въздействието на КСО е изключително важно, тъй като позволява: да се 
представи значението на действията, да се подобри бъдещото вземане на 
решения, да се намали текучеството на персонала. Сред начините за 
измерване на ефекта от КСО са: 

 сравняване на бизнеса и резултатите от него със сходни компании; 

 използване на показатели за изпълнение; 

 измерване на приходите; 

 репутация - чрез възприемане на потребителите; 

 текучество на персонала; 

 отношения с бизнес партньори. 

 

2.5.2. Международни стандарти за КСО 

 

Концепцията за социална отговорност, както е международно призната, се 
използва в световен мащаб въз основа на прилагането на международни 
стандарти. Чрез тях се постига както еднакво прилагане на КСО в 
международен аспект, така и нейното подобряване. 

 

Съществуват различни рамки за отчитане на КСО. Сред по-важните 
стандарти и нормативни документи, които формират концепцията, са: 

 GRI (Глобална инициатива за отчитане); 

 CDP (Проект за разкриване на въглерода); 

 CDSB (Съвет за стандарти за оповестяване на климата); 

 DJSI (Индекс за устойчивост на Dow Jones); 

 ISO 2600 (Международен стандарт – Ръководство за социална 
отговорност); 

 Серия AA 1000 (Отчетност); 

 СА 8000; 

 Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия; 

 EMS (ISO 14000, EMAS). 
 

GRI (Global Reporting Initiative) е организация с нестопанска цел, която 
насърчава икономическата, екологичната и социалната устойчивост. Тя е 
създадена през 1997 г. в партньорство с Програмата на ООН за околната 
среда. Организацията разработва насоки за отчитане на устойчивостта, 
които се стремят да увеличат прозрачността и отчетността на 
икономическите, екологичните и социалните резултати и да предоставят на 
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всички компании и организации цялостна рамка за отчитане на 
устойчивостта, която се използва широко в световен мащаб. Универсалните 
стандарти укрепват самите основи на всички доклади чрез GRI, 
осигурявайки най-високо ниво на прозрачност за организационното 
въздействие върху икономиката, околната среда и хората. Иницииран от 
Глобалния съвет за стандарти за устойчивост (GSSB) през 2019 г., проектът 
има за цел да преразгледа универсалните стандарти на GRI, които се 
състоят от: 

 ГРИ 101: Фондация 2016; 

 GRI 102: Общи оповестявания 2016 г.; 

 GRI 103: Управленски подход 2016 
 

Съветът за глобални стандарти за устойчивост има за цел да подобри 
качеството и последователността на отчитането на устойчивостта, като 
разгледа как организациите използват стандартите, за да разкрият своето 
въздействие върху икономиката, околната среда и хората. 
CDP (Carbon Disclosure Project) е благотворителна организация с 
нестопанска цел, която управлява глобалната система за оповестяване на 
инвеститори, компании, градове, държави и региони, за да управляват 
въздействието си върху околната среда. Глобалната икономика разглежда 
CDP като златен стандарт за отчитане на околната среда, с най-богатия и 
най-изчерпателен набор от данни за корпоративни и градски действия. В 
Европа CDP Worldwide (Europe) gGmbH е благотворително дружество с 
ограничена отговорност със седалище в Берлин, Германия, регистрирано в 
Регистъра за прозрачност на ЕС от 2012 г. насам. Тя е изцяло притежавано 
дъщерно дружество на CDP Europe AISBL, благотворителна организация със 
седалище в Брюксел, Белгия (заедно: "CDP Europe"). CDP Europe има 
оперативно дъщерно дружество, CDP Europe – Services GmbH, което 
управлява дейности, базирани на услуги в подкрепа на дейностите на 
благотворителната организация. Персоналът е базиран в Брюксел и 
Стокхолм. Тяхната работа обхваща 26 държави-членки на ЕС, в допълнение 
към страните от ЕАСТ Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн. 
Централният офис на CDP Worldwide в Лондон управлява операциите на 
CDP във Великобритания и Ирландия. 

 

CDSB (Climate Disclosure Standards Board) е международен консорциум от 
бизнес и екологични неправителствени организации. Те се ангажират да 
развиват и привеждат в съответствие глобалния мейнстрийм модел на 
корпоративна отчетност, за да приравнят природния капитал с финансовия 
капитал. Те предлагат на дружествата рамка за докладване на информация 
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за околната среда със същата строгост като финансовата информация. Това 
от своя страна помага да се предостави на инвеститорите полезна 
информация за околната среда чрез основния корпоративен доклад, 
подобрявайки ефективното разпределение на капитала. Регулаторите също 
се възползват от материали, готови за съответствие. Компаниите, 
регулаторите, фондовите борси и счетоводните фирми могат да се 
възползват от този консорциум по редица начини, включително: 

 компаниите могат да използват рамката на CDSB, за да включат 
информацията за изменението на климата, околната среда и 
природния капитал в основните финансови отчети, като помагат на 
компаниите да постигнат цялостен поглед върху това как 
изменението на климата и природният капитал могат да повлияят 
на техните резултати и необходимите действия, които биха могли 
да предприемат за справяне с рисковете и възможностите. 

 Регулаторите могат да се възползват от готови за стандарти 
материали и рамка, които могат незабавно да бъдат приети или 
посочени като метод за съответствие в регламенти / насоки, 
бизнес решения, свързани с използването на природните ресурси, 
земята и устойчивото поведение. 

 Фондовите борси могат да обмислят нови доброволни и 
задължителни изисквания за "листване", свързани със значителни 
рискове и възможности за изменението на климата, околната 
среда и природния капитал. 

 Счетоводните фирми могат да предоставят по-всеобхватна 
гаранция на компаниите, които отчитат резултатите от 
изменението на климата, околната среда и природния капитал. 

 

DJSI (Dow Jones Sustainability Index) проследява представянето на 
компаниите, които водят корпоративната устойчивост в съответните 
сектори или в географските области, в които оперират. Целта на индексите 
за устойчивост на Dow Jones (DJSI) е да проследява представянето на 
водещи компании в областта на корпоративната устойчивост. Индексът Dow 
Jones IndexSM (DJSI World) и съответните подгрупи оценяват първите 10% от 
най-големите 2500 компании в Dow Jones Global Stock Market Index 
(DJGTSM) въз основа на дългосрочни икономически, екологични и социални 
критерии. Dow Jones Sustainability World 80 IndexSM (DJSI World 80) 
проследява представянето на най-големите глобални новини за 
компанията, които са включени в глобалния индекс за устойчивост на Dow 
Jones. 80-те компании се претеглят според техния рейтинг за устойчивост. 
Dow JonesSM World Extended Sustainability Index (DJSI World Enlarged) 
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представлява топ 20% от най-големите 2500 компании в DJGTSM. 
Методологията на DJSI улеснява персонализираните индекси за 
устойчивост, като например индекси, обхващащи различни региони, 
различни сектори, различни валути и други критерии за изключване. 

 

ISO 2600 (Международен стандарт - Ръководство за социална отговорност) - 
помага да се изясни какво е социална отговорност, т.е. помага на бизнеса и 
организациите да превърнат принципите в ефективни действия и споделя 
най-добрите практики за социална отговорност в световен мащаб. Тя е 
насочена към всички видове организации, независимо от тяхната дейност, 
размер или местоположение. Стандартът стартира през 2010 г. след 
петгодишни преговори между много различни заинтересовани страни по 
света. Ето защо този международен стандарт е разработен с помощта на 
подход с участието на множество заинтересовани страни, включващ 
експерти от повече от 90 държави и 40 международни или широкообхватни 
регионални организации, ангажирани в различни аспекти на социалната 
отговорност. Тези експерти се състоят от шест различни групи 
заинтересовани страни: потребители; правителство; промишленост; труд; 
неправителствени организации (НПО); и обслужване, подкрепа, научни 
изследвания, академични и други. Освен това са предвидени специални 
разпоредби за постигане на баланс между развиващите се и развитите 
страни, както и баланс между половете в редакционните екипи. 

 

AA 1000 Series (AP) - международно приета рамка, основана на принципи, 
насочени към организацията, идентифицирането, приоритизирането на 
устойчивостта, управлението и ефективността. Нейната работа се основава 
на принципите на: 
- включване – хората трябва да имат думата при решения, които ги засягат; 
- същественост – лицата, вземащи решения, трябва да идентифицират и да 
са наясно с въпросите, свързани с устойчивостта, които имат значение; 
- отзивчивост – организациите трябва да действат прозрачно по темите за 
материалната устойчивост и свързаните с нея въздействия; 
- въздействие – организациите трябва да наблюдават, измерват и да носят 
отговорност за това как техните действия засягат по-широките им 
екосистеми. 

 

EMS (ISO 14000, EMAS) - ISO 14000 е серия от международни стандарти за 
управление на околната среда, създадени през 1996 година. Те определят 
изискванията за създаване на политика в областта на околната среда, която 
определя въздействието върху околната среда. Основна цел на ISO 14000 е 
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да насърчава ефективни системи за управление на околната среда в 
организациите чрез използване на най-добри практики за организиране и 
прилагане на информация, свързана с управлението на анализираната 
среда. Стандартите са приложими във всички страни и се отнасят до 
следните принципи: приложимост, промоция, икономичност, гъвкавост, 
научна валидност, практичност, полезност и използваемост. 

 
2.5.3. CSR стандарти в управлението на човешките ресурси 

 

SA 8000 (Social Accountability 8000) е най-широко използваният стандарт за 
социална отговорност, разработен в Ню Йорк от американската 
неправителствена организация Social Accountability International, 
международен стандарт за социална отговорност. Той разглежда въпроси, 
свързани със социалната политика на компаниите, като определя 
политиката и процедурните изисквания относно: зачитането на правата на 
човека, по-специално правата на детето и жените, справедливото 
възнаграждение на служителите, зачитането на всички други права, 
гарантирани от хартите на ООН и конвенциите на Международната 
организация на труда. 

 

Първата версия на този стандарт влезе в сила през 1997 г. Агенцията за 
акредитация на Съвета по икономически приоритети (CEPAA) имаше 
водеща роля в разработването на стандарта: консорциум от организации, 
включващи: синдикати, организации за защита на правата на човека, 
неправителствени организации, работещи за защита на правата на децата, 
представители на академичните среди, търговци, инвеститори, 
консултантски, счетоводни фирми и сертифициращи организации. SA8000 
има за цел да предложи стандарт за сертифициране на тези фирми и 
корпорации, мотивирани да гарантират спазването на основните права на 
работниците. Стандартът се основава на 12 конвенции на Международната 
организация на труда (МОТ), Всеобщата декларация на ООН за правата на 
човека и Конвенцията на ООН за правата на детето. 

 

Стандартът разглежда 9 основни области на управление на човешките 
ресурси. Сертифицираните организации трябва да докажат, че техните 
дейности са в пълно съответствие с националното законодателство и 
изискванията на SA8000 в следните аспекти: 

 липса на детски труд; 

 липса на принудителен труд; 

 наличие на здравословни условия на труд; 
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 свобода на сдружаване на работниците; 

 липса на дискриминация; 

 подходящи дисциплинарни практики; 

 подходящо работно време; 

 адекватно заплащане за труд - минимална работна заплата и 
адекватно заплащане според труда и квалификацията; 

 управленски практики - сключване на колективни трудови 
договори и възможности за обучение. 

 

Този стандарт помага на представителите на бизнес сектора да разработват, 
прилагат и разработват политики, насочени към правилното управление на 
човешките ресурси. По този начин те демонстрират на трети лица своята 
неумолимост към работодателите, чиято печалба и присъствие на пазара се 
постига чрез принудителен труд в условия, които нарушават основни 
човешки права. Сертифицирането по SA8000 е скъп процес и много 
представители на бизнеса признават стандарта като "подходящ за страни от 
третия свят". 

 

Тази концепция е фундаментално неправилна, защото много от водещите 
корпорации в света са сертифицирани по този стандарт, използвайки го 
като средство за придобиване на добър публичен имидж. Същите тези 
корпорации определят свои собствени социални изисквания за своите 
доставчици въз основа на стандарта SA8000. Контролът на социалните 
изисквания се извършва от самите корпорации, които изпращат свои 
одитори или наемат одитори от акредитирани професионални 
сертифициращи организации. Евентуалното сертифициране по SA8000 от 
акредитиран от SAI независим сертифициращ орган в повечето случаи 
елиминира множество инспекции от втора страна. 

 

Освен това представители на международни хуманитарни организации като 
OXFAM участват в одита на компании в шивашката и модната индустрия в 
третия свят, които не използват детски труд и принудителни мерки за 
извънреден труд. По време на одита работниците са активна страна. 
Тяхното участие е под формата на даване на интервюта на одитора или 
улесняване на инспекциите на работното място. Одиторът събира повече 
информация за дейността на организацията от графици за смяна, ведомости 
за заплати, искания за годишен отпуск, планове за обучение на работното 
място, допълнителни споразумения за извънреден труд и компенсации за 
извънреден труд. 
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Една от характеристиките на стандарта SA 8000 е, че той изисква 
компаниите, сертифицирани по този стандарт, да налагат основните си 
елементи и на своите доставчици. Международните компании изискват от 
своите доставчици и партньори да спазват техните политики за 
корпоративна социална отговорност и кодекси за поведение. По този начин 
се стимулира налагането на етични стандарти за бизнес поведение под 
натиска на водещите световни компании. 

 
 

2.5.4. Стандарти за качество на КСО 

 

КСО е успешна бизнес стратегия за устойчиво развитие, която помага на 
компаниите не само да увеличат влиянието си на пазара, но и да изградят 
положителен обществен имидж. Хората днес са толерантни към 
предприятия, които участват в благотворителни инициативи и подкрепят 
финансови, културни и обществени събития. Спазени са и усилията им за 
опазване на околната среда чрез рециклиране на ненужни консумативи 
(тонери, хартия, стъкло, пластмасови опаковки и др.), въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност и за пречистване или унищожаване на опасни 
производствени отпадъци. От друга страна, служителите търсят 
работодатели, които им предлагат не просто добро възнаграждение, но и 
подходящ социален пакет с грижа за себе си и членовете на семейството си. 
Подпомагането на общността чрез вашите действия може да бъде 
изключително удовлетворяващо. Най-голямото вдъхновение за 
служителите е да работят рамо до рамо в мисия на доброта. В резултат на 
това се създава усещане за сплотеност и работа в екип, което остава в 
съзнанието на служителя дълго след като се е върнал на работното си 
място. Тиймбилдинг програмите с корпоративна социална отговорност 
(КСО) дават възможност на компаниите да помогнат за посрещане на 
редица човешки нужди, които вълнуват техните служители. Участвайки в 
забавни, динамични и иновативни тиймбилдинг програми, екипите влияят 
върху живота на хората в нужда по положителен и смислен начин. Наред 
със забавленията, докато работят заедно в програмите за изграждане на 
КСО, служителите ще изпитват чувство за отговорност и целеустременост 
при реализирането на важната кауза. Така, с бавни стъпки и независимо от 
различните си форми и проявления, корпоративната социална отговорност 
постепенно превзема компаниите по целия свят. 

 

Един от най-важните елементи на социалната държава през 21 век е 
корпоративната социална отговорност (КСО), за която все повече се говори 
в Европейския съюз. В България един от основните проблеми е липсата на 
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информираност по въпроса, тъй като за нас концепцията е изцяло нова и 
все още се развива, като концепция и идея в социално-икономическата ни 
среда. Корпоративната социална отговорност е устойчив социален 
ангажимент на държавата с нарастваща роля и значение по отношение на 
повишаване на отговорността на компаниите и предприятията към 
служителите и техните семейства и тяхното въздействие върху обществото. 
С други думи, компаниите трябва да работят доброволно за постигане на 
социални и екологични цели в рамките на своите бизнес дейности. За да се 
съобразят с корпоративната си социална отговорност, предприятията 
трябва да имат механизъм за интегриране на социалните и екологичните, 
етичните, човешките права и потребителските въпроси в своите бизнес 
операции. Корпоративната социална отговорност е доброволният 
ангажимент на бизнеса да даде своя принос за социалното, 
икономическото и устойчивото развитие - принос, който надхвърля 
законово определените изисквания по отношение на социалното и 
трудовото законодателство - условия на труд, трудови правоотношения, 
опазване на околната среда. 

 

Основното изследване на разбирането и практиките на корпоративната 
социална отговорност в България е замислено през първата половина на 
2006 г. в рамките на българската мрежа на "Глобалния договор" в България. 
Тя има за цел да установи разбирането и нагласите към корпоративната 
социална отговорност сред големите и средни компании, както и сред 
компаниите-членки на "Глобалния договор" в България. Анализите на 
основните модели и практики, факторите, които възпират и насърчават 
корпоративната отговорност, са важни за доброто планиране на бъдещите 
проекти на мрежата на Глобалния договор в България, насърчавайки повече 
компании да възприемат подобно бизнес поведение. 

 

Общата рамка на корпоративната социална отговорност се ръководи от 
международно признати принципи и насоки, включително: Концепцията за 
корпоративна социална отговорност, Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия, Десетте принципа на Глобалния договор 
на ООН, Стандарта ISO 26000 с насоки за социална отговорност, 
Тристранната декларация на Принципите на МОТ за многонационалните 
предприятия и социалната политика, Ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека. Основният акцент на корпоративната 
социална отговорност е: отчетност, прозрачност, публичност и отговорно 
поведение. 
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Министерството на труда и социалната политика определя и играе важна 
роля в насърчаването на социално отговорните практики в обществото чрез 
насърчаване, насърчаване и подкрепа на въвеждането на корпоративна 
социална отговорност, създаване на условия за ефективни партньорства 
между всички заинтересовани страни. По отношение на този модел в 
България вече могат да се посочат някои добри примери и практики. Един 
от тях са ежегодните конкурси за постижения в областта на КСО, които се 
организират - целта е те да бъдат стимулирани и признати. За да се насърчи 
прилагането в България на принципите на доброто корпоративно 
управление през 2007 г., беше приет Национален кодекс за корпоративно 
управление. Това дава основание да се определи Кодексът като стъпка 
напред към прилагането на принципите на КСО, доколкото той поставя по- 
отчетлив акцент върху отношенията със заинтересованите страни. През 
2014 г. в България имаше 53 публични компании, които подписаха Кодекса 
и спазиха неговите изисквания. 

 

По време на заседанието си на 28 август 2019 г. българското правителство 
прие Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019- 
2023 г. Разработването на Стратегията за КСО 2019-2023 г. е в отговор на 
политическия ангажимент на правителството за подобряване качеството на 
живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес 
практики и в изпълнение на правителствената Програма за управление. 

 

Членове на Консултативния съвет по КСО, в който участват представители на 
социалните партньори, научната общност, неправителствения сектор и 
държавната администрация, оказаха активна подкрепа при разработването 
на Стратегията. 
Сред целите на документа са: насърчаване на устойчивото прилагане на 
прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, както и 
стимулиране развитието на политика на социално отговорно управление на 
предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на 
публичната администрация. 

 

Стратегията се основава на доброволния характер на КСО, разбиран като 
ангажимент от страна на ръководството на дружества, публични структури и 
граждански организации, че при управленските си решения и ежедневните 
действия те отчитат специфичните интереси на клиентите, доставчиците, 
потребителите, служителите и обществеността, включително з. в областта 
на околната среда и на всички други субекти, с които е свързана тяхната 
дейност. 
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Като основни заинтересовани страни са определени ръководството на 
компанията, управленските звена на публичните институции, служителите и 
служителите. В по-широк кръг - потребители, корпоративни клиенти и 
подизпълнители по веригата с тяхната екосистема, социални партньори, 
граждански и академични структури, околната среда. 

 

Изпълнението на Стратегията ще бъде съгласувано с мерки от други 
стратегически документи в областта на развитието на човешките ресурси, 
заетостта, демографската политика, опазването на околната среда, 
образованието и др. Стратегията е структурирана в отделни тематични 
части. Представени са актуалната ситуация в областта, основните понятия на 
КСО в национален и европейски контекст, предизвикателствата и бариерите 
пред проявите на социално отговорно поведение . Представени са визията, 
принципите и целите на Стратегията. 

 

Поставени са четири стратегически цели, съответни дейности и мерки за 
тяхното изпълнение. Изпълнението на Стратегията ще се осъществи на три 
етапа: 2019, 2020 - 2021, 2022 - 2023. Разработени са планове за действие 
/2019 г. и 2020-2021 г./ за изпълнение на Стратегията, като планираните 
дейности са съобразени с целите на Стратегията и представляват 
координирани съвместни действия на заинтересованите страни. Ако има 
доказана необходимост, особено като следствие от технологичното 
развитие, водещо до качествено нови трудови отношения и въздействие 
върху околната среда и обществото, е възможно актуализиране на 
Стратегията (Портал за обществени консултации - Министерски съвет, 
https://www.mlsp.government .bg/). 

 

Като цяло корпоративната социална отговорност във всички дефиниции се 
приема като форма на корпоративно стратегическо управление, която 
поставя стандарти за управление на по-високо ниво от правната принуда и 
представя КСО като система за управление на взаимоотношенията между 
компанията и нейната среда (заинтересовани страни - лице или група, която 
има интереси във вземането на решения или в действията на дадена 
организация). 

 
 

2.5.5. Екологични стандарти за КСО 

 

ISO 14001 е международният стандарт за системи за управление на 
околната среда (EMS) и е най-широко използваният стандарт за EMS в света, 

http://www.mlsp.government/


72 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

с повече от 14 000 сертифицирани организации във Великобритания и над 
250 000 сертификата, издадени по целия свят. ISO 14001 е основен стандарт 
за системи за управление с регулирани специфични изисквания за 
формулиране и поддържане на система за управление на околната среда 
(EMS). Това помага да се контролират всички аспекти на околната среда, да 
се намали тяхното въздействие и да се гарантира спазването на 
регулаторните изисквания. 

 

ISO 14001 е придружен от ISO 14004 Системи за управление на околната 
среда - общо ръководство за принципите, системите и методите на 
изпълнение. Стандартът обхваща въпроси като създаването, внедряването, 
поддръжката и непрекъснатото подобряване на СУОС. 

 

Всички държави, принадлежащи към ЕС, трябва да определят високи 
стандарти по отношение на въздействието на стопанските дейности върху 
природата и да разглеждат опазването на околната среда и намаляването 
на темпа на изменение на климата като част от своята политика за 
корпоративна социална отговорност. 

 

Съгласно тази политика всяка компания трябва да се стреми трайно да 
намали негативното си въздействие върху околната среда, както и това на 
своите клиенти, и да повиши информираността на служителите, клиентите и 
обществото по проблемите на околната среда чрез прилагане на 
последователни и устойчиви мерки. За тази цел трябва да се прилага 
ефективна политика . 

 

Създаване на вътрешна система за управление на въздействието върху 
околната среда 
Всяка компания влияе върху околната среда основно чрез потреблението 
на енергийни и водни ресурси, използването на хартия и други материали, 
състоянието на клоновата мрежа и ефективността на използваното 
оборудване и транспортни средства. 
За да се ограничи екологичният отпечатък, компаниите трябва да създадат 
екологична база данни за проследяване и анализ на използваните ресурси, 
въз основа на която се предприемат мерки за намаляване на тяхното 
количество. Част от тези стъпки се изразяват в използването на енергийно 
ефективни машини и оборудване, използване само на сертифицирана 
хартия, ограничено използване на пластмаса до минимум. При избора на 
изпълнители, с които работи, всяка компания трябва да постави и обърне 
внимание на определени екологични критерии. Например те следва да 
насърчават клиентите си да използват онлайн и автоматизирани услуги. 
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В същото време компаниите трябва да се стремят да насърчават активния 
начин на живот и отговорното отношение към природата сред своите 
служители, чрез организирането и подкрепата на редица инициативи, 
насочени както към техните служители, клиенти и доставчици, така и към 
широката общественост. Темите, свързани с екологията и опазването на 
околната среда, трябва да бъдат съществена част от обучението на 
служителите и работниците на всяка компания. 

 

Управление на риска за околната среда при дейността на дружеството 
Част от системата за опазване на околната среда е управлението на риска за 
околната среда, свързано с дейността на компанията. Съгласно набор от 
критерии за въздействие върху околната среда, работодателят извършва 
подробен  анализ и  постоянен мониторинг на всички  икономически 
дейности, които представляват потенциален риск за природата. Оценява се 
екологичният  риск  на всяко  искане за финансиране, а  тези, които 
представляват риск за околната среда или са свързани с дейности от 
списъка за изключване  на дружеството,  се отхвърлят.  Въвеждайки 
проблемите на околната среда в процеса на реализиране на готови 
продукти или услуги, компаниите успяват да повишат цялостното ниво на 
информираност на своите клиенти. 

 

Един от косвените, но много значими начини, по които компанията влияе 
върху околната среда, е чрез ефекта от проектите, които финансира. Всяка 
компания трябва да подкрепя това икономическо развитие, което е в 
съответствие с принципите на устойчивост и ефективно използване на 
природните ресурси. 

 

Още през 2006 г. стартира първата по рода си програма в България за 
подобряване на енергийната ефективност - първоначално за частни лица, а 
по-късно и за бизнеса. С течение на времето някои компании се превърнаха 
във водещи институции, финансиращи само проекти за подобряване на 
енергийната ефективност и опазване на околната среда. 

 

Всяка компания трябва да разработи своя собствена методология за анализ, 
оценка и приоритетно финансиране на "зелени проекти", обединени под 
името "Зелена инвестиция". Тази категория включва проекти за 
подобряване на енергийната ефективност, производството на енергия от 
възобновяеми източници и различни мерки с благоприятно въздействие 
върху околната среда. 
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2.5.6. CSR стандарти за безопасност и здраве при условията на труд 

 

Съвременната динамика на бизнес средата предизвиква налагането на 
нови организационни форми и отношения извън организацията. 
Нововъзникващите партньорства, аутсорсингът, франчайзингът, съюзите, 
синдикатите, агенциите, асоциациите и правителствените агенции обръщат 
значително внимание на нагласите на служителите и управлението на 
човешките ресурси. Прилагането на множеството нови подходи в 
управлението на човешките ресурси е важно за приобщаването на 
организацията към социалните и екологични отговорности на новата ера. 
Управлението на човешките ресурси включва организацията на 
междуличностните отношения със служителите в и извън организацията, 
осъществяването на правилна комуникация при обсъждането на етични и 
социални въпроси, свързани с възможностите за дискриминация, системата 
за социално подпомагане, несправедливостта, условията на труд и др. 

 

Хората / отделите, отговорни за управленските нужди на екипа в дадена 
организация от работодателя до постигането на резултата сред обществото, 
са от основно значение за прилагането на КСО във всяка организация. Те 
могат да бъдат систематизирани, както е представено на фигура 2.7. 

 

Прилагането и насърчаването на зелени практики включва подпомагане на 
намаляването на отпадъците в околната среда (производство в затворен 
цикъл, промишлено рециклиране, опаковки за еднократна употреба и др.), 
както и насърчаване на зелени маркетингови стратегии. Важно е 
служителите и обществеността да бъдат информирани за ценностите и 
екологичните дейности на компанията. На индивидуално ниво зелените 
практики могат да означават дистанционна работа от дома, споделено 
пътуване, изключване на електрическите уреди след часове, насърчаване 
на кафявите торбички в офиса, за да помогнат на служителите да намалят 
мазнините и калориите, за да живеят по-здравословен живот, а също и да 
намалят отпадъците от опаковки. Насърчаването на култура на 
корпоративна социална отговорност означава насърчаване на отношение 
на отговорност и чувство за собственост и участие в програми за КСО. 

 

Фигура 2.7: Процес на управление и внедряване на КСО 
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Всеотдайните служители биха позволили приятелска конкуренция и 
програми за признание. Социални и връзки с обществеността - фирмени 
отношения с местните общности чрез следните дейности: 

 Фирмените благотворителни програми са съобразени с интересите 
на служителите; 

 Доброволчески дейности; 

 Корпоративно спонсорство на публични събития; 

 Насърчаване на служителите да участват в walkathons, хранителни 
банки и др. 

 

HR отделът в повечето случаи отговаря за мотивацията на служителите, 
празнуването на успеха, възхваляването на индивидуални и групови 
инициативи (включително социални). Разбира се, всички тези програми 
изискват сериозно участие на ръководството; Особената роля на отдел 
"Човешки ресурси" е да бъде средство за промяна и канал за обратна 
връзка. 
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Глава 3. Възникващи социални предизвикателства с 

Индустрия 4.0 

Въведение в главата 

Главата "Възникващи социални предизвикателства пред Индустрия 4.0" има 
за цел да фокусира вниманието върху уязвимостта на социалната система 
от гл. на възможностите на Индустрия 4.0 в подкрепа на усилената работа 
на хората с увреждания и националните политики за тяхната 
професионална рехабилитация. Обърнато е внимание на европейската 
фискална хармонизация и данъчно третиране на инициативите за КСО с 
акцент върху регулацията на ДДС при даряване на храни, представен е 
работещ модел на функциониране на Българската хранителна банка. 
Специално внимание е отделено на необходимите дълбоки промени в 
образованието и предизвикателствата на поколението Z. Разгледани са 
основните характеристики на поколението Z и са представени 
предизвикателствата пред образователните институции в обучението на 
поколение Z. От позицията на управление на проекти, стъпка по стъпка 
подход за управление на проекти в областта на КСО в Индустрия 4.0. 
Използвани са емпирични изследвания за наблюдение на отношението на 
бизнеса към принципите на КРС и мотивацията за даряване в условията на 
Covid-19. 

 

В тази глава ще придобиете знания и умения как да 

 разбират значението на обществените грижи и обществената 
политика за нуждаещите се със специално внимание към хората с 
увреждания и тяхната професионална рехабилитация; 

 разбират значението на регулирането на ДДС на даряването на храни 
въз основа на националния модел на хранителна банка; 

 описва и обсъжда ефективността на работния модел на Националната 
хранителна банка и нейната посредническа роля; 

 анализира в дълбочина специфичните очаквания на поколението Z 
към образователната система и към обществото; 

 препоръчва големи промени в образователната система по 
отношение на отговора на отношението и очакванията на 
поколението Z; 

 наблюдава поетапния подход за разработване на образователни 
материали и изследвания в областта на КСО в Индустрия 4.0; 

 обсъдете проучване на отношението на бизнеса към КСО съгласно 
рамката на Covid-19. 
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Главата включва следните подглави 

1. Уязвимост на системата 
2. Европейско фискално хармонизиране и данъчно третиране на 
инициативите за КСО 
3. Дълбоки промени в образованието и поколение Z 
предизвикателства 
4. КСО в управлението на Индустрия 4.0: поетапен подход 

5. КСО и пандемия от Covid-19 
3.1 Уязвимост на системите 

 

Резултатът от по-голямата взаимозависимост и скритите уязвимости, пред 
които са изправени предприятията днес, е увеличеният брой несигурности 
при вземането на корпоративни решения. Настоящите модели за работа на 
мрежата подчертават нарастващото значение на разширеното предприятие 
чрез установяване на по-голяма свързаност между заинтересованите страни 
по целия свят. Тази свързаност създаде и изцяло нови заинтересовани 
страни и изисква иновативни форми на управление на риска. 

 

От гледна точка на компанията, социалният риск, както всеки друг риск, 
възниква, когато собственото поведение или действията на другите в 
нейната оперативна среда създават уязвимости. В случай на социален риск, 
заинтересованите страни могат да идентифицират тези уязвимости и да 
окажат натиск върху корпорацията за промени в поведението. Тъй като 
способността да се изслушват в перспективите на корпоративните 
заинтересовани страни по социалните въпроси се превръща в конкурентна 
необходимост, управлението на социалния риск ще трябва да стане по- 
пълно вградено в корпоративната стратегия. 

 

Рискът възниква, когато съществува уязвимост в операционната система на 
организацията при липса на ефективен контрол и мерки за 
противодействие (т.е. липса на управление на риска). За да намалят риска, 
компаниите разработват системи за управление на риска. Системите за 
управление на риска имат за цел преди всичко да се справят с 
несигурността на пазара. Основната им цел е да създадат контрол и 
контрамерки, които свеждат до минимум или премахват смущенията, 
загубите или щетите върху бизнес операциите и съкращават времето за 
възстановяване от нежелано събитие и по този начин намаляват 
въздействието му върху бизнеса. 

 

Уязвимостта на системите се проявява с особена острота по отношение на 
осигуряването на заетост за хората с увреждания.  
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3.1.1. Осигуряване на заетост за хора с увреждания 
 

 

Заетостта на хората с увреждания в България е национален приоритет, 
който изисква постоянно политическо и обществено внимание, както и 
максимална степен на координация на политиките, свързани с нея. 
Приоритет за България е възстановяването на заетостта след пандемията от 
Covid-19 и повишаването на качеството на работната сила чрез 
предоставяне на повече възможности за обучение с помощта на 
дигиталните технологии и развитието на нови гъвкави форми на работа и 
дистанционна работа. Заетостта на хората с увреждания е регламентирана 
основно в Закона за насърчаване на заетостта (ЗООС) и Закона за 
интеграция на хората с увреждания. 
По данни на НОИ и НСИ има около 200 000 хора с увреждания, които са в 
трудоспособна възраст, около 10% от които са заети в различни сфери на 
обществения живот. По данни на Агенцията по заетостта (ИА) през 2021 г. 
активно са търсили работа 14 225 лица с трайни увреждания, което 
представлява 4% от общия брой регистрирани безработни лица. 

 

С най-висок дял в професионалната структура на безработните лица с 
трайни увреждания имат лицата без квалификация и специалност - 42.9%, а 
с най-висок дял в образователната им структура са лицата със средно 
специално и професионално образование - 41.7%. Ръстът на безработицата, 
структурните промени в икономиката и т.н. увеличиха проблемите на 
инвалидите и в много случаи намалиха възможностите на близките им да 
осигурят адекватна грижа за тях. Както се вижда от горното, много малък 
процент от хората с трайни увреждания са намерили и имат шанс да 
намерят своята реализация на пазара на труда. 

 

Причините за това са многобройни и от различно естество. Някои от по- 
важните са: 

 социална изолация и липса на мотивация 

 неадекватно отношение на работодателите към целевата група 

 Незащитен достъп до работното място 

 липса на подходяща работна среда, съобразена със специфичните 
нужди на хората с увреждания 

 слаба обществена осведоменост 

 слаба професионална квалификация 
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Достъпът до пазара на труда до голяма степен зависи от квалификациите, 
получени чрез професионално обучение. Тя може да започне само след 
придобиването на образователен минимум. Това означава, че за да могат 
хората с увреждания да участват по-активно на пазара на труда, е 
необходимо преди всичко да им се осигури по-голям достъп до 
образователната система. 

 

В България професионалното обучение на ученици с увреждания се 
осъществява в системата на съществуващите специални училища или в 
няколко специализирани центъра за обучение на хора със зрителни или 
слухови увреждания. Известно е, че обучението в специални училища 
предлага много ограничен избор на професии, обучението е на ниско ниво 
и не отговаря на изискванията на пазара на труда. 

 

Важен елемент в живота на хората с увреждания е тяхната информираност 
и способност за общуване в зависимост от тяхното увреждане. 
Информацията трябва да бъде предоставена в достъпна форма, базирана 
на технологичните постижения на Индустрия 4.0 - визуално представяне на 
текст, текстов дублаж, субтитри, брайлово писмо, жестомимичен език и 
знаков дублаж, дублаж на глас, тактилна комуникация, увеличени 
шрифтове, достъпна мултимедия, както и всякакви писмени, аудио, на 
опростен език, дублаж, допълващи и алтернативни методи, средства и 
формати за достъпна информация. 

 
 

3.1.2. Професионална рехабилитация 
 

 

създаване и поддържане на работни места за хора с увреждания, 
адаптиране на работните места и оборудването според 
психофизиологичните и антропометричните характеристики на хората с 
увреждания, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, от 
една страна, и от друга - повишаване на професионалните умения и 
повишаване квалификацията на хората с увреждания, в т.ч. с умствени 
увреждания, с оглед гарантиране качеството на произвежданите продукти, 
успешно участие на пазара и разширяване на възможностите за заетост на 
хората с увреждания. 

 

Осигуряването на заетост чрез работата на хората с увреждания е сложна 
задача, чието решаване е трудно изпълнимо, но намира най-добрата форма 
на реализация чрез специализираните предприятия и кооперации на хора с 
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увреждания. Активната социална политика в тях, интегрираният подход са 
само част от аргументите на добрите практики на българските предприятия 
и кооперации за хора с увреждания. 

 
 

3.2. Европейска фискална хармонизация и данъчно третиране на 

инициативите за КСО 

 

Даренията на храни и хранителни стоки са част от концепцията за КСО. С 
оглед на фискалния статус на дарителя като регистрирано по ДДС лице, 
самият акт на дарение може да се третира от данъчните органи като 
облагаема сделка. 

 
 

3.2.1. Регулирането на ДДС при даряването на храни 
 

 

В условията на пандемията от Covid-19 подобни инициативи бяха широко 
застъпени и популярни, което също намери законодателна подкрепа. С 
промени в Закона за данък върху добавената стойност Народното събрание 
на Република България от 01.07.2022 г. въвежда режим на освободени от 
ДДС дарения на храни, доколкото стойността им не надвишава 1 на сто от 
общата стойност на облагаемите доставки, извършени от лицето на 
хранителни стоки през календарната година, предхождаща текущата. 
Приложимите текстове са следните: 

 

Законът за данък върху добавената стойност 
 

Чл.6, ал.4, т.4. 88 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) свободното 
предоставяне на хранителни продукти на оператор на хранителна банка, 
когато към момента на предоставяне са изпълнени едновременно следните 
условия: 

 

а) единичното количество хранителен продукт е с незначителна стойност; 
 

б) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г.) операторът на хранителна банка е вписан в 
регистър по чл.103 от Закона за храните; 

 

в) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г.) хранителният продукт е включен в списъка по 
чл.96, ал.2 от Закона за храните; 
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г) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г.) срока по чл.96, ал.3 от Закона за храните, до 
който може да се доставя хранителният продукт; 

 

д) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г.) операторът на хранителна банка, преди да 
направи дарението, е предоставил по електронен път на Националната 
агенция за приходите необходимата информация, чието съдържание и 
файлов формат се определят със заповед на изпълнителния директор на 
агенцията; 

 

е) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г.) общата стойност на хранителните продукти, 
предоставени безвъзмездно на операторите на хранителни банки за 
текущата календарна година, не надвишава 1 на сто от общата стойност на 
облагаемите доставки, извършени от лицето хранителни продукти през 
календарната година, предхождаща текущата, като за всяка разпоредба е 
съставен документ с посочения вид, количество, единица и обща стойност 
на хранителните продукти, удостоверяващи предаването им на съответния 
оператор на хранителна банка; 

 

ж) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г.) лицето, което е предоставило хранителните 
продукти безплатно, няма влезли в сила публични задължения в края на 
месеца, в който са предоставени стоките, а задълженията не са отразени в 
данъчната и осигурителната му сметка или не са отразени като подадени за 
изпълнение в Националната агенция за приходите. 

 
 

3.2.2. Оперативен модел на Българската хранителна банка 

 

Българска хранителна банка (БФБ) е член на Глобалната мрежа за 
хранително банкиране (GFN) и на Европейската федерация на хранителните 
банки (FEBA). Оперативният модел на БФБ като национален оператор на 
инициативи за даряване на храни се основава на модел на 3 страни и 
подход от 6 стъпки (вж. фигура 3.1 и фигура 3.2). Българска хранителна 
банка е създадена през 2012 г. от 9 организации и фирми: Асоциацията на 
месопреработвателите в България; "Белла България" АД; Био България 
(Хармоника); Крафт Фуудс (Монделийз); Нетера; Пикадили (група Делхайз); 
Пътен бегач (BG MENU); Тандем – B; FORA (Фондация за развитие на 
общността). Водеща институция на модела е Българската хранителна банка, 
чиято основна задача е превръщането на излишъка от храна в ресурс за 
различни програми за подпомагане на храните. 
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Фигура 3.1: Национална мрежа за донорска храна – български модел 
 

 

 
Като ефективен посредник БФБ се превърна в надежден партньор на 
компании и асоциации от хранително-вкусовата промишленост в усилията 
им да намалят хранителните отпадъци. В резултат на това моделът на БФБ 
достига до 8 000 нуждаещи се седмично. На годишна база 20 000 души се 
обслужват чрез различни хранителни програми, подкрепяни от БФБ (прокс. 
равен на 0.3% от българското население за 2021 г.). 

 

Осъществяването на комуникационната връзка между донорите в мрежата 
на Българската хранителна банка и нуждаещите се се базира на 
информационна мрежа с технологично ниво, съответстващо на Индустрия 
4.0. 
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Фигура 3.2: Оперативен модел на Българската хранителна банка 
 

Източник: Адаптация на автора, базирана на https://www.bgfoodbank.org/en/ 

http://www.bgfoodbank.org/en/
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3.3. Дълбоки промени в образованието и поколение Z предизвикателства 

 

В най-широкия си смисъл терминът "поколение" може да се използва за 
обозначаване на група хора, родени приблизително по едно и също време, 
които споделят отличителни социални или исторически житейски събития 
по време на критични периоди на развитие (Twenge, et al., 2010). Темата за 
наличието на общи характеристики при хората, които въз основа на горната 
дефиниция могат да бъдат причислени към дадена поколенческа кохорта, 
навлезе широко в академичния дискурс през последните няколко 
десетилетия, като основният акцент беше поставен върху въпроса за 
значимостта на различията между отделните поколения и намирането на 
начини за преодоляването им в социално-икономически план. В контекста 
на разглежданата тук сфера - образователната, тази тема е още по-значима, 
тъй като непознаването и пренебрегването на поколенческата специфика 
на обучаемите намалява ефективността на използваните и прилагани 
модели и на практика обрича целия образователен процес на провал. Това 
извежда на преден план необходимостта от задълбочено познаване на 
специфичните характеристики на представителите на дадено поколение и 
съответно възможностите за идентифициране на основните 
предизвикателства, свързани с тяхното образование. 

 
 

3.3.1. Основни характеристики на поколението Z 
 

Терминът "поколение Z" се отнася за всеки, роден между 1993 и 2001 г. 
(Български център за нестопанско право, 2020). Днес най-възрастните 
членове на тази възрастова група са в края на двадесетте си години, което 
ги прави кохортата на поколението, което в момента напредва през 
системата на висшето образование. 

 

Членовете на поколението Z споделят няколко общи черти. Първо, те на 
практика не познават живота без дигитални технологии. Това формира в тях 
различен мироглед, ценности и култура в сравнение с предишните 
поколения. Според някои проучвания дори структурата на мозъка е 
различна за тях, което прави визуалните форми на учене по-ефективни. 
(Ротман, 2016). Тъй като са склонни да възприемат визуалната информация 
много повече от вербалната информация, те имат качествено различни 
способности за абстрактно и асоциативно мислене и различен обем лексика 
в сравнение с предишните поколения. Те са в състояние да се концентрират 
бързо, но и бързо губят интерес, възприемат грешките като обратна връзка, 
а не като провал (Панчева, 2021). 



 

 
 

 

Втора отличителна характеристика на представителите на поколението Z е 
високата степен на съмнение в себе си и стремеж към професионална и 
социална сигурност. Безопасността и желанието да се избегне рискът от 
нараняване (физическо или психическо) са от изключителна важност за тях. 
Поради тази причина те често предпочитат да се изразяват във виртуална 
среда и да защитават неприкосновеността на личния живот на личното си 
пространство. Това извежда толерантността на преден план като желано 
качество и норма за това поколение. 
Липсата на склонност към поемане на рискове също ги характеризира като 
не особено активни по отношение на стартиране на собствен бизнес и 
стремеж към професионална реализация в големи компании. Независимо 
от тази специфична характеристика, представителите на поколението Z 
приемат работата като важна и значима част от живота си и отдават по- 
голямо значение на качественото й изпълнение, отколкото представителите 
на предишните поколения. Те имат висока интелигентност, способни са 
бързо да възприемат и обработват голямо количество нова информация и 
са изключително любопитни и любознателни. В същото време те са много 
по-прагматични от представителите на предишните поколения, критични са 
и искат да видят смисъла и ползата от своите действия. 

 

Трета важна характеристика, която трябва да се има предвид при анализа 
на предизвикателствата, свързани с образованието на представителите на 
поколението Z, е отношението им към образованието. За разлика от 
предишните поколения, те не приравняват ученето с формалното 
образование, а по-скоро с процеса на обработка на голямо количество 
информация, получена чрез различни канали. В този контекст за тях каналът 
е по-важен от съдържанието, а основният критерий за възприемане на 
получената информация като "интересна" и респективно ценна, е дали тя се 
предоставя по "приятен" начин (Български център за нестопанско право, 
2020). 

 

Независимо от това отношение към формалното образование обаче, 
поколението Z вижда ученето през целия живот като нещо естествено. 
Въпреки че са прагматични и имат реалистичен поглед върху бъдещето си, 
любопитството и любознателността им ги кара постоянно да се учат и 
развиват. Поради тази причина те са склонни да се занимават с онлайн 
обучение по начин, по който нито едно от предишните поколения не е 
било, и често паралелно с основните си посещават различни дистанционни 
курсове, семинари и практически семинари. 
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3.3.2. Основни предизвикателства пред поколението Z за образователните 

институции 
 

Въз основа на така очертаните основни характеристики можем да изведем 
редица предизвикателства, свързани с процеса на обучение на 
представителите от поколение Z. 

 

Първото основно предизвикателство е изборът на подходящ подход към 
образованието на представителите на поколението Z. При този избор 
трябва да се има предвид, че достъпът до информация по всяко време също 
формира различно отношение към властите в тях в сравнение с предишните 
поколения - те са много по-склонни да поставят под въпрос 
компетентността на другите въз основа на собственото си търсене в 
глобалната мрежа. В същото време те очакват от своите учители висока 
степен на толерантност, доброжелателство и разбиране, както и 
своевременно предоставяне на обратна връзка. Те виждат в тях не толкова 
лектори, колкото "приятели", които са в състояние да ги съветват и 
подкрепят по пътя към постигането на целите им. 
Второто основно предизвикателство е свързано с подходящата 
комуникация на образователните цели и мотивацията на обучаемите за 
постигането им. Тъй като представителите на поколението Z са по- 
прагматични и трябва да знаят какво правят и защо го правят, за да осигурят 
активността си в учебния процес, е необходимо ясно да се аргументира 
връзката между това, което се иска от тях и постигането на определен 
ефект. За да се запази мотивацията им, е от съществено значение да се 
вземе предвид и високата им нужда от признание и подкрепа, липсата на 
която може да бъде силен демотивиращ фактор. 

 

Третото основно предизвикателство се отнася до учебното съдържание. В 
тази връзка трябва да се има предвид, че независимо от високата им степен 
на информираност, за успешното изпълнение на дадена задача, 
представителите на поколението Z се нуждаят от по-голямо количество 
знания и опит, в сравнение с представителите на предишното поколение. 
Това означава съответно, че учебното съдържание трябва да бъде 
изчерпателно и да включва голям обем неслухова информация, като в 
същото време е достатъчно богато в практическата част. Тъй като 
познавателните способности на представителите на поколението Z са 
визуално-кинетични ориентирани, вниманието им е нестабилно и те бързо 
губят интерес, учебното съдържание трябва да бъде представено чрез 



87 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

цветни и интересни форми, където акцентът се поставя върху 
запаметяването чрез слух, движение и визуално, вместо чрез четене. 

 

Последното предизвикателство, върху което се фокусираме тук, се отнася 
до оценката на учащите от поколение Z. Тъй като свързват ученето не 
толкова с придобиването на знания, колкото с придобиването на 
компетенции, които ще им помогнат да постигнат личните си цели, те 
очакват системата за оценка на постиженията им да бъде гъвкава и да им 
позволи да изразят себе си и своята креативност и индивидуалност. 
Очакванията им са свързани и с осигуряването на навременна обратна 
връзка, както и толерантно отношение и внимателно представяне на 
негативна информация. 

 
 

3.4. CSR в управлението на Индустрия 4.0: поетапен подход 

 

Целта на проекта е да се постигнат следните резултати: очертаване на 
областите на взаимно допълване с темата за корпоративната социална 
отговорност в контекста на Индустрия 4.0 по конкретни предмети, 
преподавани съгласно съществуващите учебни програми; предоставяне на 
специфична за всяка държава информация за обхвата, степента на покритие 
и прилагането на подхода на ЕС към корпоративната социална отговорност 
относно променящата се икономическа среда, дължаща се на Индустрия 4.0 
в областта на развитието на знанията на студентите; идентифициране на 
недостатъци в текущите програми за бизнес и управление в университетите 
по отношение на предизвикателствата пред корпоративната социална 
отговорност; разширяване на базата за разбиране и справяне с реалността 
на тенденциите в интернационализацията, глобализацията и 
дигитализацията в националната и световната икономика; стимулиране на 
навлизането на академичния състав и студентите в контакти с различни 
стопански субекти; осигуряване на подкрепа от специалисти по 
корпоративна социална отговорност за укрепване на перспективите за 
поставяне на социални цели за бизнеса и прехвърляне на тези идеи на 
завършилите; повишаване на привлекателността на справянето със 
социалната икономика и социалното предприемачество успоредно с 
постигането на основните бизнес цели; осигуряване на инструмент за 
практическа подкрепа на университетските преподаватели, работещи по 
корпоративна икономика, за да подобрят разбирането си за 
необходимостта от въвеждане на нововъзникващи аспекти на 
корпоративната социална отговорност и по-нататъшно развитие на знанията 
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на студентите, за да ги подготвят за сложността на глобализиращата се 
икономика; насърчаване на обмена на мнения относно пречките пред по- 
нататъшното интегриране на темата за корпоративната социална 
отговорност в контекста на Индустрия 4.0 и относно подобряването на 
програмите за обучение; разработване на многоезична онлайн платформа 
за обмен на знания, съвети и обратна връзка; разширяване на разбирането 
и уменията на учащите в области като цифровизация, успешна заетост, 
активно гражданство, социално приобщаване, равни възможности и 
управление на личните промени. 

 

Цялостното изпълнение на проекта е проектирано в следните три основни 
фази (вж. фигура 3.3.): 

 Фаза 1. Рамка на компетентностите и учебна програма (IO1); 

 Фаза 2. Курс на обучение за въздействието на Индустрия 4.0 върху 
КСО (IO2); 

 Фаза 3. Ръководство за лектор с поддържащ комплект (IO3). 
 

Фигура 3.3: Фази на управлението на проекта 
 

 
 

Всяка от тези фази включва пакет от дейности за разработване на 
методически материал или учебно съдържание, свързано с неговото име. 
Изпълнението на първата фаза от компетентностната рамка приключи с 
изпълнението на следните дейности: - Преглед на наличната методология; - 
Създаване на набори от въпроси (3 пакета); - Проучване сред лекторите; - 
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Проучване сред учениците; - Проучване сред бизнес експерти; - Анализ на 
данни; - Развитие на рамката на компетенциите; - Разработване на учебната 
програма; - Адаптиране на националните версии на партньорските 
организации; - Консултация и събиране на обратна връзка. 

 

По време на изпълнението на същинските дейности по изготвяне на учебно 
съдържание, екипът на проекта извърши и такива дейности за управление и 
за осигуряване на информираност и публичност на резултатите и 
полученото финансиране от ЕК. Проектът има собствен уебсайт (https://csr- 
project.eu) и Facebook страница (https://www.facebook.com/CSRin4.0). 
Учебните програми за КСО в Индустрия 4.0 са разделени на две основни 
части: теоретични и ориентирани към казуси. Подходът стъпка по стъпка за 
етапа следва дейностите: - Проектиране на разделите на курса; - Анализ на 
образователните потребности; - Избор на материали за въвеждащо 
обучение; - Разработване на детайлна структура на темите и уроците; - 
Адаптиране на учебни откъси; - Разработване на образователно 
съдържание по релевантни теми; - Адаптация и окончателна работа по 
редактиране. 

 

Фигура 3.4: Включване на предизвикателствата на Индустрия 4.0 в рамката 
на КСО 

 
 

https://www.facebook.com/CSRin4.0
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Old approach 

New approach 

 
 

Съдържанието и отговорните партньори на учебните програми като изход 
IO1 и учебника като IO2 изход са както следва (вж. фигура 3.5). 

 

Фигура 3.5. Стар срещу нов подход за академично преподаване на КСО под 
технологичните предизвикателства на Индустрия 4.0 

 

 
 

При завършването си проектът постигна следните резултати: 
 Идентифициране на недостатъците в текущите програми за бизнес 

и управление в университетите по отношение на 
предизвикателствата пред КСО. 

 Създаване на солидна основа за разбиране и справяне с реалността 
на интернационализацията, глобализацията и дигитализацията на 
тенденциите в националната и световната икономика. 

 Стимулиране на навлизането на академичния състав и студентите в 
контакти с стопански субекти. 

 Оказване на подкрепа от специалисти по КСО за укрепване на 
перспективите за поставяне на социални цели на предприятията и 
предаване на тези идеи на завършилите. 

 Повишаване на привлекателността на справянето със социалната 
икономика и социалното предприемачество успоредно с 
постиженията на основните бизнес цели. 

 Предлага се практически помощен инструмент за университетски 
преподаватели, работещи по икономика на корпорациите, за да се 
подобри разбирането им за нуждите от вграждане на новопоявили 
се черти на КСО и по-нататъшно развитие на знанията на 
студентите, за да ги подготви за сложността на глобализиращата се 
икономика. 
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 Подкрепен обмен на мнения относно пречките пред гладкото 
интегриране на темата за КСО в Индустрия 4.0 и предложения 
относно подобряване на програмите за обучение. 

 

Дейностите по активно разпространение на проекта включват: 
 Идентифициране на преките крайни потребители, бенефициерите 

и заинтересованите страни (както е посочено по-горе, като се 
започне от етапа на предварителното предложение). Всеки 
партньор ще състави портфолио от национални ключови участници 
и заинтересовани страни, които биха се заинтересували да получат 
информация за проекта и окончателните резултати от проекта. 
Тези ключови участници ще бъдат информирани чрез редовни 
писма и съобщения, тъй като могат да бъдат поканени на различни 
събития лице в лице. Всеки партньор ще разработи набор от 
участници в разпространението, състоящ се от представители на 
гореспоменатите групи. 

 Сътрудничество с горепосочените целеви групи, бенефициенти и 
заинтересовани страни ежедневно и на изключителни събития 

 Представяне и предоставяне на продукти за потенциални 
потребители и заинтересовани страни. Повечето от партньорите са 
част от широки национални мрежи, подкрепящи ефективното 
разпространение и прилагане на резултатите и продуктите. 

 Представяне на резултатите в диалога в по-широкия 
образователен сектор и с асоциации за развитие на бизнеса чрез 
представяне на резултатите от симпозиуми, тематични работни 
групи, работа в общността и др. 

 Представяне на крайните резултати на събитие за мултиплициране 
и търсене на експлоатация и интегриране на всички интелектуални 
продукти на проекта. 

 Конференции за разпространение с участието на представители на 
съответните заинтересовани страни във всяка страна партньор. 

 Стратегическо разпространение на всички резултати на 
предварително избрани конференции и симпозиуми (включително 
тези, организирани от институциите на ЕС) и оперативно в рамките 
на образователните институции. 

 Изготвяне на брошури по проекта и навиване на банери на всички 
партньорски езици, които да бъдат разпространени заедно с 
презентациите на проекта Power-Point сред целевите групи и 
заинтересованите страни. 
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 Разработване на интерактивен уебсайт на проекта като инструмент 
за техническо разпространение (както на транснационално, така и 
на национално ниво). Свързана с различни партньорски 
организации, тя ще осигури широка основа за разпространение и 
ще даде възможност за достъпност и използване на резултатите 
(като електронни ресурси по IO1-3) от целевата група. Тя ще 
предостави трайна възможност за професионален диалог и 
споделяне на информация. 

 Запазване на платформата на проекта поне до 2026 г. 

 Търсене на сътрудничество с европейски образователни 
организации чадъри и съответните мрежи. 

 Редовно издаване на специални издания за средствата за масова 
информация (вестници и уебсайтове, списания, 
радио/телевизионни станции), главно във връзка с TPM, 
мултиплициращо събитие и пилотна фаза. 

 

Дейностите по пасивно разпространение са планирани за реализиране чрез 
присъствие и разпространение на резултатите от проекта на подходящи 
свързани срещи, образователни панаири и конференции на други 
институции, където ще бъдат изложени брошури и банери. 

 

Дейности за разпространение след приключване на проекта - Уебсайтът на 
проекта и мрежовата платформа (част от IO3) са източник на обществена 
информация, който ще предложи резултати и резултати от проекта 
безплатно и за по-нататъшно развитие след края на проекта. Уебсайтът ще 
бъде свързан с организационните уебсайтове на партньорите, а 
платформата за обмен и работа в мрежа ще бъде достъпна на базата на 
отворената наука. 

 
 

3,5.CSR и пандемия от Covid-19 

Корпоративната социална отговорност е тема на много научни статии, в 
които е постигнат консенсус по отношение на приоритетите за развитие на 
фирмите, обществото и домакинствата. В условията на пандемията от Covid- 
19 прилаганите от компаниите КСО политики придобиват ново съдържание. 
Доброволчеството, подпомагането на жертвите на болестта, осигуряването 
на оскъдни медицински консумативи са само част от примерите за 
инициативи, за които има доказателства от цял свят. Независимо от това, 
КСО има своя ясна философия и политически прието разбиране. В 
различните страни са приети национални стратегии с добре дефинирани 
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цели и приоритети за корпоративна социална отговорност. На 25 ноември 
2009 г. Министерският съвет на Република България прие първата 5- 
годишна национална стратегия за КСО (www.csr.bg). Няколко месеца преди 
Китай да съобщи за първите случаи на Covid-19, българското правителство 
прие трета 5-годишна стратегия за КСО. По време на пандемията, въпреки 
иначе добре формулираните осем ключови области за изпълнение на 
стратегията, бяха идентифицирани много добри практики на корпоративни 
действия в контекста на КСО. 

 

Корпоративната социална отговорност наложи нов модел на корпоративна 
култура и поставяне на корпоративни цели в продължение на три 
десетилетия. В този модел печалбите (цел на мениджъра) и богатството 
(цел на акционера) са интегрирани в обща стратегия за обществен баланс и 
оценка на въздействието на бизнеса на компанията върху околната среда, 
връзките с обществеността и устойчивото развитие. Така класическото 
разбиране за оборота на паричните потоци в икономиката, свързани със 
създаването на БВП и ролята на правителството, фирмите и домакинствата, 
придобива нови средносрочни и дългосрочни измерения (Терзиев, 
Захариев, Павлов, Петков, & Костов, 2021б). Предприятията започват да се 
адаптират към новите екологични изисквания за нисковъглеродна 
икономика. Стандартизацията на фирмените процеси съгласно ISO вече 
включва много нови изисквания и интегриране на екологично чисти ресурси 
в производствените процеси. Биоразградимите материали заменят 
традиционните продукти в опаковъчната индустрия и артикулите за 
еднократна употреба. С промяната в културата и технологията на 
производство се създава нова среда по отношение на човешките ресурси, 
която приема инвестициите в човешкия капитал като непрекъснат процес 
(учене през целия живот), което е отговорност на индивидите, компаниите 
и обществото (Захариев, 2012). 

 

Кризата с Covid-19 насочи вниманието на правителството и управлението на 
бизнеса обратно към работната сила (Zahariev & Zaharieva, 2003), нейното 
здраве, безопасни условия на труд и гъвкаво работно време (Terziev & 
Ivanov, 2020). След много мерки в различни бизнеси традиционното 
работно място стана дигитално, отдалечено и функциониращо в променяща 
се и епидемична среда. Самата образователна система премина към режим 
на дистанционно обучение (Захариев, Иванова, Ангелов, & Захариева, 
2021в). Прилагането на локдаун в сектор HoReCa (Flew & Kirkwood, 2020) 
предизвика много проблеми с пазара на труда и заетостта. Правителствата 
са приложили различни мерки за подкрепа на бизнеса и запазване на 

http://www.csr.bg/
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работните места (Bogdanova, 2019) и възстановяване на веригите за доставки 
(Laktionova, Dobrovolskyi, Karpova, & Zahariev, 2019). Традиционните 
индустриални сектори като енергетиката и минното дело също са поставени 
под натиск (Deneva & Grasic, 2020). Европейската комисия логично дерогира 
ограниченията на публичния дълг и дефицита през пролетта на 2020 г. 
(Zahariev, Radulova, Aleksandrova, & Petrova, 2021a) в полза на политиките за 
осигуряване на ресурси за справяне с негативните ефекти от Covid-19. 
Европейската централна банка (Zahariev, et al., 2020c) позволи на 
централните банки от Еврозоната и страните-членки на ЕС да приложат 
механизми за отлагане на матуритета на кредитите, което естествено 
доведе до ликвидна подкрепа за бизнеса, но и намали печалбите на 
търговските банки. Застрахователният сектор (Zahariev, et al., 2020d) също 
претърпя някои щети, които промениха традиционните актюерски модели и 
животозастрахователните планове. Независимо от това, най-големият 
натиск от пандемията беше върху здравната система и свързаните с нея 
социални последици и поведение на компаниите в контекста на 
философията на КСО (Antwi, Zhou, Xu, & Mustafa, 2021). 

 

Пандемията от Covid-19 също е взета с чисто национално измерение. 
Отделните страни се различават по капацитет за лечение на пациенти и 
човешки ресурси като лекари и медицински сестри (Адамов, Колев, 
Врачовски, Захариев, & Марчева, 2010), вкл. в системата на отделенията на 
интензивното отделение в болниците. Възможностите за тестване, 
надеждността на самите тестове (PCR и антигенни), вълните с отделни 
варианти на вируса превърнаха епидемията в тема номер едно в 
обществения живот. След научните открития в областта на ваксините срещу 
Covid-19 в Европейския съюз беше възприет централизиран подход за 
доставка на ваксини в достатъчни количества за всички граждани на 
общността. България също получи необходимите количества ваксини, но по 
политически и социални причини и силно антиваксърско движение се 
нарежда на последно място в ЕС по брой ваксинирани хора (в % от 
възрастното население) и на първо място по смъртност (на 1 милион 
жители) от делта варианта на вируса (към 01.09.2021 г.). В същото време 
компаниите се оказаха с различни възможности за подкрепа на социални 
каузи в условията на Covid-19. 

 

Настоящото изследване има национален фокус и има за цел да представи 
позицията на избрани български компании по отношение на Covid-19 и 
ролята на бизнеса в интегрирането на философията на КСО в глобалната 
битка за преодоляване на пандемията. 
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За целите на настоящото изследване са избрани 44 български бенчмарк 
компании, разпределени в 4 категории (виж фигура 3.6). Първата категория 
включва микропредприятия с до 10 служители, които са основно от сектор 
ХоРеКа. 

 

Фигура 3.6: Разпределение на дружествата в извадката въз основа на броя 
на заетите лица 

 
 

Втората категория включва малки предприятия с 11-50 служители (хотели и 
малки производствени предприятия). Третата категория включва 
предприятия с 51-250 служители, принадлежащи към застрахователния, 
производствения и фармацевтичния сектор. Последната категория включва 
големи промишлени предприятия, водещи банки, застрахователи и АЕЦ 
"Козлодуй". Анкетираните компании от четвърта категория управляват 
активи на стойност над 10% от БВП на България за 2021 година. Отговорите 
на въпросите са групирани и са представени на три фигури (фигура 3.7, 
фигура 3.8 и фигура 3.9). Всеки от тях дава разпределение на отговорите на 
4 последователни въпроса/изявления, пряко свързани с КСО/Covid-19. В 
посочените по-горе цифри и таблица 3.1 отделните отговори се 
визуализират и степенуват по скала с пет значения, отразяващи 
неутралност, умерено съгласие/несъгласие и силно съгласие/несъгласие с 
формулираното твърдение. Отговорите на твърденията Q2 (Моята 
компания плащаше заплати редовно по време на епидемията от Covid-19.) 
и Q7 (Всички служители са равни (без дискриминация) в моята компания 
винаги (нито по време на епидемията, нито извън нея.) са с най-висока 
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положителна стойност от масива от въпроси със средна стойност 4,75, 
следвани от отговор Q12, където средната стойност е 4,70. 

 
 

Фигура 3.7. Likert мащаб разпределение на отговорите на въпроси 1-4. 
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В другия край на разпределението на отговорите (където фирмите не са 
съгласни или са неутрални) са Q9 (Моята компания е дарила огромни 
средства за набавяне на различни медицински изделия, за да помогне на 
различни институции да се борят с вируса.) със среден показател на 
отговорите от 2,64, следван от Q5 (Условията на труд са адаптирани към 
епидемиологичната ситуация (въведена е работа от вкъщи, работна форма 
разстояние на случайно място и т.н.) в моята компания.) при средна 
стойност на отговорите от 3,95. На трето място Q4 = 4.30 (Броят на 
работните часове, извънредният труд, спиранията на работа и т.н. в моята 
компания бяха адаптирани към настоящата епидемиологична обстановка в 
страната.). 

 

Анализът на отклоненията от средната стойност в извадката с помощта на 
показателите SD и CV показва, че най-ниското отклонение от средната 
стойност показва въпроси Q7 (SD = 0,53; CV = 11,24%), следвано от Q12 (SD = 
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0,55; CV = 11,76%) и Q8 (SD = 0,56; CV = 11,99%). Тези въпроси/изявления на 
практика потвърждават, че анкетираните компании са приложили политика 
спрямо служителите си, която е изцяло съобразена с изявленията за КСО и 
че въпреки трудностите на пандемията от Covid-19, те са изпълнили 
значителна част от ангажиментите към търговските контрагенти. 

 
 

Фигура 3.8. Likert мащаб разпределение на отговорите на въпроси 5-8 
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От гледна точка на по-критичния / неутрален отговор, водещ до индикатора 
за стандартно отклонение, е Q9 (SD = 1.37), следван от Q6 (SD = 1.16) и Q11 
(SD = 1.00). Тези отговори потвърждават, че в някои случаи компаниите са 
били в състояние да откажат да подкрепят обществени каузи, свързани с 
дарения по време на пандемията (Q9), да съкратят служители, 
причиняващи безработица, и да коригират цените на стоките и услугите, за 
да компенсират свиващите се продажби на пазара. 

 

Според индикаторния коефициент на вариация (CV), редът на най- 
критичните стойности на отговорите е Q9 (CV = 51,80%), следван от Q6 (CV = 
26,66%) и Q5 (24,36%). Последният въпрос логично попада в тази категория 
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с оглед на невъзможността в определени отрасли да се прилага работа от 
вкъщи, работа от разстояние на случайно място и т.н. 

 
 
 
 
 

Фигура 3.9. Likert мащаб разпределение на отговорите на въпроси 9-12. 

 
 

Настоящото емпирично изследване е проведено в началото на четвъртата 
вълна на Covid-19 в България, предизвикана от така наречения Делта 
вариант. Към началото на септември 2021 г. (виж coronavirus.bg) страната 
отчита общо 462710 заразени с вируса от март 2020 г. до сега (67190 души 
на 1 милион население), 19149 мъртви (2781 души на 1 милион жители), 
4,345 милиона теста (631 хиляди на 1 милион население) и само 2,356 
милиона ваксини са дадени на 1,200 милиона души със завършен 
ваксинационен цикъл (17,44% от населението). В същото време компаниите 
са категорично против всякакви мерки за затваряне на бизнеси, особено в 
сектора HoReCa. 
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Все още липсват ясни и категорични послания от страна на изпълнителната 
политическа власт с оглед на постоянния предизборен процес 
(Парламентарните избори на 04.04.2021 г. бяха последвани от втори избори 
на 11.07.2021 г., като и в двата случая правителство не беше номинирано и 
подкрепено от поне 50%+1 от народните представители, трети избори през 
ноември 2021 г. и четвърти избори през октомври 2022 г.). 

 
 
 

Таблица 3.1: Статистическо разпределение на отговорите от наблюдението 
на Covid-19 сред българските фирми (август 2021 г.) 

Не Въпрос / Изявление Ave СД CV 

 
Q1 

Моята компания реагира адекватно на 
избухването на епидемията от Covid-19 и 
се държеше отговорно. 
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Моята компания плащаше заплати 
редовно  по време  на епидемията от 
Covid-19. 

 
4.75 

 
0.61 

 
12.94% 

 
Q3 

Много мерки за превенция и защита на 
здравето на всички служители в моята 
компания бяха приложени по време на 
епидемията от Covid-19. 

 
4.61 

 
0.65 

 
14.19% 

 
 

Q4 

Броят на работните часове, извънредният 
труд, спиранията на работа и т.н. в моята 
компания бяха адаптирани към 
актуалната епидемиологична обстановка 
в страната. 

 
 

4.30 

 
 

0.98 

 
 

22.78% 

 
Q5 

Условията на труд са адаптирани към 
епидемиологичната ситуация (въведена е 
работа от вкъщи, работа от разстояние на 
случайно място и т.н.) в моята компания. 

 
3.95 

 
0.96 

 
24.36% 

Q6 
В моята компания нямаше съкращения, 
по време на епидемията от Covid-19. 

4.36 1.16 26.66% 

 
Q7 

Всички служители са равни (без 
дискриминация) в моята компания 
винаги (нито по време на епидемията, 
нито извън нея). 

 
4.75 

 
0.53 

 
11.24% 

 
Q8 

Всеки в моята компания се отнася към 
служителите с уважение и достойнство, 
винаги. 

 
4.68 

 
0.56 

 
11.99% 
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Q9 

Моята компания е дарила огромни 
средства за набавяне на различни 
медицински изделия, които да помогнат 
на различни институции да се борят с 
вируса. 

 
 

2.64 

 
 

1.37 

 
 

51.80% 

 
Q10 

Моята компания действаше отговорно 
към всички бизнес партньори по време на 
епидемията. 

 
4.55 

 
0.66 

 
14.59% 

 
Q11 

Моята компания не увеличи 
нереалистично цените на продуктите си 
по  време  на  пандемията,  за  да 
компенсира загубите. 

 
4.52 

 
1.00 

 
22.10% 

 
Q12 

Моята компания винаги е спазвала 
договорните си задължения към всички 
бизнес партньори. 

 
4.70 

 
0.55 

 
11.76% 

Легенда: 
1 = Категорично несъгласен; 2=Несъгласие; 3=Неутрална позиция; 
4=Съгласен; 5 = Категорично съгласен 

 

Всичко това превръща страната в уникално социално явление за ЕС, където 
политическата нестабилност, високата смъртност Covid-19 и ниският 
процент на ваксинация съответстват на новата култура и цели, успешно 
реализирани в компаниите, в контекста на КСО! 
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Глава 4. Стратегически подход към корпоративната социална 

отговорност 

 
Въведение в главата 

Главата "Стратегически подход към корпоративната социална отговорност" 
представя предимствата на стратегическия подход към корпоративната 
социална отговорност и обяснява процеса на формулиране на стратегия за 
корпоративна социална отговорност. На първо място се обсъждат ползите 
от осъществяването на социално отговорни дейности в области, свързани с 
дейността на компанията. Подчертава се, че тези дейности привличат 
вниманието на потенциалните потребители на компанията и чрез по- 
голямо търсене на продукти и услуги подобряват бизнеса на компанията. 
Главата разглежда и фазите на процеса на формулиране на стратегия за 
корпоративна социална отговорност. В тази насока се анализират фази като: 
анализ на околната среда, избор на област на социална ангажираност, 
определяне на визията и целите и предвиждане на ключови дейности и 
бюджет. Тази глава се занимава и с прилагането на стратегията за 
корпоративна социална отговорност. Изпълнението на стратегията 
предполага преместване на плановете в дейности и тяхното изпълнение с 
цел постигане на предварително определените цели. В опит да се обясни 
процесът на прилагане на стратегията за корпоративна социална 
отговорност, главата се занимава с процеса, който се състои от следните 
фази: превръщане на стратегията за КСО в конкретни социално отговорни 
дейности, съобщаване на инициативи за КСО, вземане на решения и 
мотивиране на служителите, наблюдение и контрол на изпълнението на 
дейностите и събиране на обратна връзка. 

 
 

В тази глава ще придобиете знания и умения как да 

 разбират ползите от свързването на социално отговорните 
инициативи с бизнес стратегията на компанията; 

 формулиране на стратегия за КСО; 

 провеждане на екологичния анализ като фаза от формулирането на 
стратегия за КСО; 

 да направи избор на област на ангажираност на компанията в 
обществото; 

 определя групите от мерки, които следва да бъдат част от портфейла 
за социална отговорност на дружеството; 
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 определяне на дейностите, които следва да бъдат предприети за 
изпълнение на стратегията за корпоративна социална отговорност; 

 Прилагане на стратегията за корпоративна социална отговорност. 
 

Главата включва следните подглави 

1. Предимства на стратегическия подход към корпоративната 
социална отговорност 
2. Формулиране на стратегия за корпоративна социална отговорност 
3. Изпълнение на стратегия за корпоративна социална отговорност 

 

4.1. Предимства на стратегическия подход към корпоративната 

социална отговорност 

 

Стратегическият подход на КСО предполага, че компаниите свързват своите 
програми за КСО с бизнес стратегията. Предимството на стратегическия 
подход на КСО е, че в случай на обвързване на социално отговорни 
инициативи с бизнес стратегията на компанията, мениджърите обикновено 
избират областите на ангажираност в социалната и екологичната сфера, 
които са най-близо до нейната дейност. Благодарение на това могат да се 
осигурят огромни ползи за социалната общност, защото компанията, в 
допълнение към материалните ресурси, дава на социалната общност 
огромен нематериален капитал под формата на знания и опит на своите 
служители, социален капитал, марки и други подобни (Predić, Stefanović & 
Ivanović-Đukić, 2013). 

 

В същото време осъществяването на социално отговорни дейности в 
области, свързани с дейността на компанията, привлича вниманието на 
потенциалните потребители на компанията и чрез по-голямо търсене на 
продукти и услуги подобрява бизнеса на компанията (Baron, 2001). 

 

Стратегическият подход на КСО може да се реализира чрез въвеждане на 
социално отговорни дейности в бизнес стратегията на компанията, така че 
иновациите в областта на социалната отговорност да се превърнат в начин 
да се разграничи компанията от конкуренцията и да се направи 
конкурентно предимство (Gooble, 2011). Друг начин е да се формулира и 
приложи стратегия за КСО, която освен иновативни дейности в областта на 
социалната отговорност, включва и предвиждане на голям брой различни 
мерки за подобряване на дейностите по веригата на стойността и редица 
филантропски дейности (Boesso, Kumar, Michelon, 2013). 
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4.2. Формулиране на стратегия за корпоративна социална отговорност 

 

Формулирането на стратегия за КСО е процес на определяне на целите, 
които трябва да бъдат постигнати, определяне на ключови дейности, които 
да бъдат реализирани в бъдеще и вземане на решения за разпределението 
на ресурсите, необходими за изпълнението на тези дейности. Тя включва 
следните фази: анализ на околната среда, избор на област на социална 
ангажираност, определяне на визията и целите, предвиждане на ключови 
дейности и бюджет. 

 

4.2.1. Анализ на околната среда 
 

Тя включва анализ на външната среда и ситуацията в самата компания 
(Muralidharan, 2004). Анализът започва със ситуацията на пазара на 
обществени поръчки (предлагане на работна ръка, характеристики на 
физическата инфраструктура, характеристики на административната 
инфраструктура, характеристики на информационната инфраструктура, 
състояние на природните ресурси), тъй като всеки от тези елементи има 
реципрочен ефект върху конкурентоспособността на компанията. Други 
сегменти, които трябва да бъдат анализирани, са факторите на търсенето, 
като например: размера на местния пазар, спецификата и сложността на 
изискванията на местните потребители, нивото на тяхната осведоменост за 
значението на социалната отговорност и др. Третият сегмент, който трябва 
да бъде анализиран, е наличието на регулации, политики и регулации, 
които насърчават лоялната конкуренция на пазара. В един отворен 
конкурентен пазар наличието на принципи и норми, които насърчават 
свободната, лоялна конкуренция, оказват голямо влияние върху връзката 
на конкурентните сили на пазара и производителността на ресурсите, 
използвани на ниво един регион. И накрая, необходимо е да се анализира 
дали в региона има клонове на подкрепа (доставчици, които предлагат 
качествени ресурси, компании, на които могат да бъдат възложени някои 
работни места, клъстери и т.н.). Наличието на клонове на подкрепа може да 
допринесе за повишаване на конкурентоспособността на компанията и 
ефективността на нейния бизнес. 

 

Анализът на външната среда дава важна информация за това в кои сфери на 
обществото възникват най-много проблеми, какви законови разпоредби 
присъстват в определени области на потенциална ангажираност на 
компанията, каква е реакцията на заинтересованите страни към социално 
отговорни дейности и други подобни. Също така е необходим анализ на 
външната среда, за да се покаже какво правят други компании, работещи в 
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същата местна общност, в областта на КСО (Predić, Stefanović,, Ivanović- 
Đukić, 2013). 

 

След това трябва да се анализира съществуващата практика за КСО на 
компанията. Това включва подробен поглед върху всички ценности, норми, 
документи, процеси и дейности на компанията, които по някакъв начин са 
свързани с нейната КСО, както и тяхната оценка (включително мисия, 
етичен кодекс, стандарти, регулиращи практиките в областта на КСО, бизнес 
процесите и ключовите дейности) (Ganescu, 2012). Анализът на вътрешната 
среда включва анализ на веригата на стойността, ресурсите и 
компетенциите на компанията. 

 

Анализът на околната среда осигурява необходимата информационна база 
за правилните решения, свързани с избора на области на социална 
ангажираност на компаниите и прогнозирането на мерките за КСО в тях 
(Wang, 2015). 

 
 

4.2.2. Избор на област на ангажираност на компанията в обществото 
 

Никоя компания не може да реши всичките си проблеми или да поеме 
разходите за решаването им. Ето защо е желателно да се изберат само 
някои проблеми, които тя може и иска да реши, и да се определят 
социалните области, в които ще бъде ангажиран. При избора на области на 
социална ангажираност е много важно те да са свързани с дейността на 
компанията (защото компанията разполага с необходимите материални и 
нематериални ресурси, които могат да бъдат ангажирани с решаването на 
конкретен социален проблем), че общността им обръща голямо внимание, 
компанията привлича общественото внимание и печели доверие в 
обществото) и че компанията може да се занимава с решаването на 
собствените си проблеми за по-дълъг период от време (Котлър, Лий, 2007). 

 

Могат да се използват различни техники за избор на области на бизнес 
ангажираност. Една от техниките включва анализ на медийното отразяване 
и експертните изявления. Въз основа на това могат да бъдат 
идентифицирани различни социални нужди, които все още не са 
удовлетворени. Вторият метод на сценария е, че компанията прогнозира 
ефектите, които ще настъпят, ако се предприемат някои дейности. 
Сценариите се разработват въз основа на предположението за промяна в 
определена променлива, която е свързана със социалните нужди. 
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След като се определи категорията и значението на всяка избрана област на 
социална ангажираност - се разработва стратегия за КСО. Стратегията за 
социална отговорност трябва да осигури на компанията конкурентно 
предимство при решаването на избраните проблеми на социалната 
общност. 

 
 

4.2.3. Формулиране на визия, социални цели и стратегически насоки 
 

На първо място, желателно е да се създаде ясна визия за това как ще 
изглеждат компанията и социалната общност след изпълнението на 
стратегията на КСО. Визията служи като общо ръководство за мениджъра за 
насочване на бъдещите дейности на компанията в областта на КСО, но и 
като вдъхновение за ключовите заинтересовани страни да се включат и да 
помогнат за прилагането на някои КСО, така че ползите за обществото са по- 
големи. В съответствие с визията се поставят и социалните цели, които 
компанията иска да бъдат постигнати чрез ангажираността си в решаването 
на проблемите на общността (например броя на гладните деца, на които ще 
бъде осигурена храна, броят на бездомните хора, които ще се приберат 
вкъщи и т.н.) (Маон, Линдгрийн, Суейн, 2015). 

 

Въз основа на целите се формулира стратегия за КСО, т.е. набор от 
инициативи за КСО и конкретни проекти, реализирани във всяка от 
избраните области на социална ангажираност. Като се предлагат всички 
видове КСО дейности, се структурира портфолиото на КСО (Predić, 
Stefanović, Ivanović-Đukić, 2009). 

 

Портфейлът за социална отговорност трябва да включва следните групи 
мерки: мерки, които решават общи социални проблеми, мерки, насочени 
към намаляване на отрицателното въздействие на оперативните дейности 
по веригата на стойността, социални иновации, които дават възможност на 
компанията да получи конкурентно предимство (Porter, Cramer, 2006). 

 

Първата група мерки включва различни форми на филантропско 
дарителство, корпоративно доброволчество, популяризиране на 
социални цели и социален маркетинг. Всички тези дейности допринасят за 
подобряване на взаимоотношенията с общността и други заинтересовани 
страни. 

 

Втората група мерки е насочена към намаляване и премахване на щетите 
и проблемите, които възникват от извършването на дейности по 
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веригата на стойността. Тъй като всяка дейност по веригата на 
стойността оставя определени последици за обществото, желателно е 
мениджърите да анализират тяхното въздействие, за да предприемат 
адекватни мерки за подобряването им. 

 

Третата група мерки се отнася до въвеждането на екологични иновации. 
Това е най-голямото предизвикателство за мениджърите. Еко-иновациите 
са иновативен процес на създаване и въвеждане на пазара на нови 
екологични технологии, продукти и услуги, които намаляват цялостното 
отрицателно въздействие върху жизнената среда и дават възможност на 
бизнеса и иновациите да създават устойчиви решения заедно. Чрез 
прилагане на екологични иновации компанията може до голяма степен да 
се разграничи от конкуренцията, като в същото време могат да се постигнат 
значителни икономии в бизнеса с по-добро обслужване на клиентите 
(Stefanović, Ivanović-Đukić, Stošić, 2010). 

 

Чрез класиране и категоризиране на социално отговорните дейности, които 
компанията планира да предприеме, се постига основата за създаване на 
портфолио от социална отговорност. Тя може да включва голям брой 
различни дейности, от тези, които са най-малко взискателни, до тези, които 
водят до радикални промени в бизнес стратегията. 

 
 

4.3. Изпълнение на стратегията за корпоративна социална 

отговорност 

 

Изпълнението на стратегията предполага преместване на плановете в 
дейности и тяхното изпълнение с цел постигане на предварително 
определените цели. Най-общо този процес може да бъде представен чрез 
следните фази: а) превръщане на стратегията за КСО в конкретни социално 
отговорни дейности, б) комуникиране на инициативи за КСО, вземане на 
решения и мотивиране на служителите, в) наблюдение и контрол на 
изпълнението на дейностите и събиране на обратна информация (Coombs, 
Holladay, 2012). 

 
 

4.3.1. Превръщане на стратегията за КСО в конкретни дейности и 

тяхното изпълнение 
 

Във всяка от избраните области на социална ангажираност могат да се 
предвидят и осъществят голям брой различни дейности в дългосрочен, 



 

 
 

средносрочен и краткосрочен план. Има различни мнения за това колко 
дейности в рамките на една област са желателни. От една страна, има 
нагласи, че колкото се може повече различни дейности трябва да бъдат 
избрани за по-дълъг период от време, защото настоящите социални 
проблеми се променят. Противоположни на тях са вижданията, че трябва да 
се извършват малък брой дейности, но да се повтарят от година на година, 
за да се работи усърдно по решаването на същия проблем и клиентите да 
свързват компанията със същите или много сходни дейности в дългосрочен 
план. 

 

Изпълнението на планираните дейности изисква създаването на екип, 
който ще отговаря за изпълнението на съответната програма за КСО и 
конкретни дейности. В идеалния случай този екип трябва да включва 
ключови "фигури" на организацията, като например: акционери, т.е. 
членове на съвета на директорите, висше ръководство, мениджъри на тези 
организационни сектори, които са важни за успешното прилагане на 
практиката в областта на КСО (напр. мениджър на сектора на човешките 
ресурси, мениджър на сектора на финансовите въпроси, служител по 
връзки с обществеността и др.). В големите компании е желателно да се 
формират постоянни сектори или отдели за КСО (Ivanović-Đukić, Simić, 2012). 

 
 

4.3.2. Комуникация на социално отговорни инициативи 
 

Успешното изпълнение на КСО дейностите е възможно, ако мениджърите и 
служителите, които ще участват в тези дейности, разберат тяхното значение. 
Необходимо е да се комуникира с тях, за да се повиши осведомеността им 
за значението на КСО за компанията и обществото, като е необходимо да 
бъдат информирани за планираната работа, която трябва да бъде 
реализирана. 

 

За повишаване на информираността на служителите може да се използва 
информация за наличието, размера и въздействието на социалния или 
екологичен проблем, който компанията иска да реши, но и запознаване с 
международните конвенции и националните разпоредби, присъстващи в 
избраната област, информация за поведението на конкурентни компании, 
които са лидери в КСО и представяне на ползите, които компанията би 
донесла на обществото и на себе си, реализацията на тези дейности 
(Хемингуей, 2005). 

 

Непрекъснатата вътрешна комуникация относно планираните КСО дейности 
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и постигнатите резултати допринася за повишаване информираността на 
служителите за значението на КСО, повишавайки ентусиазма им за по- 
голяма самоангажираност. В същото време тя предоставя обратна връзка на 
мениджърите на компании за това дали и до каква степен идеята за КСО се 
е вкоренила сред членовете на организацията и какви проблеми са 
наблюдавани при реализирането на тази идея (Werre, 2003). 

 

Външна комуникация за информиране на външни заинтересовани страни за 
планирани и изпълнени КСО дейности може да се осъществи чрез уебсайт, 
чрез организиране на различни форми на електронни форуми, чрез 
социални мрежи (Twitter и Facebook и др.). Чрез съобщаване на визията за 
КСО и ключовите дейности на заинтересованите страни, компанията се 
опитва да привлече вниманието им и да се представи като социално 
отговорна организация (Bloom et al, 2006). 

 

За изпълнението на стратегията за КСО е желателна ефективна система за 
вземане и одобряване на решения, свързани с КСО. Желателно е тя да 
включва висши мениджъри и членове на борда (Правителство на Канада, 
2006 г.). Участието на членовете на борда е сигнал към вътрешните и 
външните заинтересовани страни да обърнат специално внимание на 
проблемите на КСО в компанията. Ролята на висшето ръководство е да 
внесе елементи от КСО в организационната култура на цялата компания, 
както и в нейната мисия и ключови ценности. Мениджърите на по-ниско 
ниво следва да участват във вземането на онези решения, които на 
равнището на своите резултати гарантират успешното предаване и 
изпълнение на решенията, взети от висшата структура на ръководния орган 
(Sachs, Ruhli, 2005). 

 

Насърчаването на служителите да се включат и да работят всеотдайно по 
КСО дейности, в допълнение към активната информация, може да се 
направи чрез въвеждане на различни награди (материални и 
нематериални), даване на личен пример от мениджъри и колеги, даване на 
възможност за придобиване на право на участие в бизнес решения, похвала 
на служителите, които са най-ангажирани с КСО дейности. Изборът на 
мениджъри, които ще бъдат лидери в изпълнението на проекти за КСО, 
също може да играе много важна роля (Hemingway, Maclagan, 2004). 

 

Необходимо е да има мениджъри, които са много отговорни и на които 
служителите се доверяват. Ако мениджърите искат другите да им се 
доверят, те трябва: да казват истината, да показват уважение, да се 
застъпват за прозрачност, да коригират несправедливостта, да показват 
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лоялност, да постигат резултати, да се стремят да бъдат възможно най- 
добри, да се изправят пред реалността, ясно да изразяват очаквания, да 
изразяват отговорност, да слушат първо, да бъдат ангажирани, по-широко 
доверие (Covey, 2009). 

 
 

4.3.2. Мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите и събиране 

на обратна връзка 
 

Контролът на стратегията за социална отговорност е фокусиран върху 
непрекъснатото събиране на данни за изпълнението на отделните проекти 
и инициативи в рамките на стратегията. Целта е да се определи кои 
инициативи работят добре на практика и защо, да се гарантира, че тези 
процеси продължават. В същото време е необходимо да се идентифицират 
инициативи, които не постигат добри резултати, да се определят причините 
за неуспеха и начините, по които проблемните области могат да се 
променят, за да се преодолеят пречките в бъдеще. По този начин е 
възможно непрекъснато да се отстраняват проблемите по време на процеса 
на изпълнение на стратегията за социална отговорност, което увеличава 
успеха на постигането на целите. 

 

Оценката на стратегията за социална отговорност е периодична оценка на 
нейната релевантност, въздействие и ефективност по отношение на 
предварително определени стратегически и конкретни цели и мерки. 
Оценката преразглежда съдържанието на отделните проекти и дейности, 
чрез които се реализира цялата стратегия. Въз основа на това могат да се 
направят изводи за успеха на тяхното прилагане (Prennushi, Rubio, Subbarao, 
2002). 

 

Постигнатият напредък в изпълнението на стратегията за КСО може да бъде 
представен в годишния доклад за нейното изпълнение. На практика обаче 
отчитането на напредъка на равнището на конкретна инициатива за КСО е 
по-често срещано. Това докладване е обусловено от изискванията на 
заинтересованите страни. Този вид докладване е много по-подробно и 
специфично по своя характер, отколкото когато става въпрос за годишно 
отчитане на изпълнението на стратегията за КСО. Създаването на годишен 
доклад за изпълнението на стратегията за социална отговорност дава 
възможност за обсъждане на постигнатия напредък. Освен това има 
възможност да се обсъдят действията, които трябва да бъдат предприети, 
за да се върне изпълнението на стратегията на определения път, ако има 
нужда от това. 
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За да се следи успехът на предложените мерки, е необходимо да се 
установи набор от критерии, които ще представляват стандарти за 
сравнение, за да се контролира дали дейностите по КСО са извършени на 
желаното ниво, под желаното ниво или над него. Освен критериите за 
следене на успеха от изпълнението на предложените мерки е необходимо 
да се определят хората, които ще отговарят за предложените дейности и 
които ще съставят отчети и ще информират висшето ръководство за 
постигнатите резултати в определен период от време. 
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Глава 5. Националнидоказателства за прилагане на 

концепцията за КСО 

 

5.1. Развитие на корпоративната социална отговорност в България 

 

5.1.1. Институционална среда 

 

По време на заседанието си на 28 август 2019 г. българското правителство 
прие Стратегията за корпоративна социална отговорност за периода 2019- 
2023 г. Разработването на Стратегията за КСО 2019-2023 г. е в отговор на 
политическия ангажимент на правителството за подобряване качеството на 
живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес 
практики и в изпълнение на правителствената Програма за управление. 

 

Членове на Консултативния съвет по КСО, в който участват представители на 
социалните партньори, научната общност, неправителствения сектор и 
държавната администрация, оказаха активна помощ при разработването на 
Стратегията. Сред целите на документа са: насърчаване на устойчивото 
прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес 
практики, както и стимулиране развитието на политика на социално 
отговорно управление на предприятия с държавно и общинско участие и в 
структурите на публичната администрация. 

 

При разработването на Стратегията водещ принцип е доброволното 
изпълнение на дейности в областта на корпоративната социална 
отговорност (КСО). По своята същност КСО е ангажимент от страна на 
ръководството на дружеството да гарантира, че управленските решения и 
ежедневните действия отчитат специфичните интереси на клиентите, 
доставчиците, потребителите, служителите и обществеността, разположени 
в областите, в които дружеството работи, включително в областта на 
околната среда и всички други субекти, с които неговата дейност има пряка 
или непряка връзка. Ключова предпоставка за изпълнението на КСО 
дейности и политики е принципът "Направи добро", т.е. всеки, който 
възнамерява да прилага КСО практики, трябва, преди да пристъпи към 
тяхното прилагане, да е изпълнил правилно приписаните си задължения. 

 

В сравнение с периода на изпълнение на предишната Стратегия 2009-2013 
г. следва да се отбележи, че от стандарт на бизнес етика корпоративната 
социална отговорност се превърна в успешно развиващ се модел на 
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управление, който е в основата на глобалната политика за устойчиво 
развитие. Това налага разширяване на обхвата на Стратегията към 
гражданските организации и публичния сектор. 

 

Проблемните области, пред които са изправени основните заинтересовани 
страни и които настоящата Стратегия адресира, са свързани със 
съвременната изключително динамична среда, характеризираща се с бързо 
развитие на технологиите, прилагане на иновативни подходи и решения на 
проблеми в различни сфери на живота. В глобален мащаб дигиталната 
трансформация набира скорост, което води до появата на различни форми 
на заетост. 

 

Следва да се вземе предвид и ефектът от развитието на цифровите 
технологии през този период. Търсенето и предлагането на работна ръка 
чрез онлайн платформи набира все по-голяма популярност в световен 
мащаб. Този факт поставя нови предизвикателства пред системите за 
социална сигурност, данъчните системи, прилагането на основни принципи 
на условията на труд като безопасни условия на труд, стабилност на 
заетостта, работно време и др. Начинът за намиране на решение на тези 
предизвикателства е в пряка връзка с политиките в областта на КСО. 

 

В глобален аспект появата на нови форми на заетост, вкл. онлайн 
платформи, широкото разпространение на срочните трудови договори и др. 
е предизвикателство и за социалното развитие. За разлика от класическите 
форми на заетост, които предполагат дългосрочна стабилност, редовно 
заплащане, социална защита, спазване на работното време и прилагане на 
норми за безопасни и здравословни условия на труд, новите форми често 
нямат един или повече от тези елементи. Тази липса има неблагоприятен 
ефект върху семейното планиране, възможността за закупуване на жилище 
или получаване на кредит. Решението на новите предизвикателства 
несъмнено минава през търсенето на баланс между гъвкавостта на 
заетостта и сигурността на работниците. 

 

Основните заинтересовани страни в изпълнението на Стратегията са 
фирменото управление, управленските звена на публичните институции, 
служителите и служителите. В по-широк кръг към пряко заинтересованите 
можем да добавим потребителите на стоки, услуги и административни 
услуги, предоставяни от държавната администрация, корпоративни клиенти 
и подизпълнители по веригата с целия кръг на тяхната система, социални 
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партньори, граждански и академични структури и не на последно място – 
околната среда и прилежащите й екосистеми. 

 

В по-широкия спектър от заинтересовани страни все повече се изискват 
етичен избор и бързо вземане на решения в сложна среда. Чрез социално 
отговорно поведение бизнес организациите и обществените структури 
улесняват информирания избор на индивида, като превръщат тази 
привилегия в индивидуална отговорност за взетите решения. По този начин 
се създават реципрочни взаимоотношения на социално отговорно 
поведение и се установява култура на социално отговорно снабдяване, 
потребление и отношение. 

 

Чрез Стратегията за корпоративна социална отговорност правителството ще 
подпомага създаването на необходимите предпоставки за участие на 
всички заинтересовани страни - държавни и неправителствени институции 
и организации, бизнеса, организациите на социалните партньори, 
гражданските организации, академичните среди, медиите и др., в 
разработването и прилагането на политиката за социална отговорност и 
инвестициите в социално отговорни практики. Визията за ролята на 
правителството в този процес е създаването на подкрепящи публични 
политики и рамкови норми, които дават възможност за използване на 
различни инструменти – правни, финансови, информационни, 
икономически и др., също в комбинация. 

 

Стратегията надгражда постигнатото в резултат на дейностите, предвидени 
в предишната Стратегия за корпоративна социална отговорност с времеви 
хоризонт 2009-2013 г. и плановете за нейното изпълнение. В резултат на 
внедряването си КСО се утвърждава като самостоятелна дейност, извън 
маркетинговите и рекламните кампании. Изпъкна мнението, че политиките 
в областта на КСО се нуждаят от дългосрочен хоризонт и устойчивост във 
времето за разлика от благотворителните кампании и не се ограничават 
само до спонсорство и договори за дарения. Също така се стигна до 
заключението, че политиките в областта на КСО не се прилагат само за 
корпоративните и фирмените структури, но и имат своето място в 
публичните структури на централно и местно ниво. 

 

При разработването на тази стратегия са взети предвид основните 
концепции и разбирания за корпоративна социална отговорност, заложени 
в редица нормативни документи на ЕС, други международни документи и 
добри практики, прилагани от водещи държави и стопански субекти в 
областта  на  КСО.  Тя  е  изградена  и  в  съответствие  с  националните 
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стратегически документи, чиито приоритети са пряко или косвено свързани 
с насоките за действие, очертани в настоящата стратегия. Тя разчита на 
насоки и елементи на политиката, които имат по-дългосрочен характер и 
по-дълъг период на проявление, като например изграждане на култура на 
социално отговорно поведение и потребление, както и повишаване на 
осведомеността за социално отговорните практики и дейности. При 
разработването му беше приложен подход, основан на добрите 
национални практики в тази област, систематизиран и анализиран от 
представителите на създадения през юни 2017 г. към министъра на труда и 
социалната политика Консултативен съвет по корпоративна социална 
отговорност. 

 

Стратегията обхваща периода 2019-2023 г. и е структурирана в отделни 
тематични части. Раздел I разглежда основните принципи на КСО и 
факторите, формиращи необходимостта от разработване на нова стратегия 
за посочения период. В Раздел II - Анализ на ситуацията, добри практики и 
основни понятия за КСО в национален и европейски контекст са 
систематизирани и анализирани, посочени са предизвикателствата и 
бариерите пред проявите на социално отговорно поведение и е обоснована 
необходимостта от прилагане на стратегически подход с цел 
широкообхватно прилагане на КСО. Визията, принципите и целите на 
Стратегията, стратегическите цели и дейности по тяхното изпълнение, както 
и очакваните резултати от изпълнението на планираните дейности са 
представени в Раздел III. Визия за развитието на КСО. Принципи и цели. И 
накрая, последният раздел IV се занимава с изпълнението, докладването, 
мониторинга и финансирането. 

 

За периода на действие на Стратегията се предвижда постигане на 
координация с мерки от други стратегически документи в областта на 
развитието на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, 
опазването на околната среда, образованието и др. Националната стратегия 
за КСО дава изпреварваща визия по отношение на бъдещите промени в 
нормативната уредба и практиките на държавните органи. Това е документ, 
който интегрира секторни политики и мерки, предназначени за тяхното 
прилагане. Поради динамичното развитие на темата за КСО, актуализация 
на Стратегията е възможна, ако има доказана необходимост, което 
предполага разглеждането й като динамично развиваща се философия и 
обществено съгласие по основните аспекти и същността на темата. 
Отговорният орган, който ще координира изпълнението на Стратегията за 
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корпоративна социална отговорност, е Министерството на труда и 
социалната политика. 

 

Някои от най-добрите и устойчиви практики, дейности и инициативи за КСО 
в България са: 

 Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес 
лидерите; 

 Ежегоден конкурс за добри практики и иновации от дейността на 
администрацията, организиран от Института по публична 
администрация; 

 Годишни награди за благотворителност и корпоративна социална 
отговорност "Златно сърце"; 

 Европейски награди за корпоративна социална отговорност 
"Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна". 

 
 

5.1.2. Ниво на информираност на населението или значение на 

корпоративната социална отговорност 

 

Европейски форум и панаир на социалните предприятия и кооперациите 
на хората с увреждания 

 

Вид практика: Развитие на социалното предприемачество, обмяна на опит, 
увеличаване на възможностите за заетост на хора с увреждания и 
осъществяване на бизнес контакти. Секторът на социалните предприятия 
има годишен оборот от над 50 милиарда евро в рамките на Европа. Тези 
събития датират от 2003 г. - Европейската година на хората с увреждания. 
От 2012 г. НФРИ съвместно с други организации на хората с увреждания 
организира международно събитие - Европейски форум, в рамките на 
Международния панаир в Пловдив, България, където се провеждат 
международна конференция, кръгла маса и европейски панаир. Това 
ключово събитие се сбъдна благодарение на изразената подкрепа на 
Европейската комисия и финансовата подкрепа на ГД "Предприятия и 
промишленост" в лицето на г-н Антонио Таяни - заместник-председател на 
Европейската комисия. Форумът беше открит от г-н Ласло Андор - комисар 
по заетостта, социалните въпроси и приобщаването. Другите 
съорганизатори на събитието бяха Европейската конфедерация на 
производствените кооперации и социалните предприятия (SECOP), 
Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хората с 
увреждания, Националният съюз на трудово-продуктивните кооперации, 



 

 
 

Националната федерация на работодателите на хората с увреждания, 
Съюзът на глухите в България и Националният съюз на кооперациите на 
хората с увреждания. 

 

Основни цели 
Общата цел е да се популяризира активна обществена позиция на 
членовете на специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания, техните постижения в заетостта, в процеса на интегриране в 
социалния и обществения живот на страната чрез участие в международен 
форум. В дългосрочен план целта на проектите за организиране и 
провеждане на Национални изложения за специализирани кооперации и 
предприятия за хора с увреждания е да се преодолее слабата 
информираност на обществото за възможностите на хората с увреждания. 
Да се преодолее негативното мнение на работодателите, които се отнасят с 
неохота и недоверие към възможностите на хората с увреждания да 
извършват работа на пълен работен ден и да реализират спечелени доходи. 
Чрез популяризиране на тяхната дейност на практика се постига 
интеграцията на инвалидите в трудовия процес, ускорява се 
рехабилитацията и социалната им интеграция и се подобрява социално- 
икономическият им статус. 

 

Бенефициентите 
Общо 74 социални предприятия и кооперации за хора с увреждания от 
България и Европа участваха в Първото изложение. Участниците от 
България бяха представени от 64 социални предприятия и кооперации. От 
Европа участваха: неправителствената организация "Група 484" от Сърбия 
представи своята мрежа за социална икономика, обединяваща 24 
организации; Асоциацията ANSPL от Италия - обхваща 893 кооперации и 5 
консорциума с годишен оборот от 12,87 милиарда евро; образователна 
агенция от Тоскана, Италия - специализирана в обучение, преквалификация 
и разработване на проекти за нови предприятия и кооперации. Като 
продължение на тази изключително успешна европейска инициатива и в 
съответствие с изпълнението на Инициативата за социално 
предприемачество на Комисията, Европейският форум за социално 
предприемачество продължи да се организира ежегодно в Пловдив. 

 

По мнението на СЕКОП и останалите европейски участници, както и на 
българските неправителствени организации и правителството, това събитие 
има все по-голямо значение за бъдещето. Тя се утвърждава като място, 
където политиката на ЕС, националните политики се срещат директно с 
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представителите на реалната социална икономика, на социалните 
предприемачи от цяла Европа. 

 

Резюме на практиката 
Европейският панаир е послание към целия Европейски съюз, че 
кооперациите, социалните и специализираните предприятия за хора с 
увреждания трябва да бъдат активно подкрепяни чрез прилагане на 
специални програми за подкрепа на този тип компании. Социалните 
предприятия и кооперациите на хората с увреждания са изключително 
широко използвани в съвременното общество, където активно се прилагат 
бизнес методи за решаване на социални проблеми. Европейският панаир 
на социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания е 
иновативен модел за засилване на специализираната заетост и развитието 
на работната сила. Това е своеобразен механизъм за социално включване 
на хората с увреждания. Предоставя възможности за устойчива заетост на 
хората с трайни увреждания на територията на страната, чрез 
популяризиране на тяхната работа и създаване на нови контакти и бизнес 
партньорства. На над 1000 квадратни метра изложбена площ в най- 
известния експо център в България - "Международен панаир - Пловдив" АД, 
са изложени продуктите, произведени от хора с увреждания. Резултатите от 
тяхната работа, демонстрирани на изложението, стават достъпни за много 
широк кръг участници и посетители - държавни и обществени организации, 
бизнес фирми и потребители в страната и чужбина. Трябва да отбележим, 
че подобни мащабни събития са извън възможностите на отделните 
специализирани предприятия за хора с увреждания. Предприятията, 
участващи в изложението, не само търсят пространство за изява, но и 
целенасочено търсят обществено признание за различните стоки и услуги, 
предлагани от хората с увреждания. Националните сдружения и 
специализираните фондове и агенции на Министерството на образованието 
и културата им оказват незаменима помощ. 
В рамките на проекта се организират международна конференция и 
Национална кръгла маса с актуални теми в областта на социалната 
икономика. В тях участват представители на различни европейски 
институции, правителствени и неправителствени организации. 

 

Постигнати резултати 
Участието в Европейското изложение за социални предприятия и 
кооперации за хора с увреждания активира всички процеси, свързани с 
изпълнението на стратегията "Европа 2020" чрез ефективно използване на 
ресурсите и повишаване на конкурентоспособността, чрез увеличаване на 
участниците на пазара на труда. За хората с увреждания осигуряването на 
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икономическо, социално и териториално сближаване е от голямо значение. 
В резултат на контактите с фирми - изложители от други страни, 
включително и държави-членки на ЕС, е възможно да се ускори 
интеграцията на специализирани предприятия и кооперации с водещи 
български и чуждестранни компании за структурно и технологично 
обновяване на производството и разширяване на пазарите и нови 
партньорства. Специализираните предприятия, които взеха участие, ще 
продължат да работят за ускоряване на иновациите и трансфера на нови 
технологии и рационалното използване на ресурсите съгласно стандартите 
на ЕС. Популяризирането на дейността на специализираните предприятия 
сред обществеността също се очаква да постигне благоприятен ефект върху 
продажбите им, както и върху устойчивата заетост и личностното развитие 
на заетите в тях лица в неравностойно положение. В рамките на проекта 
беше укрепен управленският и организационен капацитет за планиране и 
координиране на международно събитие както в рамките на 
предприятията и кооперациите - участници, така и в организациите, които 
помогнаха за реализирането на Европейския панаир. 

 

Ефект и въздействие 
Развитието на националните изложения в Европейски панаир за социални 
предприятия и кооперации за хора с увреждания ще засили вниманието на 
правителствата на много страни за подпомагане на устойчивото развитие на 
социалните предприятия и кооперациите за хора с увреждания, 
насърчаване извън границите на всяка страна на потенциала на тези 
предприятия, приемане и прилагане на мерки за създаване на 
благоприятни условия за развитие и укрепване на международното 
сътрудничество и все по-успешната интеграция на хората с увреждания в 
обществения живот. На практика се изпълняват основните задачи, свързани 
с ускорената интеграция на хората с увреждания в икономическия и 
обществения живот на страната и тяхното социално включване, промяна 
във вида и начина на комуникация, повишаване степента на 
информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с 
увреждания. и изпълнение на програми, насочени към решаването на тези 
проблеми. Европейското изложение на специализирани предприятия и 
кооперации на хора с увреждания подкрепи развитието на социалните 
предприятия и подобряването на социалната икономика в България и 
показа добрите примери за интеграция на хората с увреждания на пазара 
на труда. Този форум спомогна за промяна на отношението към хората с 
увреждания и укрепване на социалния капитал в страната. Добавената 
стойност на проекта се изразява в повишаване на социалната интеграция и 
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личностната реализация на голяма група хора с увреждания, подобряване 
на качеството им на живот, повишаване на социалния кредит и 
финансовите резултати на компаниите, в които работят хората с 
увреждания. Включването на партньори (публични и частни) в процеса на 
разработване и прилагане на такъв форум като Европейския панаир на 
специализираните предприятия и кооперациите на хората с увреждания е 
от първостепенно значение. Оценката и признанието в момента са високи и 
това дава стимул на организаторите да направят всичко възможно да 
продължат дейността, защото мотивацията на институциите, организациите 
и предприятията на и за хората с увреждания е голяма. 

 
 

5.2. Развитие на корпоративната социална отговорност в Германия 

 
Корпоративната социална отговорност е добре позната и добре внедрена 
концепция, която е предпоставкав почти всички бизнес програми. КСО има 
много различни дефиниции, като не се приема нито едно определение. 
Mathis (2004) приписва дефиниция на КСО чрез общи теми и факти от 
множество дефиниции, за да създаде ориентировъчна работна дефиниция: 

 

КСО е доброволният ангажимент на бизнеса да почита етичните ценности и 
да уважава хората, общностите и природната среда. Бизнес дейностите 
могат да засегнат интересите на всички нормативни и производни 
заинтересовани страни (Phillips, 2003; BSR, 2004), включително клиенти на 
инвеститори и служители и са отразени в политиките и действията на 
компанията (Mathis, 2004). 

 

Германия, като една от най-развитите страни в света, е спечелила 
забележителен икономически статус дори сред другите развити страни. 
Политическа и икономическа сила, нацията включва уникална култура, 
която поддържа споделени ценности, присъщи на германската "социална" 
икономика (Hampden-Turner & Trompenaars, 1993; Trompenaars & Hampden- 
Turner, 2004). Този начин на мислене е от основно значение за способността 
на Германия да гарантира добро качество на продуктите, заетост и условия 
на труд, активното участие на работниците, нейните развити обществени 
услуги и закони за опазване на околната среда (Berthoin Antal, Oppen & 
Sobczak, 2009). Впоследствие страната се радва на дълги периоди на все по- 
благоприятен икономически растеж както на вътрешния, така и на 
международния пазар, произтичащ от богатата й история на научни и 
технологични иновации, която продължава да разширява границите и да 
увеличава своя БВП (брутен вътрешен продукт) и до днес (O'Riordan & 
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Hampden-Turner, 2021). И все пак, въпреки незабавния успех и най-добрите 
усилия на страната, корпоративният имидж на Германия пострада в 
последно време поради нарастващото присъствие на различни скандали, в 
които бяха замесени няколко германски компании. Тези проблеми, в 
допълнение към нарастващия натиск от изменението на климата, 
изчерпването на природните ресурси, дилемите за правата на човека и 
наскоро пандемията от Covid-19 и войната в Украйна, поставиха под въпрос 
продължаващия успех на Германия и отговорностите, които се изискват от 
нейните икономически и промишлени сектори. 

 
 

5.2.1 Институционална среда 

 

Степента, в която КСО е институционално интегрирана в обществената 
тъкан, оказва значително влияние върху степента, в която се приемат 
дейностите за социална отговорност (El-Bassiouny & El-Bassiouny, 2018). 
Политическите, правните, икономическите и културните фактори на 
страните установяват средата, в която функционира бизнесът, което 
рефлектира върху "социалните роли" и управлението на корпорациите. 
Освен това, тъй като парадигмата на институционалната инфраструктура се 
фокусира както върху формалните, така и върху неформалните правила на 
управленските договорености, тя позволява цялостен поглед върху 
целенасочените действия, използвани за преоформяне на КСО (Gegenhuber 
et al., 2022). 

 

Традиционно Германия следва модел на капитализъм на заинтересованите 
страни, за който се спори, че е по-добър в сравнение с много различни 
видове КСО поради присъщото си задължение към индустриалната 
политика, а не опит за получаване на положителни връзки с обществеността 
(PR) или двусмислена корпоративна кампания за бяло измиване (O'Riordan 
& Hampden-Turner, 2021). Тази традиционна ориентация на 
заинтересованите страни съвпада с имиджа на Германия като силна 
координирана пазарна икономика (CME) (Finegold et al., 2010), за разлика от 
неолибералните пазарни икономики, които доминират в САЩ и 
Великобритания. CME като Германия се характеризира с високи нива на 
сътрудничество между държавата, работодателските организации и 
организирания труд, както и с относително високи нива на регулиране при 
оформянето на желаното поведение на различните участници на пазара 
(Fransen, 2013). Също така е много важно да се разгледа ролята, която 
Европейският съюз (ЕС) играе върху институционалната среда в Германия, 
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тъй като Европейската комисия налага силен принудителен натиск чрез 
регулиране на стандарти и инициативи, насочени към насърчаване на 
разпространението на практиките в областта на КСО (Furrer & Hotbrügge, 
2018). ЕС поставя много силен акцент върху социалните въпроси и активно 
участва и прилага практиките в областта на КСО в своите държави-членки 
чрез КСО Европа, създадена чрез Европейската комисия през 2002 г. 
(Европейска комисия, 2014 г.) 

 

Германската институционална среда обаче има тенденция да поставя по- 
имплицитен подход в своите изявления за КСО (Klossek & Nippa, 2008; 
Matten & Moon, 2004), за разлика от американските си колеги, които 
предприемат много активно, изрично преследване на въпросите на КСО. 
Тази сравнителна разлика обаче е свързана с оправданието, че базираните 
в САЩ дружества са много по-движени от акционерите и следователно 
оправдават свързаните с КСО разходи за икономически/финансови 
средства (Klossek & Nippa, 2008; Хартман, Рубин и Дханда, 2007). Докато в 
Германия комуникацията със заинтересованите страни е фокусът и в 
техните доктрини за КСО има по-ориентиран към устойчивостта подход и 
етична линия на мислене (O'Riordan & Hampden-Turner, 2021). От друга 
страна, може да се твърди, че Германия поставя по-голям акцент върху 
въпросите, свързани с КСО, поради диалога, поддържан със 
заинтересованите страни, които имат по-силно и дългосрочно влияние 
върху дружеството (Finegold et al., 2010; Пфефер и Саланчик, 1978). Освен 
това в Германия има все по-активно екологично движение чрез участието 
на Зелената партия и различни неправителствени организации, които все 
повече оказват натиск върху политическите институции и корпоративните 
политики (Furrer & Hotbrügge, 2018). Не е без основание да споменем 
постоянната дейност на профсъюзите в Германия, които стимулират правата 
на работниците. 

 

Съвсем наскоро Федералният кабинет одобри Националния план за 
действие за бизнеса и правата на човека за 2016-2020 г. на 21 декември 
2016 г. (NAP). Федералното правителство установява отговорността на 
германските фирми по веригите за доставки и стойност в НПР. Законът за 
задълженията за корпоративна надлежна проверка в мрежите на 
доставчиците легитимира задълженията на германските фирми за защита 
на правата на човека в световните вериги за доставки (CSR in Deutschland - 
Федерално министерство на социалните въпроси, 2022 г.). 
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5.2.2. Ниво на информираност на населението или значение на 

корпоративната социална отговорност 

 

Въпреки че КСО е утвърдена идея, осведомеността на обществеността за 
отговорността на бизнеса за справяне с екологичните проблеми, 
включително глобалното изменение на климата, възобновяемата енергия и 
ядрената енергия, се е увеличила. (Furrer & Hotbrügge, 2018). Някои 
скандали и бедствия с участието на германски фирми само повишиха тази 
осведоменост на населението за необходимостта от КСО. Например, 
O'Riordan &ampden-Turner (2021) подчертават безскрупулните практики на 
водещи организации, включително ADAC, Acandor, Schlecker, Mannesmann- 
Vodafone, MAN и Siemens, наред с много други. Те стоят в сянката на 
продължаващата критика по отношение на това, което се нарича "най- 
големият индустриален скандал в германската история": измамата с 
дизеловите емисии на Volkswagen (VW) (Produktion, 2018; О'Риърдън и 
Хампдън-Търнър, 2021). Различни организации изиграха решаваща роля в 
разкриването на скандала "Дизелгейт", както разговорно се споменава, 
което предполага, че изправянето на голяма корпорация пред 
правосъдието може да се счита за постижение на гражданското общество 
(Rhodes, 2016,). 

 

Днешното общество все повече очаква фирмите да се представят 
отговорно. Едновременно с това международните стандарти стават все по- 
взискателни. Съветът на ООН по правата на човека например одобри 
ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, а ОИСР 
измени своите многонационални насоки за предприятията през 2011 г. (CSR 
in Deutschland - Федерално министерство на социалните въпроси, 2022 г.). 

 

Демонстрирането на загриженост за социалните и екологичните интереси е 
нещо, което по своята същност се оценява от общественото мнение, 
политиците и по този начин може да повлияе на оценката на корпорацията, 
както Klossek and Nippa (2021) подчертават в примера си за използването на 
индекса за устойчивост на Dow Jones (виж http://www.sustainability- 
index.com). Много компании определено се възползват от високото 
класиране в индексите за устойчивост и избягването на високи класации 
като основни емисии на CO2, особено ако такива фирми редовно са 
подложени на глобално медийно отразяване или разчитат на силни 
световни марки. 
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5.3. Развитие на корпоративната социална отговорност в Испания 

 
В Испания, както и в други страни, управлението на корпоративната 
социална отговорност (КСО) включва признаването и интегрирането в 
управлението и операциите на организацията на социалните, трудовите и 
екологичните проблеми и зачитането на правата на човека, които генерират 
политики, стратегии и процедури, които отговарят на тези опасения. 

 

Първият испански принос в областта на комуникацията на организациите, 
обединяващ и свързващ концепциите за връзки с обществеността и 
корпоративна социална отговорност, датира от 1994 г.: "Действия за връзки 
с обществеността: фондацията (García Nieto, 1994)". В тази работа 
концепцията за корпоративната основополагаща единица като 
институционализирана форма на упражнението е свързана със социалната 
отговорност от страна на организацията. 

 

В областта на бизнеса и CRS, от 2002 г. насам, много испански компании са 
проактивни в приемането на КСО, както и нейните международни 
стандарти и принципи. Доказателство за това е големият брой компании, 
които са се присъединили към принципите на Глобалния договор, 
подкрепени от Организацията на обединените нации по отношение на 
други страни. В тази област следва да се отбележи, че през 2002 г. седем 
испански организации започнаха да използват рамката на Глобалната 
инициатива за отчитане (GRI) за изготвяне на доклади за КСО. Цифра, която 
през 2012 г. е нараснала до 180 и повече от 500 от 2020 г. нататък. Големите 
испански компании също са заемали – и държат – позиции, подчертани в 
класацията на тези индекси, които оценяват представянето по отношение 
на устойчивостта, дори водейки световната класация на своя сектор. В тази 
насока си струва да се подчертаят индексът за устойчивост на Dow Jones 
(DJSI) и индексът FTSE4Good. 

От тази гледна точка, корпоративната социална отговорност не може 
да бъде просто маркетингов инструмент и правилният начин да я развием е 
чрез интегрирането й в глобалната стратегия на компанията и прилагането й 
в ежедневните операции. В този смисъл действията в областта на КСО, 
свързващи дружествата и публичните администрации, следва да 
преследват следните цели: 
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 Засилване на ангажиментите на дружествата и публичните 
администрации с нуждите и тревогите на обществото, сред които е и 
генерирането на заетост. 

 Принос за укрепване на устойчиви модели на управление, които 
помагат на дружествата да бъдат по-конкурентоспособни, а 
публичните администрации по-ефективни. 

 И накрая, да насърчава тези програми за социална отговорност, които 
повишават международното доверие и конкурентоспособност на 
испанската икономика, заедно с устойчивостта и социалното 
сближаване. 

 
 

5.3.1. Институционална среда 

 

В Испания публичната администрация решително подходи към прилагането 
на КСО в Испания, както в самата публична администрация, така и в своята 
бизнес мрежа. Тя участва активно и от водеща позиция в действията, които 
Европейският съюз е извършил по този въпрос. 

 

Работа, която приключи със създаването на Държавния съвет за 
корпоративна социална отговорност в Испания, като движеща сила за 
насърчаване на всички публични политики в тази област и с публикуването 
на Закона за устойчивата икономика. В частния сектор има многобройни 
организации от всякакъв вид, които работят в полза на интегрирането на 
КСО в публичното и стопанското управление. Испанската мрежа на 
Глобалния договор е една от тях. 

 

През последното десетилетие в Испания бяха разработени редица 
публични инициативи за насърчаване на социалната отговорност на 
компаниите, в Общата държавна администрация, както и на регионално 
ниво, и от автономно общностно ниво. Първата публична инициатива 
датира от 27 декември 2002 г., когато пленарната сесия на Конгреса на 
депутатите одобри в рамките на Министерството на труда и социалните 
въпроси създаването на Техническа комисия от експерти с цел изготвяне на 
доклад за корпоративната социална отговорност. 

 

Тази инициатива може да се счита за първата от многото, които ще бъдат 
осъществени през следващото десетилетие, където ще подчертаем 
създаването на Форума на експертите по КСО през 2005 г., създаването на 
"Бяла книга за КСО" през 2006 г., провеждането на първата среща на масата 
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за социален диалог през 2007 г. или публикуването на РД 221/2008 на 15 
февруари, който представлява Държавният съвет за социална отговорност 
(CERSE на испански език). 

 
 

Държавен съвет за социална отговорност (CERSE) 
Определя се от Министерството на труда и социалната икономика като 
"консултативен и консултативен орган към Министерството на труда и 
социалната икономика, чиято цел е да насърчава инициативи за 
корпоративна социална отговорност, като предлага и на правителството 
мерки, които обръщат специално внимание на уникалността на МСП". 
Учредено с Кралски указ 221/2008 от 15 февруари, създаването му 
позволява създаването на форум за срещи между всички заинтересовани 
страни, свързани със социалната отговорност. Понастоящем този указ се 
изменя с публикуването на РД 144/2021 от 9 март, с което се въвеждат 
редица мерки за улесняване на вземането на решения, чрез консенсус 
между присъстващите членове с обикновено мнозинство. 

 

Съставът му пада върху председателството и секретариата на този орган, 
разделени между Министерството на труда и социалната икономика, и 
Главна дирекция "Самостоятелна заетост, социална икономика и 
корпоративна социална отговорност", заедно с 48 членове, разпределени в 
4 групи по 12 (РД 144/2021). Тези групи съответстват на бизнес организации, 
синдикати, органи или институции с признато присъствие в областта на КСО 
и публичната администрация (както обща, така и регионална). 

 

Затова сме изправени пред четиристранен и паритетен състав, тъй като 
перспективата на пола се въвежда в състава му, чрез три специфични 
действия: използване на несексистки език; включване, в състава на Съвета, 
на сдружения или организации, които работят в областта на равенството; и, 
на последно място, да се гарантира равен състав между мъжете и жените в 
структурата на Съвета. 

 

Сред преследваните цели можем да подчертаем: 
 Изготвяне и издаване на доклади и проучвания, по своя собствена 

инициатива, или по поръчка на правителството.

 Създаване на стандарти, които търсят хармонизация при 
публикуването на доклади за устойчивост или доклади за КСО от 
компаниите.

 Анализ на развитието на КСО, както в Европа, Испания, така и в трети 
страни.
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 Съобщаване на инициативите и публичните разпоредби относно КСО, 
които засягат фирми, организации и публични институции.

 
 

Испанската стратегия за корпоративна социална отговорност (2014-2020 
г.). 
Това е документ, изготвен от Министерството на заетостта и социалното 
осигуряване, в сътрудничество с други министерски ведомства, 
автономните общности и местните субекти, чрез FEMP, като CERSE отговаря 
за неговото проучване; Изготвен с визията за "подкрепа на развитието на 
отговорни практики в публични и частни организации, за да могат те да се 
превърнат в значим двигател на конкурентоспособността на страната и 
нейната трансформация към по-продуктивно, устойчиво и приобщаващо 
общество и икономика". 

 

Документът е изготвен с цел насърчаване на действия, насочени към 
постигане на тройна цел: 

 Насърчаване на действия, които имат за цел да засилят 
ангажиментите на дружествата и публичните администрации с 
нуждите на испанското общество.

 Да допринесе за укрепването на устойчиви модели на управление, за 
да могат дружествата да бъдат по-конкурентоспособни, а публичните 
администрации да представят по-голяма ефективност.

 Насърчаване на програми за социална отговорност, които насърчават 
доверието и конкурентоспособността на испанската икономика, 
заедно с устойчивостта и социалното сближаване.

 
 
 
 

Фигура 5.1: Структура на испанската стратегия за корпоративна социална 
отговорност 2014-2020 

ПРИНЦИПИ ВИДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ЦЕЛИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ЛИНИИ 

Конкурентоспособност Подкрепа за 
отговорни практики 

в публичните 
администрации и 

частния сектор 

Цел 1. Насърчаване 
и насърчаване на 
КСО в рамките на 

компании, публични 
и частни 

институции. 

1. Насърчаване на 
КСО като 

насърчаващ 
елемент за 
устойчивите 

компании 

Социално 
сближаване 

 Цел 2. 
Идентифициране и 

2. Интегриране на 
КСО в обучението и 
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  насърчаване на КСО 
като конкурентен 

актив и образование 
социално 

сближаване. 

научните 
изследвания. 

Споделена стойност  Цел 3. 
Разпространение на 
ценностите на КСО в 

обществото 

3. Добро 
управление и 

прозрачност за 
повишаване на 

доверието. 

Устойчивост  Цел 4. Създаване на 
обща рамка за 
цялата страна. 

4. Отговорно 
управление на 

човешките ресурси 

Прозрачност   5. Социално 
отговорна 

инвестиция 
Доброволност   6. Доставчици 

   7. Отговорно 
потребление 

   8. Околна среда 
 

Тази стратегия, изпълнявайки ролята си на обща рамка, определя поредица 
от отговорности за всеки участник в този социално-икономически контекст, 
където можем да подчертаем: 

 Отговорността на публичната администрация: Разпространение на 
КСО в обществото; гарантира, че това се приема реално от 
организациите; да осигури прогресивното проникване на КСО в 
производствената тъкан и да бъде ясен пример за отговорни субекти 
в техните сфери на влияние.

 Отговорност на компаниите: Адаптиране на стратегията за КСО към 
характеристиките на компанията и нейното социално-икономическо 
състояние; поддържане на силен и плавен канал за комуникация със 
заинтересованите страни; да допринася за устойчивото развитие чрез 
ангажимент за иновации и добри практики.

 Отговорност на Дружеството като цяло: Бъдете наясно с ролята си на 
потребител или инвеститор; да допринася за грижата за околната 
среда чрез извършване на действия, насочени към рециклиране, 
икономия на енергия или производство на отпадъци.

 

Следователно тази стратегия издига КСО до ключов елемент за: а) 
обществото като цяло; б) публични администрации; и в) всички видове 
фирми или организации. 
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5.3.2. Ниво на информираност на населението или значение на 

корпоративната социална отговорност 

 

Испанската бизнес общност остава твърдо ангажирана с корпоративната 
социална отговорност. Това се отразява в развитието на броя на КСО 
проектите, предприети от нашите компании: те са се утроили през 
последните седем години - от 4 500 инициативи през 2013 г., в сравнение с 
почти 13 хиляди, извършени през 2019 г. 

 

През 2020 г. този ангажимент към социалното измерение беше подчертан. 
Тази година, в която здравната криза, причинена от Covid-19, отправи 
предизвикателство към политическите и икономическите системи по света 
─, както и към обществото като цяло, за пореден път подчерта 
ангажираността и отговорността на компаниите към най-уязвимите групи. 

 

Всъщност, според VII Доклад за корпоративното социално въздействие, 96% 
от испанските компании са разработили близо хиляда проекта, свързани с 
борбата с Covid-19 в области като здравеопазване и социални грижи, 
образование или укрепване на субектите, които са най-засегнати от 
пандемията. Като цяло се смята, че те са се възползвали от 10 милиона 
души в Испания. 

 

Образование, заетост и здравеопазване: основни сектори, засегнати от 
проекти в областта на КСО 
Испанските компании са обърнали специално внимание на социалните 
проекти, покриващи основни нужди, които представляват 86% от общия 
брой инициативи (9 095 проекта). Те включват проекти, свързани с 
образованието, заетостта и здравеопазването. Всъщност повече от 70% от 
компаниите съобщават, че са осъществили поне един проект в една от тези 
три области през последната година. 

 

Освен това, в сравнение с последното издание на доклада Seres-Deloitte, 
програмите, свързани със здравеопазването и социалните грижи, 
придобиха известност, представлявайки 30% от общия брой (21% през 2020 
г.). По подобен начин проектите, свързани със заетостта, също скочиха 
рязко през изминалата година: седем от десет компании са предприели 
този вид инициатива, с 40% повече в сравнение с 2020 г. 
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По време на извънредното положение, поради Covid-19, секторите на 
здравеопазването и социалните грижи, заедно с образователния сектор, 
представляваха по-голямата част от отдадеността и усилията, положени от 
компаниите: 85% от всички инициативи за КСО (974) съответстваха на 
проекти в тези три области. 

 

Що се отнася до групите, засегнати от проектите за КСО, предприети от 76- 
те дружества, участващи в доклада, бяха идентифицирани общо 57 милиона 
бенефициенти, включително хора, изложени на риск от изключване, които 
представляват 52% от общия брой. Тази година хората с увреждания и 
жените са и основните целеви групи, върху които компаниите са насочили 
своите КСО проекти. 

 

Освен това трябва да се отбележи, че избухването на кризата с 
коронавируса ориентира стратегията и фокуса на проектите за КСО към 
подкрепа и насърчаване на групите, които са най-засегнати от пандемията: 
здравни специалисти, клиенти, пациенти, имигранти и хора, изложени на 
риск от изключване, студенти и служители, наред с други. 

 

Служител: съществен актив за социалното въздействие на организацията 
Служителите са все по-ангажирани и наясно с положителното въздействие, 
което чрез доброволчески програми могат да имат върху най-уязвимите 
групи, както и върху околната среда. 

 

През 2019 г., според доклада на SERES-Deloitte, повече от 184 000 служители 
са участвали активно в проекти за КСО. Всъщност 80% от участващите 
компании предложиха на служителите си възможността да се присъединят 
към корпоративни доброволчески екипи. 

 

Броят на доброволците също нараства експоненциално от 2018 г. насам, 
като в момента възлиза на 167 741 служители, което означава ръст от 22% и 
представлява 10,1% от работната сила на всяка компания. 

 

Прави впечатление да се подчертае, че през месеците след началото на 
състоянието на тревога през март работата на доброволците в условията на 
пандемията беше фундаментална. Стотици програми и планове за действие 
бяха стартирани от компании, в които служителите можеха да участват, 
допринасяйки за примерна доза солидарност. Според доклада на SERES- 
Deloitte по време на първата вълна на пандемията са извършени над 102 
000 часа доброволчески дейности, в които са участвали 16 205 служители от 
70 испански компании. 
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Добър пример за доброволчески проект по време на тази криза може да се 
намери в "Ayudar en todo lo que podemos", разработен от Correos (испанска 
обществена пощенска служба). 3100-те доброволци на държавната 
компания си сътрудничат, за да доставят 900 000 килограма храна на най- 
засегнатите от пандемията групи, както и на професионалистите, които 
изпълняват съществени задачи. 

 

Сътрудничеството като движеща сила зад инициативите за КСО 
Проектите за корпоративна социална отговорност, осъществени от испански 
компании през 2019 г., са генерирали повече от 24 000 сътрудничества със 
социални организации. Тази връзка между различните социално- 
икономически агенти позволява да се разшири социалното въздействие на 
разработените инициативи за КСО, което дава възможност за навлизане на 
нови линии на финансиране и същевременно допринася за изграждането 
на по-сплотена икономическа и социална среда. 

 

Илюстрирайки връзката в данните, броят на сътрудничествата между 
компаниите, участващи в VII доклад на Seres-Deloitte, се е увеличил четири 
пъти от 2014 г. насам, като от 76 сътрудничества с други субекти средно на 
компания до 318 през 2019 г. Освен това по отношение на финансирането 
консолидирането на тези стратегически съюзи ни позволи да съберем 
допълнителни инвестиции в размер на 83 млн. евро към първоначално 
отпуснатия бюджет за проекти за КСО. 

 

Освен това сътрудничеството между компаниите за борба с пандемията се 
засили по време на състоянието на тревога. Всъщност според доклада на 
SERES-Deloitte през този период са идентифицирани общо 6 065 
предприятия като участващи в конкретни проекти срещу Covid-19, 
предприети от 70 испански компании. 

 

Инвестициите в КСО проекти в Испания са се утроили от 2013 г. насам 
Инвестициите в инициативи със социално въздействие в Испания 
достигнаха 1 429 милиона евро през 2021 г., цифра, която се е утроила през 
последните 8 години (457 милиона евро през 2013 г.). Във връзка с 
икономическата тяга, генерирана от изпълнението на проекти за КСО, 
заслужава да се отбележи, че голяма част от инвестициите на компаниите 
се правят в международен план: 76% твърдят, че извършват КСО дейности 
извън Испания, което представлява 62% от общите инвестиции. 
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По отношение на инвестициите, насочени към облекчаване на 
отрицателните икономически и социални ефекти, причинени от Covid-19, 
компаниите, анализирани в доклада, са инвестирали общо 281 милиона 
евро в проекти в областта на здравеопазването и социалното 
благосъстояние и финансирането и укрепването на субектите, наред с 
другото. 
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5.4. Развитие на корпоративната социална отговорност в Сърбия 

 

 
5.4.1. Институционална среда 

 

Институционален контекст на КСО – национални условия, традиции и 
нагласи 
Корпоративната социална отговорност (КСО) означава, че компаниите на 
доброволна основа интегрират социални и екологични принципи в бизнеса 
си и се държат етично към всички заинтересовани страни. Тъй като има 
различни обяснения за принципите, които трябва да бъдат включени в 
бизнеса на компанията и какви задължения има тя към обществото, има 
различни подходи към тази концепция. Въпреки това, някои от най- 
приетите концепции за КСО са: пирамидата на Карол на CSR и Triple Bottom 
Line. Карол вярва, че компаниите имат: икономическа, правна, етична и 
филантропска отговорност, която той представя под формата на пирамида. 
Според Triple Bottom Line отговорностите на компаниите са тройни: 
реализиране на печалба, етично поведение към служителите и обществото 
(хората) и доброволно решаване на екологични проблеми и грижа за 
околната среда (планетата). 

 

Европейският съюз отдава голямо значение на насърчаването и 
прилагането на концепцията за КСО, тъй като тя може да окаже 
положително въздействие върху постигането на стратегическите му цели, 
така че ЕС да се превърне в най-конкурентната и динамична, основана на 
знанието икономика в света. Европейската комисия в "Зелена книга" (2001 и 
2005 г.) определя КСО като съвкупност от дейности на дружеството, 
насочени към изпълнение на законови задължения, определени със закон и 
договори. КСО обаче се разглежда и като дейности, чрез които дружеството 
изпълнява задължения, които не произтичат само от формалната правна 
рамка, а като инвестиране в развитието на човешкия капитал, опазването на 
околната среда и подобряването на отношенията с всички заинтересовани 
страни. Според този доклад социално отговорното поведение има 
вътрешно измерение, което е отговорно управление на човешките ресурси, 
осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, отговорна 
адаптация към промените, рационално използване на природните ресурси 
за извършване на бизнес дейности и управление на риска, както и външно 
измерение, отразено като отговорно поведение на компаниите към външни 
заинтересовани страни (клиенти, доставчици, конкуренти, държавата, 
стратегически партньори). 
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Сърбия приема европейския подход на КСО и се опитва да следва насоките 
на Европейската комисия, свързани с прилагането на тази концепция на 
практика. За съжаление, поради голям брой институционални и други 
проблеми, резултатите от прилагането на тази концепция в страната са по- 
лоши в сравнение със средното за ЕС, особено в сравнение с лидерите в 
тази област. Една от причините за тази ситуация е ниското ниво на 
информираност на мениджърите в сръбските компании за важността на 
концепцията за КСО и липсата на знания и умения за нейното прилагане в 
практиката. За да се промени тази ситуация, е необходимо да се 
идентифицират пропуските и да се работи за подобряване на 
образователните програми, които ще дадат възможност за развитие на 
знания и умения, необходими за успешното прилагане на КСО в Индустрия 
4.0. В тази светлина е от съществено значение да се анализира настоящата 
ситуация в областта на КСО в Сърбия, да се идентифицират знанията и 
уменията, които мениджърите и експертите в областта на КСО притежават, 
и да се предложи рамка от желани компетенции. 

 

Преглед на гледната точка на КСО RS - национално развитие, 
теоретична база, законодателна база 
КСО е сравнително нова и все още недостатъчно приета концепция в 
Сърбия. Тази ситуация е повлияна от множество фактори от миналото, но и 
от трудния период на преход към пазарна икономика, политическа и 
икономическа нестабилност и други подобни. На първо място, 
самоуправлението, което присъстваше в Сърбия преди разпадането на 
СФРЮ, направи невъзможно развитието на съвременния корпоративен 
бизнес и прилагането на принципите на социално отговорния бизнес на 
практика. През периода на централно планиране държавата се е грижила за 
социалните проблеми. Компаниите също бяха принудени да направят 
същото, но само заради закона. През 90-те години на миналия век, поради 
войни, инфлация, икономически санкции, бомбардировки и други 
проблеми, имаше обща несигурност на пазара и в политиката. Това накара 
мениджърите и служителите да не се придържат към етичните принципи 
при вземането на решения в борбата за просто оцеляване, до много чести 
нарушения на законовите разпоредби и безотговорно поведение към 
групите по интереси. Освен това държавата, обременена с множество 
икономически и политически проблеми, не обърна особено внимание на 
поведението на фирмите. Това доведе до създаването на среда, в която 
никой не се интересуваше много от последиците от бизнеса си върху 
обществото и природната среда, което предизвика разпространението на 
вече натрупани социални и екологични проблеми. 
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КСО като тема в Сърбия се появи след 2000 г. В бизнес сектора тя пристигна 
с притока на чуждестранен капитал и откриването на представителства на 
чуждестранни компании, които донесоха установените си политики и 
практики в областта на КСО в Сърбия. В същото време в неправителствения 
сектор се появиха инициативи за потенциално сътрудничество и 
партньорство между двата сектора. В публичните политики обаче 
категорията и концепцията за КСО се появяват още през 2006 г. в 
Националната стратегия за устойчиво развитие. След това държавата 
разбира значението на КСО и започва да работи за създаване на 
институционална среда за нейното развитие и популяризиране на примери 
за добри практики. В тази посока бяха направени определен брой планови 
документи, стратегии, планове за действие, програми и др. Някои от тези 
стратегии са: Национална стратегия за устойчиво развитие на Република 
Сърбия, Стратегия за социално отговорно поведение за периода 2010-2015 г ., 
Стратегия за устойчиво градско развитие 2020-2030 г. и др. При 
изпълнението на тези стратегии обаче възникнаха редица проблеми, така 
че резултатите не са задоволителни. 

 

Стратегията за устойчиво развитие беше приета през 2006 г. Тя е в 
съответствие със Стратегията за устойчиво развитие на ЕС, Лисабонската 
стратегия на ЕС и стратегията на Сърбия за присъединяване към ЕС. Приети 
бяха и два плана за действие за изпълнение на тази стратегия (единият през 
2010 г. за периода от 2009 г. до 2017 г. и другият, който замени предишния, 
за периода от 2011 г. до 2017 г.). Плановете за действие на тази стратегия 
включваха само един проект, който беше пряко свързан с КСО - Въвеждане 
и внедряване на системата за КСО, която беше планирана за 2012 г. като 
проект, който ще се изпълнява от министерствата на околната среда и труда 
и социалната политика, Сръбската търговска камара, фирми и асоциации. За 
този проект обаче плановете за действие не предвиждаха нито общи 
разходи и източници на финансиране, нито показатели за изпълнение. 
Също така правителството прие доклади за напредъка в изпълнението на 
Стратегията само за 2009 и 2010 г., така че не се знае дали и по какъв начин 
е реализиран този проект. 

 

В допълнение към приемането на тази стратегия се проведоха голям брой 
други събития, които насърчиха развитието на КСО в Сърбия. Хронологично 
най-важните моменти са: 

 2006 г. - Приети са Кодексът за бизнес етика и Кодексът за 
корпоративно управление на Сръбската търговска камара, които 
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установяват основните принципи и правила на бизнес етиката. Тези 
принципи и правила е трябвало да бъдат задължителни за 
дружествата и членовете на Камарата. Въпреки че намерението и 
идеята бяха много утвърдителни и кодексите трябваше да допринесат 
за утвърждаването на бизнес етиката и КСО в Сърбия, те не бяха 
широко приети. Причината за това беше открита в промоцията, която 
не беше извършена на най-високо ниво, така че кодовете изтекоха 
през 2012 г. 

 2007 г. - Създаване на Глобалния договор Сърбия, т.е. 
присъединяване към Глобалния пакт, най-голямото доброволно 
сдружение в света, посветено на КСО. Инициатор и един от 
основателите на Глобалния договор в Сърбия е Националната банка 
на Сърбия. Тази асоциация в Сърбия вече има над 90 членове. С 
членството си в тази организация всички членове са се ангажирали да 
спазват десетте принципа на Глобалния договор в областта на 
защитата на правата на човека и трудовите права, опазването на 
околната среда, борбата с корупцията и тяхното насърчаване. 

 2007 г. - Балканският фонд за местни инициативи учредява 
годишната награда VIRTUS за корпоративна филантропия като първа 
по рода си награда в Сърбия. Тя награждава компаниите, които 
определят стандарти за КСО, със своята финансова и нефинансова 
подкрепа. 

 2007 г. - Сръбската търговска камара създава и присъжда за първи 
път националната награда за КСО. 

 2008 г. - Създаден е Форумът на бизнес лидерите на Сърбия, който 
по-късно променя името си на Форум за отговорен бизнес, като 
коалиция от компании в Сърбия, които насърчават развитието на КСО. 
Форумът е създаден, за да свърже бизнес лидери с представители на 
държавни институции, международни институции, бизнес асоциации 
и гражданския сектор. 

 2009 г. - Създаден е Съветът на Сръбската търговска камара за 
КСО. 

 

В съответствие с позицията на ЕС, че КСО е един от съществените елементи 
на европейския социален модел и допринася положително за европейската 
стратегия за растеж "Европа 2020" като незаменима част от решението за 
"интелигентна, устойчива и социално приобщаваща Европа", Сърбия прие 
Стратегия за развитие и насърчаване на КСО за периода 2010-2015 г. 
Стратегията определи три цели: популяризиране на концепцията за КСО, 
разработване на практики в областта на КСО и създаване на стимули и 
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правни задължения, които биха осигурили развитието на среда, 
благоприятстваща разпространението на КСО. Ролята на правителството в 
такава цялостна визия беше изпълнението на мерките, които биха създали 
среда, подходяща за насърчаване на развитието, приобщаването и 
устойчивостта. Повечето от мерките, предвидени в Стратегията, са свързани 
с насърчаване и развитие на практиките в областта на КСО, а по-малка част с 
инициативи за промени в нормативната уредба и мерките на публичната 
политика. 

 

В рамките на популяризирането на съществуващите практики в областта на 
КСО, присъждането на награди от Сръбската търговска камара за най- 
отговорната компания през дадена година и наградите VIRTUS продължиха. 
Тъй като обаче тези мерки нямат достатъчна медийна подкрепа, може да се 
заключи, че държавата не им обръща достатъчно внимание. За постигане на 
целта за подобряване на практиката на фирмите в областта на КСО, през 
2007 г. екипът на заместник министър-председателя по изпълнението на 
Стратегията за намаляване на бедността и Агенцията за чуждестранни 
инвестиции и насърчаване на износа реализира проект за разработване на 
база данни с добри КСО практики. Тази база данни обаче не включва данни 
за КСО на малки и средни предприятия, които участват с 99% в икономиката 
на Сърбия. Тази база данни не е ревизирана до момента, така че оставя 
впечатление за липсата на сериозност на държавата при актуализирането 
на тази област. 

 

За постигане на целта, свързана със създаването на стимули и законови 
задължения за дружествата, са приети редица нормативни актове, като: 
"Закон за изпирането на пари", "Закон за финансите", "Закон за опазване на 
околната среда", "Закон за интегрирана превенция и контрол на 
замърсяването", "Закон за стратегическа екологична оценка", "Закон за 
професионална рехабилитация и заетост на хората с увреждания", "Закон 
за конфликт на интереси", "Закон за финансиране на политическите 
партии", "Закон за свободен достъп до информация с обществено 
значение", "Закон за държавната одитна институция", "Закон за защита на 
потребителите" и др. Последователното прилагане на тези закони обаче не 
е гарантирано. Една от причините за това са проблемите в съдебната 
система, присъстващи в Сърбия (голям брой злоупотреби при решаване на 
спорове, съдилищата са претоварени с дела, обжалванията обикновено 
продължават повече от година, изслушванията в най-големите и 
натоварени съдилища често се насрочват два пъти годишно и т.н.). В 
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резултат на тази ситуация само малък брой субекти, които не спазват 
закона, понасят съответните санкции. 

 

Поради множество пропуски и проблеми, Стратегията за КСО получи 
голям брой възражения, свързани с формулирането на Стратегията, 
както и с нейното изпълнение. По отношение на концепцията на 
Стратегията, основните възражения са следните: а) не отчита 
реалната текуща ситуация въз основа на изследвания и надеждна 
статистика, б) не предоставя цялостно организационно решение за 
органа, който ще изпълнява стратегията, както и необходимите 
ресурси, източници на финансиране, точни отговорности, в) не 
предоставя точни мерки и показатели за мониторинг и оценка на 
резултатите от изпълнението на стратегия. 

 
Проблемите при изпълнението на Стратегията за КСО са още по- 
сериозни: не е създадена подходяща мрежа от държавни органи, 
които да работят организирано по изпълнението на всички тези 
програми и да следят за успеха на тяхното изпълнение, както се 
прави в страните от ЕС. Едва през януари 2012 г. беше приет "План 
за действие" за неговото изпълнение. "Планът за действие" 
предвижда изпълнението на тази стратегия да бъде отговорност на 
"Министерството на труда, заетостта и социалната политика на 
Република Сърбия", а тя е поверена на "Съвета за развитие и 
насърчаване на социалната отговорност", като специален орган в 
министерството. Конкретни задачи бяха възложени на "Екипа по 
изпълнение", който ще се състои от представители на публичния, 
частния и гражданския сектор. Ключовият проблем е, че след 
изборите (2012 г.) имаше политически промени, така че 
изпълнението на "Стратегията за КСО" дори не е започнало. 

 
 

5.4.2. Ниво на информираност на населението или значение на 

корпоративната социална отговорност 

 

Институционален контекст на КСО – информираност 
Концепцията за КСО е сравнително нова за Сърбия, която започва да се 
популяризира през последните 2 десетилетия. В периода от 2001 г. до днес 
постепенно се увеличава информираността на населението за 
необходимостта от КСО, както и познаването на тази концепция. По- 
голямата част от сръбските граждани обаче все още не разбират напълно 
същността и значението на тази концепция, така че не й придават голямо 
значение. 



 

 
 

 

Как сръбските граждани възприемат концепцията за КСО и какво очакват от 
компаниите (как виждат бизнеса си и доколко социалната отговорност 
влияе върху избора им при покупка или наемане) е анализирано в 
изследванията на "Смарт Колектив" и "Ипсос Стратегически маркетинг" 
2005, 2008, 2010 и 2013 г., като са анкетирани граждани от всички части на 
Сърбия. Тези проучвания показват, че гражданите на Сърбия - като 
потребители, служители и членове на местната общност, са наясно с 
въздействието, което компаниите имат чрез КСО върху качеството си на 
живот и са готови да подкрепят развитието на нови бизнес модели, 
основани на грижата за определена социална цел или за обществото като 
цяло. Според повечето сръбски граждани компанията трябва да бъде 
отговорна в различни аспекти на бизнеса, за да бъде считана за социално 
отговорна, което отразява разбирането им за КСО като понятие по начин, 
който е много по-широк от филантропията. Въпреки че гражданите 
признават компаниите като социални участници, които трябва да работят в 
интерес на обществото и да демонстрират своята отговорност чрез 
различни аспекти на бизнеса, малък брой граждани (само 16%) смятат, че 
компаниите са наистина социално отговорни. Нагласите на гражданите за 
отговорността на компаниите в Сърбия в областите, които те смятат за най- 
важни за КСО (грижа за служителите, потребителите и местната общност), 
не са се променили до момента и в момента са изключително негативни. 
Този резултат може отчасти да се обясни с голямото недоверие във всички 
социални участници, включително например местното самоуправление, 
което само малко по-висок процент от гражданите смятат, че работят в 
интерес на обществото. 

 

Мениджърите на сръбски компании също изразиха незадоволително ниво 
на информираност за необходимостта от КСО. Според голям брой 
мениджъри на сръбски компании държавата трябва да се грижи за 
социалните проблеми, така че те не отдават голямо значение на 
организирането на бизнеса по социално приемлив начин. Дори 
мениджърите, които считат КСО за важна за своята компания, най-вече я 
свързват с различни форми на еднократна финансова помощ (спонсориране 
на културни, спортни и други събития с нестопанска цел, даряване на пари 
или оборудване на болници или хуманитарни организации, които помагат 
на уязвими групи и др.), защото по мнението на мениджърите на повечето 
компании даренията са най-видимата форма на КСО, тъй като компанията 
печели най-много от тях. Последните проучвания показват, че нивото на 
информираност на мениджърите на компании в Сърбия за значението на 
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КСО се е увеличило през годините. Отношението към КСО обаче не се е 
променило съществено поради безотговорното поведение на публичните 
дружества, които много често не спазват законови и договорни задължения 
и дават лош пример на други фирми. Те са свързани и с високи нива на 
корупция, нелоялна конкуренция и други негативни проблеми. 

 

КСО - корпоративни политики и разбиране, приложими разпоредби 
Първото проучване на практиката на компаниите в Сърбия в областта на 
КСО (2007 г.) показа, че има огромни пропуски в сравнение с ЕС. 
Изключително малко компании в Сърбия са имали мениджъри на КСО. В 
някои от тях КСО е оставена на директорите на фондации, докато във 
всички останали фирми тези работни места се изпълняват от службите за 
връзки с обществеността. Освен това резултатите, постигнати в областта на 
КСО, като цяло не бяха включени в докладите, а бяха предадени на 
обществеността чрез уебсайтове или медии. 

 

Наблюдавано според елементите на доклада на ЕС за компаниите в Сърбия, 
най-голямо внимание е отделено на ангажираността на компаниите в 
социалната общност. Повечето от компаниите са разработили единични 
или периодични програми за подпомагане решаването на социален 
проблем и само изключително малък брой компании (предимно 
мултинационални компании) са внедрили КСО стратегически. От гледна 
точка на съответните заинтересовани страни, защитата на уязвимите лица и 
опазването на околната среда са областите, които привлякоха най-голямо 
внимание на компаниите в Сърбия. Това може да се обясни с факта, че в 
условията на икономическа и социална нестабилност, които съпътстват 
прехода, помощта за уязвими хора и голям брой групи по интереси е лесно 
видима. Освен това голям брой компании предоставиха подкрепа за 
образованието, изкуството, културата и спорта, като спонсорираха културни, 
спортни и образователни събития и други подобни. След подобряването на 
социалната общност сръбските компании отдадоха голямо значение на 
опазването на околната среда. Много големи компании имат екологични 
стандарти (ISO 14001 или някои от специфичните стандарти за бранша или 
самата компания), но са внедрили програми "ad hoc". 

 

Като цяло влиянието на бизнеса на компанията върху околната среда в 
Сърбия е взето под внимание до известна степен, но ефектите са много по- 
слаби в сравнение със страните от ЕС. На вътрешното измерение на КСО и 
бизнес етиката компаниите в Сърбия отдават много по-малко значение в 
сравнение с компаниите от страните от ЕС. Проблемите на корупцията 
присъстват във всичките й форми (от комисионната, която понякога се 
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плаща дори за най-малката бизнес сделка, чрез пране на пари, рекет и 
натиск от "магнати" и членове на организирани престъпни групи). 
Подкупите и корупцията са дълбоко вкоренени в корпоративната бизнес 
практика и много сръбски мениджъри смятат, че даването на 
нерегистрирани подаръци (в брой или под някаква друга форма) при 
сключване на договори е неизбежна част от бизнес живота. По този начин 
всякакви антикорупционни мерки не могат съществено да променят тази 
ситуация. Също така изключително подчертани са различни форми на 
неморално поведение на мениджърите спрямо служителите, като: 
неспазване на трудовите договори, незаконно уволнение, извънреден труд, 
по-дълъг от позволения от закона, често неплатен, тормоз и сексуален 
тормоз на служители и лица, които търсят работа. 

 

Последните изследвания показват, че практиката на КСО в Сърбия се е 
променила значително. Много по-голям брой компании разглеждат КСО 
като неразделна част от бизнеса си, но все пак малък брой от тях подхождат 
към нея в дългосрочен план и стратегически. В много компании, особено 
големите, има организационни единици, които се занимават с проблемите 
на КСО. Информираността на мениджърите за важността на КСО е на много 
по-високо ниво в сравнение с предходния период, но поради липсата на 
експертиза в тази област има разминаване между желанието компанията 
да бъде отговорна към обществото и способността за стратегическо 
прилагане на КСО. 

 

За повечето топ мениджъри в Сърбия подобряването на репутацията и 
повишаването на стойността на марката са водещите мотиви в КСО. За 
разлика от това, на вътрешното измерение на КСО и бизнес етиката се 
отдава много по-малко значение. Подобно поведение води до 
парадоксална ситуация, в която компаниите провеждат филантропска 
дейност, за да привлекат потребителите, но потребителите не възприемат 
тези дейности като искрени и следователно изобщо не им обръщат 
внимание. Подобни изводи могат да бъдат намерени и в изследванията, 
проведени през 2020 г. Повечето от компаниите реализират своите 
програми за КСО чрез парични дарения, дарения в продукти (обикновено 
на здравни заведения поради пандемия), чрез доброволчески дейности, 
свързани със споделяне на знания, умения или време на служители или 
предоставяне на различни услуги (закупуване на продукти на социални 
предприятия, чрез стартиране на специални проекти и кампания за 
подкрепа на МСП). 
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Прозрачността на бизнеса е областта, в която е постигнат най-голям 
напредък през последните 20 години в сравнение с предходния период. 
Компаниите все по-често представят информация за пълния си бизнес на 
своите уебсайтове. Над 70% от компаниите-членки на Форума за отговорен 
бизнес докладват на обществеността за социалната отговорност, като 
публикуват доклад. Отчитането за устойчивост стана законово задължение 
в края на 2019 г., след приемането на промени в Закона за счетоводството, 
който се прилага за големи компании с над 500 служители. Законовото 
задължение ще се прилага от 2021 г. за докладите, издадени за 2020 г. 

 

Има известен напредък в сравнение с предходния период и в отношенията 
с външни заинтересовани страни. Все по-голям брой компании обръщат 
внимание на отношението към потребителите, особено в области, в които 
има силна конкуренция. Всички продукти имат ясни декларации за 
съдържанието и характеристиките на продуктите, работата на 
непълнолетни не се използва, много компании насърчават развитието на 
местното предприемачество. Все още обаче се изтъкват проблеми като 
неспазване на договорните задължения, неадекватно обслужване на 
продуктите по време на гаранционния срок и др. Най-малък напредък е 
постигнат във вътрешното измерение. Формално повечето от отговорните 
компании прилагат мерки, свързани с човешките ресурси, особено в 
сферата на образованието, защото то допринася за привличането на най- 
талантливата работна сила, но все още са налице проблеми, свързани с 
дискриминация, различни форми на тормоз, извънреден труд и др. Според 
Форума за отговорен бизнес например през 2019 г. 6000 работодатели в 
Сърбия не са плащали редовно вноски за служителите, а дългът за това 
задължение е бил около 1,2 милиарда евро. Това накара 108 000 служители 
да нямат свързан с това трудов стаж. 

 

Съществуващи университетски програми за КСО в РС и доминиращи 
концепции за КСО 
Формалното и неформалното образование играе важна роля в развитието 
на знанията и уменията на мениджърите за прилагане на концепцията за 
КСО. Ето защо е много важно да се работи за подобряване на 
съществуващите университетски програми и курсове за обучение на 
бъдещи мениджъри в областта на КСО. Също така е от голямо значение да 
се работи върху развитието на уменията на настоящите мениджъри, което 
ще улесни тяхното прилагане, когато става въпрос за практическото 
прилагане на концепцията за КСО. 
Съществуващите учебни програми в университетите в Сърбия разглеждат 
редица въпроси в областта на КСО. Програмите, които са пряко свързани с 



 

 
 

изучаването на КСО, са най-често срещаните в икономическите факултети 
на всички държавни университети в Сърбия. Следните теми присъстват в 
съществуващите учебни програми: Корпоративна социална отговорност (в 
Университета в Крагуевац), Корпоративно управление и бизнес етика (в 
Университета в Ниш), Управление на природните ресурси и опазване на 
околната среда (в Белградския университет), Бизнес етика и управление на 
околната среда (в Университета в Нови Сад). Всяка от тези учебни програми 
обхваща някои или всички области на КСО. В допълнение, изучаването на 
основите на КСО е неразделна част от учебните програми по мениджмънт, 
стратегическо управление и маркетинг във всички университети. 

 

Концепциите за КСО, които най-често се представят в академичната 
литература, са: насоките на ЕС, предоставени в Зеления доклад, пирамидата 
на Карол, Triple Bottom Line и виждането на Котлър и Портър за КСО. 
Концепцията на ЕС е широко представена и в бизнес практиката и 
националните политики, научните изследвания и научните статии. На 
теория най-цитираната концепция (намираща се в учебниците в Сърбия и 
цитирана в научните трудове на университетските преподаватели) е 
пирамидата на КСО на Карол. Също така, много използвани подходи в 
преподаването и често цитирани в научни статии са мнението на Котлър и 
мнението на Портър за КСО, особено в темите в областта на маркетинга, 
както и в окончателните доклади на студентите, които изследват 
въздействието на КСО върху представянето на компанията и общността. 
Следващата широко приета концепция за КСО е "Triple Bottom Line", според 
която отговорностите на компанията са тройни: "печалба" - "хора", 
"планета". Тази концепция е неразделна част от учебните програми за 
финансово отчитане в повечето университети. Също така, най-голям брой 
обучения, курсове и семинари се основават на тази концепция. 

 

Разработени в момента компетенции – знания, умения, атрибути 
Въз основа на анализа на съществуващите образователни програми и 
управленската практика в Сърбия може да се заключи, че студентите - 
бъдещи мениджъри и съществуващи мениджъри, имат определени 
познания за КСО. И двете групи са запознати със същността на концепцията, 
но много от тях не са запознати с всичките й елементи и нямат 
необходимите умения за адекватното й прилагане. Както бе обяснено по- 
горе, в Сърбия КСО се свежда най-вече до корпоративна филантропия. 
Повечето мениджъри в сръбски компании имат знанията и опита да 
осъществяват филантропска дейност. Голям брой мениджъри на сръбски 
компании  също  имат  знания  и  опит  в  прилагането  на  екологичните 
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стандарти. Следователно екологията е област, в която знанията за 
необходимостта от КСО са на относително задоволително ниво. Желателно 
е обаче да се разширят познанията на мениджърите на най-модерните 
концепции в тази област. 

 

Най-проблемният сегмент на КСО в Сърбия е свързан с вътрешното 
измерение на КСО. Осъзнаването от страна на мениджърите на значението 
на отговорното поведение за поддържането на най-талантливия персонал е 
на ниско ниво. Също така, познаването на елементите, свързани с 
отговорното поведение към служителите, отговорното преструктуриране, 
управлението на риска и етичното поведение, е много ниско. Ето защо са 
необходими нови учебни програми и програми за неформално 
образование, за да се запълнят тези пропуски. 

 

Основният проблем при прилагането на програмите за КСО са уменията. В 
Сърбия повечето компании прилагат програми за КСО периодично и без 
предварително планиране, тъй като техните мениджъри не са наясно с 
ползите от стратегическия подход и като цяло не са компетентни да 
разработват и прилагат стратегия за КСО. Тъй като обикновено са развили 
маркетингови умения, те често прилагат програми за КСО под формата на 
периодични действия, които привличат вниманието на потребителите. 
Подобни действия обаче носят само краткосрочни ползи за обществото и 
компанията. От друга страна, изследването показва, че има пропаст между 
желанието на компанията да осигури дългосрочни ползи за обществото и 
способността да го реализира. Затова трябва да се организират обучения и 
образователни програми за съществуващи мениджъри, които да развиват 
уменията си да планират дългосрочни програми за КСО и да подхождат 
стратегически към тях. 

 

Анализирайки учебните програми по съществуващи предмети в различни 
университети, които се занимават с определени аспекти на КСО, може да се 
заключи, че студентите, бъдещите мениджъри, по време на обучението си 
придобиват важни форми на знания и умения, свързани с тази концепция. 
Анализът показва, че студентите, бъдещите мениджъри, в различни 
университети могат да придобият следните форми на знания: а) основни 
познания за концепцията за КСО и влиянието на компанията върху 
обществото и околната среда. б) основни познания за елементите на КСО, в) 
основни познания в областта на бизнес етиката, г) основни познания за 
моралните принципи, стандарти и етичен кодекс, д) основни познания за 
правата, задълженията и отговорностите в областта на безопасността и 
здравето при работа, е) концептуални знания за устойчивото развитие и 

144 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 



 

 
 

екологичните показатели за развитие на организациите и икономическата 
дейност като цяло. е) основни познания за отрицателните въздействия 
върху околната среда като следствие от човешките дейности в областта на 
енергетиката, минното дело, промишлеността, селското стопанство, 
управлението на водите, горското стопанство, градското развитие, 
транспорта, туризма, ж) основни познания за мерките, условията и 
инструментите в системата за опазване на околната среда и възможностите 
и начините за ангажиране на еколозите в споменатата система. Когато става 
въпрос за уменията, които студентите в сръбските университети биха могли 
да придобият, най-важни са следните: а) способност за идентифициране на 
въздействието на КСО върху корпоративната култура, б) решаване на бизнес 
и морални дилеми, в) независима морална преценка, г) прилагане на мерки 
в областта на управлението на заинтересованите страни, д) 
идентифициране и прилагане на мерки в случай на отклонения от 
безопасността и законовите разпоредби в работната среда, е) способност 
за предприемане на мерки, насочени към намаляване на негативното 
въздействие върху околната среда, както и за подобряване на системата за 
опазване на жизнената среда, ж) анализ на реални бизнес проблеми в 
областта на КСО. 

 

Индустрия 4.0 Компоненти, размери, RS изглед 
Четвъртата индустриална революция, известна още като Индустрия 4.0, 
започна през последните години. Тази тема е особено актуална от 2016 г., 
когато беше поставена като основен фокус на Световния икономически 
форум, чийто основател и изпълнителен президент е Клаус Шваб. Според 
Клаус Шваб основите, върху които е изградена четвъртата индустриална 
революция, са - изкуствен интелект, роботика, интернет на нещата, 
автономни превозни средства, 3D печат, нанотехнологии, биотехнологии, 
материалознание, съхранение на енергия и квантови изчисления. След това 
обяснение бяха измислени редица други подходи, за да се обясни 
съдържанието на Индустрия 4.0. Въпреки различията в съдържанието на 
Четвъртата индустриална революция, общата гледна точка е, че тя се 
основава на интернет свързаност, роботизация и пълна автоматизация на 
производствените процеси, дигитализация на производството и 
потреблението и киберсигурност. 

 

За да осигури подкрепа и да насърчи Четвъртата индустриална революция 
във всички страни, ЕС направи "Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж на ЕС 2010-2020 г." и "Обновена стратегия на ЕС за 
индустриална  политика"  през  2017  г.,  както  и  "Стратегия  за  научни 
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изследвания и иновации за интелигентна специализация 2014-2020 г." и 
предприе голям брой различни мерки в посока на успешното им прилагане. 
Съответно повечето европейски страни предприеха специални инициативи 
и разработиха стратегически документи за ускорено въвеждане на 
технологични иновации и справяне с последиците от тази революция. 
Такава е програмата "Индустрия 4.0" в Австрия, "L'Industrie du Futur" във 
Франция, "Catapult" във Великобритания, "Smart Industry" в Холандия и др. 
Стратегическите документи на правителствата имат за цел да създадат 
национални условия за възползване от Четвъртата индустриална 
революция. Сърбия прие постигането на ЕС и се ангажира да го приложи 
изцяло. В началото на 2020 г. страната прие "Стратегия на индустриалната 
политика за 2021-2030 г." и "Стратегия за интелигентна специализация на РС 
2020-2027 г.". 

 

Стратегията за индустриална политика на Сърбия за периода 2021-2030 г. е 
хармонизирана със "Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж на ЕС за периода 2010-2020 г." и "Обновена стратегия на ЕС за 
индустриална политика" от 2017 г. Основните приоритети на тази стратегия 
са: а) укрепване на човешките ресурси за нуждите на динамичното развитие 
на РС; б) цифрова трансформация на икономиката; в) стимулиране на 
иновациите посока на цифровата трансформация; г) увеличаване на 
инвестициите във физическа, цифрова и социална инфраструктура; д) 
повишаване на конкурентоспособността на международния пазар и е) 
стимулиране на кръговата икономика и намаляване на замърсяването на 
околната среда. Целта на тази стратегия е да се повиши 
конкурентоспособността на сръбската индустрия чрез дигитална 
трансформация и по-голямо прилагане на най-новите технологии за 
Индустрия 4.0. 

 

"Стратегията за интелигентна специализация за 2020-2027 RS" е 
хармонизирана с "Стратегия на ЕС за научни изследвания и иновации за 
интелигентна специализация 2014-2020". Целта на тази стратегия е да се 
разработят и поставят най-иновативните продукти и услуги на световния 
пазар. Тя се фокусира върху развитието на дейности, мерки и инструменти 
за насърчаване на по-доброто сътрудничество между ключови 
заинтересовани страни от икономическия, научния и изследователския 
сектор в областите на специализация съгласно принципите на "Съвместни 
иновации". Някои от приоритетните области, определени от тази стратегия, 
са: 1) Данни за решение - Индустрия 4.0, 2) Големи данни и анализи, 3) 
Облачни технологии 4) Интернет на нещата 5) Разработка на софтуер по 
поръчка. За изпълнението на тази стратегия беше приет План за действие за 
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2021-2022 г., който определя голям брой програми и мерки, насочени към 
постигане на целите в приоритетните области. 

 

Ето защо, и с двете стратегии на РС, дигиталната трансформация на 
икономиката и развитието на Индустрия 4.0 се определят като ключови 
приоритети. От друга страна, анализите и тестовете, извършени по време на 
подготовката на тези стратегии, показват, че изключително малък сегмент 
от вътрешното промишлено производство е на пътя на дигиталната 
трансформация, а условията и потенциалът за развитие на Индустрия 4.0 в 
Сърбия са несравнимо по-малки в сравнение с държавите-членки на ЕС с 
голяма индустриална основа. Резултатите от изследванията на Й. Йокович 
показват, че: а) само 12,6% от компаниите от производствения сектор са 
въвели технологии за промишлени роботи, б) само 2,8% от компаниите от 
този сектор използват нанотехнологии в производствените процеси, в) само 
2,8% от компаниите в производствения сектор използват технологични 
техники за композитни материали (например въглеродни влакна, стъклени 
влакна), г) 2,1% от компаниите използват технологии за адитивно 
производство за бързо прототипиране (напр.3D печат, SLS, SLT, SLM, EBM 
методи), д) 31,6% са въвели компютърно подпомогнато производство и 
технологии за планиране. Освен това компаниите, които са въвели някои от 
концепциите на Индустрия 4.0 в производствените си мощности, са ги 
въвели най-вече при ниско ниво на използване на капацитета. Последните 
изследвания показват, че в условията на пандемията от вируса Covid-19 
дигитализацията в Сърбия е била по-висока от всякога и е постигнала 
изключително високи темпове на растеж. Много компании, заради 
пандемията, бяха принудени да открият какво може да се направи с 
дигитализацията и с нови начини на работа във виртуална среда, а в 
резултат скоростта на процеса на дигитални трансформации в Сърбия се 
ускори значително (почти десетократно). Това означава, че Сърбия има 
голям потенциал за бърза цифрова трансформация. Сърбия обаче е на 
много ниско ниво на приложение на технологии, които включват Industries 
4.0, така че трябва да се положат много усилия, за да се достигне средното 
за ЕС. 

 

Предизвикателства на Индустрия 4.0 - размери, RS изглед 
Основните предизвикателства на 4-тата индустриална революция са 
свързани с: а) финансиране на нови технологии и автоматизация на 
производствените процеси и б) решаване на социални проблеми, които ще 
възникнат в резултат на въвеждането на нови технологии в ежедневието и 
бизнеса. 
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Четвъртата индустриална революция предполага въвеждането на нови 
технологии. Въпреки факта, че все още няма единно мнение кои технологии 
включва, това предполага автоматизация на всички процеси, а 
внедряването му изисква огромни инвестиции. Според изследване на 
"PricewaterhouseCoopers" 907 милиарда долара са инвестирани в 
дигиталната трансформация на 26-те най-развити икономики. Оценките за 
тези инвестиции за Европа са 90 милиарда евро годишно. Очевидно такива 
големи инвестиции могат да бъдат генерирани само от изключително 
високо развити икономики. Освен това трябва да се има предвид, че тези 
средства се изчисляват, като се вземе предвид постигнатото ниво на 
дигитализация на най-развитите страни. Когато става дума за Сърбия, 
предизвикателствата са още по-големи, защото постигнатото ниво на 
дигитализация е много по-ниско, а икономическата мощ на икономиката да 
генерира капитал е много по-малка. Изследванията показват, че 
постигнатото ниво на дигитализация в Сърбия е далеч по-ниско в сравнение 
с най-развитите страни от ЕС (според индекса DESI Сърбия е на 29-то място); 
нивото на автоматизация на бизнес процесите за традиционната индустрия 
също е на ниско ниво, а голяма част от МСП изобщо не планират проекти в 
областта на дигиталната трансформация. Сръбският ИКТ сектор е експортно 
ориентиран, но настоящият износ на ИКТ сектора се основава главно на 
предоставянето на евтини софтуерни услуги на клиенти от развитите страни, 
докато участието на технологиите на Индустрия 4.0 е сравнително ниско. 
Много сериозен проблем е и липсата на човешки и финансов капацитет в 
държавните институции за насърчаване на дигиталната трансформация. С 
една дума постигнатото ниво на дигитализация е изключително ниско. 

 

От друга страна, инвестиционните възможности на Сърбия са много 
ограничени. Налице е недостатъчно ниво на вътрешни частни и публични 
инвестиции спрямо БВП в сравнение с други страни от Централна и Източна 
Европа; има голям брой слабо развити и опустошени райони и голяма 
разлика в развитието между различните области; процедурите за 
предоставяне на стимули са сложни и много често се свързват с корупция; 
Нивото на икономическо развитие е ниско. Поради тези причини 
осигуряването на източници на финансиране за технологии, които ще 
подпомогнат развитието на Индустрия 4.0, е огромно предизвикателство в 
Сърбия. 

 

Следващото голямо предизвикателство, поставено от Индустрия 4.0, е 
решаването на социалните проблеми, които ще възникнат с въвеждането 
на  нови  технологии.  Най-чувствителната  социална  последица  от4-тата 

148 | С т р а н и ц а 



2020-1-BG01-KA203-079025  

 
 

индустриална революция е свързана със заетостта. Може да се очаква, че 
около 30-50% от служителите в производството ще бъдат изложени на риск 
да загубят работата си поради пълна автоматизация в близко бъдеще. В 
производството работниците, които извършват рутинни операции и прости 
работни места, са изложени на най-голям риск да загубят работата си 
(например технологията за 3D печат ще замени скъпите и трудоемки 
процеси като леене и фрезоване). Същото може да се очаква и в сектора на 
услугите. Електронните плащания, интернет банкирането, ще намалят броя 
на служителите в банките; Електронната търговия, доставката на храна по 
домовете и т.н. ще намалят броя на заетите в търговията, туризма и 
хотелиерството. Някои съществуващи отрасли ще изчезнат напълно, но ще 
се появят нови сектори с нови работни места. Според оценките на McKinsey 
Global Institute до 2030 г. между 75 и 375 милиона служители може да се 
наложи да променят професионалните категории и да научат нови умения. 
Някои дори смятат, че около 85% от работните места, които хората ще 
вършат от 2030 г., все още не са измислени. За да се справят отговорно с 
тези предизвикателства, мениджърите трябва да развият компетенции, 
свързани с организирането на голям брой образователни програми, както и 
да насърчават служителите да посещават образователни програми и 
семинари, които ще им позволят да развият нови цифрови умения, 
необходими за адаптиране към променени или нови работни места в 
Индустрия 4.0. Също така са необходими компетенциите, необходими за 
отговорното изпълнение на преструктурирането на компанията. 

 

Новите технологии на интернет на нещата, облачните услуги, 
видеокомуникациите създават благоприятни условия за работа от 
разстояние и работа у дома. Постоянното офис пространство се заменя с 
мобилно работно място, което може да бъде от вкъщи, на други 
континенти, в хотел, временен офис и др. Също така, в резултат на 
автоматизацията и въвеждането на роботи, ще има промяна в начина на 
правене на бизнес. Роботизацията и автоматизацията на производството ще 
позволят на продуктите да се адаптират напълно към изискванията на 
потребителите, но ще включват работа 24/7, без възможност за 
претендиране на допълнителни плащания и права на работниците да 
протестират. Всичко това ще доведе до повишаване на производителността 
на труда, което означава намаляване на работното време. Голямо 
предизвикателство е да се подготвят мениджърите за създаването на нови 
условия на труд, които ще включват гъвкаво работно време, разделение на 
работното време и др. 
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Тези предизвикателства в социалната сфера са налице във всички страни по 
света, но те са още по-изразени в Сърбия, защото нивото й на развитие е 
много по-ниско и има голям брой допълнителни проблеми. Част от тях са: 
липса на ясна визия за дигиталното бъдеще и липса на ИТ експерти на 
национално ниво, липса на дигитална култура в корпоративния сектор, 
липса на основни дигитални знания и умения сред голям брой жители. 
Поради тези проблеми процесът на дигитална трансформация е много 
бавен. Освен това в ИТ сектора липсва критична маса човешки потенциал 
(освен в зоната на Белград и Нови Сад), който може да бъде инициатор и 
носител на нови технологии, включващи Индустрия 4.0. Това ще попречи и 
забави развитието на нови професии и създаването на Индустрия 4.0. 
Отрицателният естествен прираст и емиграцията на най-професионалния 
персонал допълнително допринасят. 

 

Допълнителни предизвикателства създават проблемите в образователната 
система. Сърбия отпуска сравнително малки средства за образование 
спрямо нивото си на развитие и публичните приходи. Покритието на 
университетското образование е високо, но структурата му не е оптимална 
по отношение на търсенето, а качеството е неравномерно между 
университетите. За да се отстранят тези проблеми, е необходимо да се 
въведат иновации в учебната програма във формалната образователна 
система и да се предложат голям брой програми за неформално 
образование, обучения, семинари, които ще дадат възможност за развитие 
на нови умения и по-лесно преодоляване на социалните последици от 
цифровата трансформация. 

 

Възникващи компетентности – умения, знания, атрибути 
В съответствие с очакваните промени, които ще настъпят в Индустрия 4.0, е 
необходимо да се развият дигиталните компетенции на мениджърите. 
Някои от най-необходимите умения са: Дигитална грамотност, Анализ на 
данни, Sybersecurity, Data-mindfulness. Трябва обаче да се добави, че 
цифровите умения не са единствените, необходими за бъдещето. Според 
някои изследвания това са и следните умения: Комплексно решаване на 
проблеми, Критично мислене, Креативност, Управление на хора, 
Координация с другите, Емоционална интелигентност, Преценка и вземане 
на решения, Ориентация към услугите, Преговори, Когнитивна гъвкавост. 

 

Значението на цифровите компетенции в ЕС може да се види в документа, 
наречен Зелен пакт, който получи силна политическа подкрепа. Този 
документ предвижда преход към кръгова икономика и по-голяма 
зависимост от устойчиви ресурси, включително енергия. Covid-19 също 



 

 
 

инициира обрат към прилагането на съвременните технологии и промяна в 
начина на мислене, когато става въпрос за съществуващи методи и подходи 
за работа. В Сърбия е призната и необходимостта от развитие на дигитални 
умения и е приета Стратегия за развитие на тези умения за периода 2020- 
2024 г. Това е национална стратегическа програма, която цялостно 
регламентира развитието на дигиталните умения на населението с цел 
използване на потенциала на съвременната информация и ИКТ в посока 
повишаване качеството на живот. Многобройни проучвания показват, че 
през следващите години ще има все повече работни места за хора в 
Сърбия, които притежават напреднали цифрови умения. Търсенето на 
специалисти в областта на цифровите технологии се е увеличило с 4% 
годишно през последните десет години, а броят на свободните работни 
места за специалисти по информационни и комуникационни технологии се 
очаква да се увеличи допълнително. 

 

Съвременните технологии създават определени предизвикателства по 
отношение на КСО. Предизвикателствата са свързани с правото на 
неприкосновеност на личния живот на служителите, необходимостта от 
притежаване на адекватни умения, така че тази технология да може да се 
използва за целите на КСО. От друга страна, съвременните технологии, 
които са в съответствие с КСО, предоставят многобройни възможности, 
свързани с устойчивото развитие, по-голяма гъвкавост в начина на работа 
на служителите, устойчивост на бизнеса към различни смущения в 
обществото и др. Ето защо ключовите приоритети на ЕС за развитие на 
подход, ориентиран към човека, са да се даде възможност за устойчивост 
на ресурсите и по-голяма устойчивост на бизнес процесите към 
геополитически и природни кризи, като пандемията от Covid-19. 

 

Ориентацията на технологиите към човешкия фактор показва, че човешките 
нужди и интереси трябва да бъдат в центъра на тази технология. Например, 
телекомуникациите се считат за най-добрата алтернатива за правене на 
бизнес извън компанията. Тя се определя като работно споразумение, при 
което служителите извършват редовна работа от място, което не е 
традиционен офис благодарение на подкрепата на информационните 
технологии. Тази концепция за "виртуален офис" набира популярност 
поради простотата на този начин на работа. Същността на тази форма на 
работа може да се опише по следния начин: използвайки компютър или 
телефонна и интернет връзка, служителите комуникират и работят от всяко 
място, където имат връзки с компанията. Следователно, този "виртуален 
офис" елиминира необходимостта да идва в офиса всеки ден, което 
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позволява на служителя по-удобен, а в условия на пандемия, по-безопасен 
начин за правене на бизнес. 
Очаква се също така съвременните технологии да дадат възможност за 
устойчивост, т.е. да позволят развитието на кръгови процеси, в рамките на 
които някога използваните природни ресурси се използват повторно. Освен 
това устойчивостта означава намаляване на потреблението на енергия, 
неемисионни вредни вещества в околната среда и други подобни. 
Устойчивостта, като следващо изискване по отношение на съвременните 
технологии, е, че тя дава възможност дори в условия на различни 
смущения, инфраструктура и производство, процесите да функционират 
нормално. С други думи, очаква се съвременните технологии да дадат 
възможност за развитие на гъвкави бизнес процеси. Това е особено важно 
за веригите за доставки, които обслужват основните човешки нужди. 

 

Внедряването на съвременни технологии, които имат описаните по-горе 
характеристики, генерира многобройни ползи за служителите. Те могат да 
бъдат обобщени по следния начин: осигурява безопасна работна среда; Тя 
зачита правата на човека и зачита нуждите на служителите. Тази технология 
обаче в същото време изисква служителите да придобият определени 
(нови) умения. Понякога служителите ще трябва да се "преквалифицират", 
т.е. да придобият напълно нови умения, ако не са ги придобили по време 
на образованието или в рамките на програми за предварително обучение. 

 

Като се има предвид гореизложеното, за да могат съвременните 
технологии да се използват в линията на КСО, от решаващо значение е 
служителите да развият подходящи цифрови умения. За тази цел е 
необходимо да се организират образователни програми, предимно от 
образователни институции като факултети, но и от други субекти, така че 
някои служители да могат да придобият основни или усъвършенствани 
цифрови умения. 

 

Въпреки факта, че новите технологии позволяват създаването на нови 
професии и нови работни места, някои съществуващи ще станат излишни. 
Така ще има излишък от служители. Въпреки това, дори при такива 
обстоятелства, следва да се демонстрира високо ниво на отговорно 
поведение спрямо такива служители. Това означава предварително 
проучване на всички алтернативи на уволнението, т.е. възможността за 
допълнително обучение и преквалификация. В случай, че те са изтощени и 
уволнението на служителите е неизбежно, на тези служители следва да 
бъде осигурена цялата възможна материална (финансова) и нефинансова 
подкрепа. С други думи, уволнението трябва да става по изключително 
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отговорен начин. И накрая, трябва да се спомене, че съвременните 
технологии предоставят големи възможности за препроектиране на 
работния процес на служителите по начин, който позволява на компаниите 
да постигнат големи икономии и много повече удобство за служителите. 
Става въпрос за работа от вкъщи, т.е. използване на информационни 
технологии, които позволяват дистанционна работа. Този подход при 
преустройството на работните места е същевременно начин за повишаване 
на мотивацията и удовлетвореността на служителите, а оттам и на 
резултатите, които постигат. 

 

Като се има предвид гореизложеното, т.е. фактът, че съвременните 
технологии трябва да бъдат ориентирани към човека, че те трябва да дават 
възможност за устойчиво развитие, да бъдат екологосъобразни, че биха 
могли да доведат до съкращения и че могат да бъдат използвани с цел 
препроектиране на бизнес процесите и начините на работа, новите знания, 

които студентите, като бъдещи мениджъри, и съществуващите мениджъри 
трябва да придобият се отнася до: а) основни познания за методите за 
рационално използване на ресурсите, б) основни познания за зелените 
технологии, в) основни познания за механизмите и мерките, основани на 
използването на съвременни технологии във функцията на препроектиране 
на работния процес, г) основни познания за съвременните подходи при 
проектирането на работни места, за да се мотивират служителите и да се 
ангажира пълният им потенциал, д) концептуално познаване на 
отговорното преструктуриране на компанията поради прилагането на 
съвременни технологии, е) концептуални знания за това как да се решават 
съкращения по социално отговорен начин в условия на загуба на работа 
поради прилагането на съвременни технологии, ж) основни познания за 
концепцията за организационна справедливост. Ключовите 
нововъзникващи умения, които трябва да бъдат развити, са: а) 
препроектиране на работния процес на служителите въз основа на 
съвременните технологии, б) прилагане на процеса на намаляване на броя 
на служителите по социално отговорен начин, в) овластяване на 
служителите, които са загубили работата си поради прилагането на 
съвременни технологии, активно да търсят нова работа, използвайки 
съвременни технологии. 

 

Необходими компетенции – умения, знания, атрибути, RS изглед 
Пръв. Ключовият проблем за повечето сръбски мениджъри е прилагането 
на дългосрочен, стратегически подход към КСО. За да се реши този 
проблем, е необходимо да се подобрят компетенциите за формулиране и 
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прилагане на стратегията за КСО. Необходими знания са: а) основни 
познания за концепцията за КСО и елементите, които тя обхваща, в) 
основни познания за стратегическото управление. 

 

Необходими умения са: а) способността да се създаде визия за КСО, б) 
способността да се определят ключовите ценности на компанията, в) 
способността да се избере областта на ангажираност на компанията в 
общността, както и набор от проекти, които ще бъдат реализирани във 
всяка област на ангажираност на компаниите в общността), е) способност 
за прилагане на различни мерки по тези проекти, г) измерване на ефектите 
за обществото и дружеството, з) докладване. 

 

Секунда. Най-проблемните области на КСО в Сърбия в Индустрия 4.0 са 
свързани със заетостта и променящите се условия на труд (замяна на 
служители с роботи, поява на нови професии, по-кратко работно време, 
работа от разстояние и работа от вкъщи, работно време 24/7 и др.). За да се 
реши този проблем, е необходимо да се развият компетенции за отговорно 
управление на човешките ресурси и отговорна адаптация към промените. 
Необходими знания са: а) основни познания за възможностите за 
препроектиране на работния процес в светлината на Индустрия 4.0, б) 
основни познания за съвременните подходи при проектирането на работни 
места в цифрова среда, в) концептуални знания за отговорно 
преструктуриране на компанията, г) концептуални знания за това как да се 
решават съкращенията по социално отговорен начин. Необходимите 
умения са: а) способност за предлагане и прилагане на програми, свързани с привличане 
и задържане на таланти (различни образователни програми, обучение, 
промени в работата и др., възможност за напредък, възможност за 
равновесие между професионалния и личния живот и др.), б) организиране 
на образование, семинари, обучения (за допълнително обучение на 
работниците и придобиване на нови знания и умения за съществуващи 
работни места и преквалификация на служителите за нови работни места), 
в) проектиране на условия на труд в съответствие с изискванията на новите 
технологии (предписване на броя на работните часове, извънреден труд, 
непълно работно време, създаване на виртуални екипи, мобилни офиси), д) 
насърчаване на многообразието и премахване на всички форми на 
дискриминация (пол, национална). 

 

Трети. Желаните области на компетентност в областта на КСО в Сърбия в 
Индустрия 4.0 са: знания и умения, свързани с прилагането на зелени 
технологии , както и методи за рационално използване на невъзобновяеми 
ресурси. 
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Остарели компетенции 
Развитието на технологиите винаги е довело до остаряване на някои 
съществуващи компетенции на служителите и следователно до премахване 
на определени работни места. От друга страна, развитието на технологиите 
инициира необходимостта от разработване на нови форми на 
компетентност и създава нови работни места. Смята се, че до 2025 г. 75 
милиона работни места ще бъдат премахнати въз основа на заместването 
на човешкия труд с машини, но в същото време ще се появят 133 милиона 
нови работни места. 
Според доклада на Световния икономически форум съвременните 
технологии ще доведат до намаляване на търсенето на следните форми на 
компетентност: а) Ръчна сръчност, издръжливост и прецизност, б) Памет, 
вербални, слухови и пространствени способности, в) Управление на 
финансови и материални ресурси, г) Инсталиране и поддръжка на 
технологии, д) Четене, писане, математика и активно слушане, е) Контрол 
на качеството, ж) Координация и управление на времето, з) Визуални, 
слухови и речеви способности, i) надзор и контрол. 

 

В резултат на намаляващото търсене на гореспоменатите форми на 
компетентност на служителите, работните места, в които те са от решаващо 
значение, са в същото време тези, в които в обозримо бъдеще ще се появят 
определен брой съкратени служители. Този проблем, както беше посочено, 
трябва да бъде решен по социално отговорен начин. 
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Глава 6. КСО и Индустрия 4.0 – доказателства от Испания 

 
Индустрия 4.0 вече е тук и е неудържима. Четвъртата индустриална 
революция е реалност, която започва да оказва влияние върху новите 
форми на производство, новите начини за организиране на дружествата и, 
разбира се, върху безопасността и здравето на работниците. Изправени 
сме пред революция, в която дигитализацията на производствените 
процеси, свързаността, автоматизацията на машините и новите 
нововъзникващи технологии като роботика, изкуствен интелект, адитивно 
производство или виртуална и добавена реалност, наред с други, имат 
предимство. 

 

Наред със стремежа за модернизиране на икономиката и цифровизацията, 
компаниите и правителствата са длъжни да включат най-голямо внимание 
и загриженост за потенциалните рискове от поляризация в обществото. В 
този смисъл КСО трябва да бъде включена в тези нови предизвикателства, 
свързани с тази парадигма. 

 

В конкретния случай на Испания откриваме разнообразни примери, които 
показват различни стратегии, както за предвиждане на възможните 
последици, така и за смекчаване на негативните ефекти, които биха могли 
да засегнат основните заинтересовани страни на компаниите. Ето защо 
тази глава ще предложи казуси, които служат за показване на реалността 
на испанския случай и които помагат за сравнителен анализ с други 
европейски страни. 

 
 

6.1. Безработица, причинена от новите технологии – казус от Испания 

 

Така наречената "четвърта индустриална революция", с други думи, 
глобалното прекъсване, причинено от най-новото поколение технологии и 
дигитализация, инжектира производителност и следователно повишаване 
на конкурентоспособността в компаниите. Но, от друга страна, и 
успоредно с това, това явление също има отрицателен ефект под формата 
на повишена безработица. Дигитализираните компании се нуждаят от по- 
малко служители, за да постигнат същите или дори по-добри бизнес цели. 

 

Тази промяна на ерата и дигиталната трансформация води и до появата на 
нови работни места, нови технологични професионални профили - 
анализатори на данни, програмисти, експерти по роботика, 
киберсигурност, от които в момента има голям недостиг на пазара на 
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труда. В същото време обаче има търсене на нови профили с напречни 
компетенции, фокусирани върху области, които са недостижими за 
машините, като критично мислене, анализ и сложно решаване на 
проблеми, творчество, социално влияние, емоционална интелигентност, 
лидерство и социална осведоменост, наред с други. 

 

Ето защо е необходимо да се проучи задълбочено конкретната връзка 
между Индустрия 4.0 и трудовите отношения. Това също е област, в която 
КСО трябва да вземе страна, тъй като компаниите, извън тяхното 
управление на човешките ресурси, ще трябва да планират дългосрочни 
стратегии, които се справят с това явление на "нови трудови отношения в 
ерата 4.0". 

 

По-долу са дадени три конкретни казуса, които служат за тълкуване, в 
конкретния случай на Испания, как тя може да повлияе и какви решения 
могат да бъдат приложени в тази връзка между заетостта и Индустрия 4.0. 

 
 
 

ИСПАНИЯ СЛУЧАЙ 1 

Наименование на 
практиката 

Национален план за цифрови компетенции, Насока 4. 

Фирма 

Регион/Град 

Правителство на Испания, Програма 2030. 

 

Предистория на 

промишления 

сектор 

Безработицата е голям проблем в световен мащаб, но 

тя е особено утежнена в страна, която затвори 2021 г. с 

процент на безработица от 13,3%. 

Много важен фактор, който помага на тези тревожни 

числа, е роботизирането на много процеси в различни 

работни области, особено като се има предвид, че тези 

процедури  за  роботизация  и  дигитализация  се 
увеличават по количество и качество. 

 
 

Описание на 

проблема 

Роботиката ще присъства все повече в 

производствените процеси, като не само замества 

работниците, но и е част от ежедневните им задачи, 

така че служителите ще трябва да придобият цифрови 

умения, за да изпълняват работата си. 
 

Ако работниците и безработните не получат цифрово 

обучение, те няма да могат да изпълняват работата си 

и следователно ще бъдат податливи на загуба на 

работата   си   (уволнение   поради   настъпващо 
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 увреждане) или, в случай на безработица, податливи 

на големи трудности при намирането на нова работа. 

Според това обучението се превръща в основен 

инструмент за стабилност на работното място и 

пригодност за заетост в днешно време. 

 
 

Общо описание 

на практиката 

Този план е разделен на 7 насоки за действие, но ние 

се фокусираме върху четвъртия: Обучение по цифрови 

компетенции по време на професионалния живот. 

Това от своя страна е разделено на две практически 

стратегии: 

- План за преквалификация и повишаване на 

квалификацията на работниците. 

- Активно интегриране на сертификатите за 

дигитални компетенции (основно основните) в 

Националния каталог на квалификациите на 

професионалистите. 

Междувременно вторият не се нуждае от 

допълнително обяснение, първият планира да отвори 

центрове за цифрово обучение за работната сила в 

селското стопанство, да управлява различни планове 

за цифровизация, базирани на образованието, в 

различни важни сектори и да създаде няколко плана за 

финансиране на образованието за цифровизация, като 

същевременно  създава  ИТ  платформи,  които  да 
помогнат с тези процеси. 

 
 

Причини за 

интервенцията 

 

Обучението се превръща в основен инструмент за 

стабилна заетост. 
 

Образователната система и компаниите трябва да 

предприемат действия за създаване на програми за 

обучение, които обучават гражданите и служителите в 

нови технологии, за да поддържат висок брой работни 

места. 

 

Постижения и 

резултати 

Всъщност тече процес на оценка, за да се търсят 

резултати в подобряването на цифровизацията на 

работниците. 

Всъщност начин да се оцени ефективността на тези 

мерки е пригодността за заетост на работниците, които 
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 са в процес на прекратяване на трудовото 

правоотношение, като се измерва времето, изминало 

преди да се получи нова работа със същите или просто 

с подобни изисквания за цифровизация или 

роботизация. 

 

Прозрения за 

приложимост и 

по-нататъшно 

усъвършенстване 

 

Дайте стойност на стабилността на работното място - 

настояща и бъдеща - чрез обучение. Правителството се 

ангажира със социалната устойчивост и ЦУР 4 

(качествено образование) и ЦУР 8 (достоен труд). 

- Обучение на граждани и работници, обхващащи по- 

голямата част от секторите на заетостта, като 

безработни, самостоятелно заети лица и активни 

работници. 
- Нови методи за управление на човешките ресурси и 

взаимодействие. 

Прехвърляемост в 

различни области 

и устойчивост 

 

Приложимо за всички сектори, податливи на дигитализация и 

роботизация. 

 
 
 
 

6.2. Социални и правни аспекти на КСО (аутсорсинг, корупция, човешки 

права, патенти) - казус от Испания 

 

Социалният аспект на КСО е много повече от корпоративна филантропия, 
което е просто още един начин да се действа по социално отговорен начин. 
Когато КСО се отнася до социални аспекти, тя се отнася до въздействията, 
произведени от компанията върху хората, главно тези, които работят за нея, 
и върху общностите, в които работи. 

 

От друга страна, важно е да се помни, че основно условие в КСО е дадена 
организация да спазва закона. Следователно, когато става въпрос за КСО и 
социални аспекти, тя се отнася до тези действия извън изискваните от 
действащото законодателство. Например, компания, която има дейност в 
няколко държави, може да реши да прилага най-строгото трудово 
законодателство във всички тях. За страната, която има най-строгото 
законодателство, самото му спазване не се счита за действие в областта на 
КСО, докато в другите страни всичко, което компанията прави извън 
местното законодателство, е действие в областта на КСО. 
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Следователно една компания може да се възползва от прилагането на 
добри практики извън действащото законодателство, като по този начин 
допринася за нейната конкурентоспособност и става по-отговорна и 
устойчива. Например, в областта на здравето и безопасността една 
компания за услуги би могла да подобри мебелите на работното място, за 
да отговарят на ергономичните нужди на своите служители, подобрявайки 
тяхното благосъстояние и риск от физически заболявания, като 
същевременно подобрява тяхното представяне и удовлетвореност от 
работата. Друг пример би могъл да бъде да се предоставят на служителите 
необходимите технологични инструменти, които да ги насърчат да работят 
от вкъщи, като по този начин се улесни съвместяването на личния, 
семейния и професионалния живот с допълнителното предимство да се 
избягва или поне да се намали пътуването до работното място по време на 
пиковите часове с въздействието върху околната среда, което това води. 

 
 
 
 

ИСПАНИЯ Случай 2 

Име на 

практика 

Ръководство за съответствие 

Фирма, 
регион/град 

Компания за обществени услуги, Мурсия 

 

Предистория на 

промишления 

сектор 

Тази фирма е активна основно в административната 

дейност и спомагателните услуги. Тя е фокусирана 

върху предоставянето на тези услуги на публичната 

администрация и големите корпорации от градското 

измерение за почистване и поддръжка, заедно с 

други, които са посветени на възстановяването на 

околната среда. 

Поради приватизацията на този сектор множество 

компании са се специализирали в различни аспекти 

на общностния ред и поддръжка. Аутсорсингът 

помага за намаляване на разходите и тези корпорации 

участват в публични търгове, за да получат договор, 

опитвайки се да предложат най-доброто съотношение 
качество-цена. 

 
 
 

Описание на 

Корупцията има толкова много форми и може да 

дойде от толкова много различни произходи, 

например,  идващи  от:  държавни  служители, 

политици, бизнесмени, членове на обществеността... 

Следователно, това води до различни разходи, като: 
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проблема - Политическа цена, която подкопава свободата 

на хората и нормалното функциониране на 

закона . 

- Социални разходи, които вредят на 

възможностите за напълно постигнато развитие 

на обществото и доверие на правителството. 

- Екологични разходи, които вредят на околната 

среда и следователно отслабват възможното 

устойчиво бъдеще. 

- Икономически разходи, факт, който 

възпрепятства нарастването на богатството в 

колективното и индивидуалното измерение. 

 

Общо описание 

на практиката 

Това е протоколизиран наръчник за съответствие 

срещу корупцията, основан на Международната харта 

за правата на човека , на основните конвенции на МОТ и 

Ръководните принципи за компаниите и правата на 

човека. 

Той съдържа два закона с висока важност, които 

обхващат два различни, но допълващи се аспекта: 

- Кодекс за етика и поведение, с насоки и 

действия за установяване на поведението на 

работниците и фирмите в социалните дейности 

и действащото законодателство. Той също така 

съдържа техники за проследяване, за да 

контролира изпълнението на този регламент. 

- Политиката за наказателно съответствие, срещу 

измамите, корупцията и подкупите. 

 

Причини за 

интервенцията 

Има правни и етични аспекти зад борбата с 

корупцията в компаниите. В правната част тя 

представлява много съществено укрепване на 

предотвратяването на потенциалните отрицателни 

външни ефекти по отношение на правата на човека, а 

също и по отношение на предоставянето на добро 

отношение на работниците. 

От друга страна, имаме етичните последици, 

третирани дълбоко в познанията за КСО, които също 

предполагат правата на човека и специфичната 

защита на работниците в дружествата. 
 

Постижения и 

резултати 

Прилагането на тази политика срещу корупцията 

спомогна за 

консолидира тази компания като водеща в този 

сектор по отношение на превенцията на корупционни 
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 практики, като също така постига всички законови 

изисквания по отношение на съответствието. Също 

така, използвайки проучвания, за да попита своите 

служители, корпорацията е в състояние да получи 

положителна обратна връзка, обратна връзка, която 

показва, че работниците сега се чувстват по- 

подкрепени и защитени от всякога, като имат ясни 

всички установени граници в преговорите с 

представители на обществеността и други компании. 

И накрая, важно е да се подчертае фактът, че общото 

впечатление на служителите за предприятието се е 

подобрило. 

Прозрения за 

приложимост и 

по-нататъшно 

усъвършенстване 

Бъдещите планове претендират, че подобряват 

насоките и процедурите срещу корупцията, особено 

тези, които се отнасят до комуникацията и 

превенцията. Също така, като подобрения, се планира 

да се обучи не само управленския екип, но и 

ръководството на средно ниво, за да развият 

злоупотреби и 
насилствено поведение, както и корупционни улики. 

Прехвърляемост в 

различни области 

и устойчивост 

Този вид протоколи могат да бъдат приложени към 

почти всяка компания или публична институция, тъй 

като работниците са хора и следователно подкупни. 

Тъй като корупцията е проблем в толкова много 

публични и частни области, този наръчник и особено 

конкретните действия, написани в него, са начин да 

се помогне или да се насочат компании с голямо 

разнообразие от измерения. 
 
 
 

 

ИСПАНИЯ Случай 3 

Наименование 
на практиката 

Greendyes™ патентована техника. 

Фирма 
Регион/Град 

Nextil Group, Барселона, Испания. 

 
 

 
Предистория 

на 

Испанският текстилен сектор имаше тежка 2021 година 

поради COVID pandemic, със загуби от около 

140.000.000.000 евро. 

През тази година обаче може да се наблюдава 

постоянно увеличение на броя на продажбите, тъй като 

водещите компании (и най-ангажираните с околната 
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промишления 

сектор 

среда) използват ситуацията след пандемията, за да се 

опитат да коригират две тенденции в сектора: 

- Бърза мода, това е тенденцията за масово 

производство на евтини дрехи в отговор на най- 

новите тенденции в света, тенденция, която е 

заплаха за околната среда и за работниците, които 

произвеждат облеклата. 

- Точно навреме, философия, която се състои в 

използването на минимално време и ресурси, 

произвеждайки възможно най-малко отпадъци. 

Тази промяна към кръгова икономика иска да постигне 

насоките, установени в Хартата на модната индустрия 

за действия в областта на климата. 

 
Описание на 

проблема 

Текстилната промишленост отделя 8% от общите 

парникови газове в света и консумира над 215 трилиона 

литра вода годишно. С други думи, този сектор е 

отговорен за 20% от промишленото замърсяване на 

водата, дължащо се на текстилни обработки и багрила. 

Тези цифри непрекъснато се увеличават, тъй като броят 

на дрехите, произвеждани всяка година, се е удвоил от 

началото на века, като годишно се произвеждат повече 
от 100 000 милиона облекла. 

 
Общо 

описание на 

практиката 

Nextil разработи патента Greendyes, който се състои от 

фотохимичен процес, при който цветните пигменти се 

възбуждат от UV и инфрачервени лъчи, улеснявайки 

добавянето им към тъканта. Моделът включва и 

намаляване на общото време, енергия и вода, 

изразходвани за него, превръщайки се в най- 

екологичната система за боядисване в целия свят. 

Те също така твърдят, че всички техни продукти са 

проследими и са тествани до техния произход, за да се 

гарантира, че са екологосъобразни. 

 

Причини за 

интервенцията 

В Испания, въпреки че COVID накара сектора да 

намали емисиите си с 11'% през 2020 г. в сравнение с 

2019 г., има бъдещи перспективи от Европейския 

парламент, които разказват, че този брой почти ще се 

удвои до 2030 г., ако този бизнес модел за бърза мода 

не се промени. 

Необходима е промяна, за да започне разработването на 

екологична система, която може би дава пример и на 

други държави или промишлени сектори. 
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Постижения и 

резултати 

Обичайната консумация на вода по време на процеса на 

боядисване на дрехите е 120 литра на дреха, а при 

Greendyes са необходими само 8 литра, завършване на 

цялата процедура за 1 час и накрая рециклиране на 

цялата използвана вода през пясъчни филтри. Също 

така, тъй като боядисването се прави на студено и няма 

нужда от загряване на водата, има обща икономия на 
енергия от 75% в сравнение с обичайните процедури. 

Прозрения за 

приложимост 

и по- 

нататъшно 
подобрение 

Въпреки че е наистина трудно да се подобрят 

резултатите, може да се направи по-нататъшно 

подобрение, като започне да се променя захранването 

във възобновяеми енергийни източници. 

Прехвърляемост 

в различни 

области и 

Устойчивост 

Тези процедури и протоколи могат да бъдат 

прехвърлени на всички компании в сектора, които имат 

еднакви изисквания за боядисване в производствените 

си системи и търсят промяна в по-екологичен и по- 

екологичен производствен процес. 
 
 
 
 
 

ИСПАНИЯ Случай 4 

Наименование на 
практиката 

Caixa Pro-детството, срещу детската бедност. 

Фирма 
Регион/Град 

CaixaBank, Испания. 

 
 
 

Предистория на 

промишления 

сектор 

След преструктурирането на испанския банков сектор 

в периода 2008-2018 г. (трансформация от спестовни 

банки в банки и интегриране на целия сектор в 15 

субекта), секторът е изправен пред някои важни 

предизвикателства, като цифровизация, промяна на 

обслужването на клиентите от лице в лице към 

цифрова среда (дори затваряне на голям брой офиси) 

или новите методи за онлайн плащане, използване на 

онлайн плащания с кредитни карти или дори Bizum и 

други платформи като тази последната. 

Репутацията на банките е компрометирана поради 

"предполагаемото пренебрегване" на вниманието към 

тези, които са уязвими, като възрастни хора или тези, 

които живеят в селски и недигитализирани части на 

Испания, към огромния брой уволнения, които се 
правят, докато затварят банкови офиси, и дори поради 
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 общественото възприятие за начина, по който банките 

се справят с икономическата криза в днешно време. 

За да се изправят срещу това, най-напредналите и 

богати субекти се преструват, че помагат на околната 

среда и защитават имиджа си, използвайки част от 

ползите си в социални и екологични проекти. 

 

Описание на 

проблема 

Според Евростат 32% от испанските деца са в риск от 

бедност или социално изключване между 2020 и 2021 

година. Това предполага голяма заплаха за тяхното 

развитие и следователно за цялото бъдещо общество 

на Испания. 

Междувременно испанското правителство полага 

постоянни усилия за смекчаване на тези условия, 

голяма  част  от  инвестициите  разчитат  на  частни 
компании, като CaixaBank е начело на групата. 

 

Общо описание 

на практиката 

Fundación La Caixa разделя детската си помощ на две 

основни линии: 

- Pro Education един, финансово подкрепа за 

допълнителна образователна подкрепа и 

училищни ресурси, създаване на отворени 

училищни и развлекателни центрове като летни 

лагери и други дейности и, накрая, откриване на 

образователни семейни семинари. 

- Pro Health линия, която включва храна (и 

специфични диетични добавки) и хигиена 

помага, психологическа подкрепа и осигуряване 

на очила и слухови апарати. 

 

Причини за 

интервенцията 

Задоволяването на нуждите на децата е повече от това 

да им се даде основното дуо, което храната и домът 

представляват, тъй като правото да имат качествено 

образование и възможността да играят и да се 

наслаждават на детството си също са доста важни за 

тяхното развитие. Грижата за децата е от решаващо 

значение,  не  само  по  филантропски  начин,  но  и 

мислене за бъдещето на нашето общество и на самите 

нас. 

Постижения и 

резултати 

Те са помогнали и подкрепили 58 841 деца и 35 326 

семейства през 2020 г. Резултатите от учението за 2021 
г. все още не са публикувани. 
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Прозрения за 

приложимост и 

по-нататъшно 

усъвършенстване 

Благодарение на тези проекти, Fundación La Caixa 

всъщност е банковата фондация с най-много социални 

проекти и това е нещо, което им позволява да повишат 

репутацията си, социалния си имидж и престижа си 

сред своите клиенти, а също и сред цялата 

общественост. Това кара тази основа да се възприема 

като "необходима" и социално ангажирана. 

По отношение на бъдещото подобрение, Fundación La 

Caixa се опитва да достигне до повече семейства всяка 

година, въпреки че е особено трудно поради 

критичната финансова ситуация в момента. Плановете 

за предоставяне на методи за транспортиране на деца, 

които са далеч от центровете за отдих и образование, 

са  на  път,  като  например  включването  на  някои 

ортопедични механизми в линията Pro Health за 

младежите с намалена подвижност. 

Прехвърляемост в 

различни области 

и устойчивост 

Специфичните протоколи, създадени с цел оказване на 

помощ и в двете основни линии, могат да бъдат 

прехвърлени в почти всяка страна и възрастов сектор, 

въпреки че тук тя е специално предназначена за деца. 

Необходими са малко или никакви промени, оставяйки 

финансовата част като единствената, необходима за 

тези планове, за да започнат работа в други географски 

части или в други възрастови групи като възрастно 
население или други уязвими. 
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Глава 7. КСО и Индустрия 4.0 – доказателства от Германия 

 

7.1 Нововъзникващи информационни технологии, идващи с Индустрия 

4.0 (казус от Германия) 
 
 

Наименовани 
е на 
практиката 

Интелигентно производство в SmartFactory 

Фирма 
Регион/Град 

SmartFactoryКайзерслаутерн, Райнланд-Пфалц Германия 

 

 

Предистория 
на 
промишления 
сектор 

Производството по време на Индустрия 3.0 беше екипна 
работа от машини и хора, която направи възможни огромни 
производствени и монтажни заводи за генериране на 
разнообразни видове продукти в огромни количества. 
Въпреки това, самоадаптацията и ученето все още липсват, 
поради което прилагането на тази технология дава 
възможност да се придвижим напред към по-добър и по- 
ефективен начин за производство. Зюлке, Горецки (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание на 
проблема 

Явлението, известно като Интернет на нещата (IoT), ще 
засегне настройките от всякакъв вид - домове, градове, 
трафик, логистика, търговия на дребно и медицина. И няма 
да спре на портите на фабриката ни. Нови 
предизвикателства подход с пристигането на Smart 
производство Zühlke, Gorecky (2016): 

 как да се осигури оперативна съвместимост при 
свързване на хетерогенни системи 

 как да гарантираме поведение в реално време и 
предсказуемост, когато хиляди устройства 
комуникират едновременно 

 как да се предотврати разрушителите или 
конкурентите да поемат контрола върху силно 
свързани в мрежа производствени системи 

 определяне на ползата или възвръщаемостта от 
инвестирането в IoT технологии. 

Общо 
описание на 
практиката 

SmartFactoryKL действа като катализатор за превръщане на 
интелигентното производство в реалност. 
Те обединяват 40 компании, за да разработят интелигентни 
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 производствени решения. 
Мрежата е организирана в четири работни групи, които 
полагат основите за практическото прилагане на 
интелигентни производствени решения. 
Много от техните резултати могат директно да бъдат 
прехвърлени в разработването и експлоатацията на 
мащабни прототипи, за да се осигурят осезаеми 
доказателства и най-добри практики, които след това 
отново се отразяват на работните групи. По този начин 
участващите партньори научават как най-добре да 
проектират и изграждат производствени системи от 
следващо поколение и как да пускат продукти, които правят 
интелигентното производство реалност SmartFactory (2021). 

 

Причини за 
интервенцият 
а 

 Гъвкав и ефективен производствен процес, който 
прави възможно почти веднага да се отговори на 
търсенето на клиентите. 

 Компенсиране на технологичната несигурност и 
финансовите рискове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постижения и 
резултати 

Модулно производство: В първата производствена линия, 
разработена през 2006 г., течният сапун се обработва, 
оцветява, бутилира и етикетира по индивидуална поръчка 
на клиента. Технологичният фокус е поставен върху 
модулни производствени концепции и интелигентни 
решения за продуктова памет. 
Cyberphysical: Втората производствена линия, разработена 
през 2012 г., сглобява малки потребителски електронни 
продукти, като фенерчета. Системата се основава на 
интелигентни решения за продуктова памет, но също така 
разполага с децентрализирана архитектура за управление, 
използваща киберфизични системи. 
Plug and play: Най-новият прототип, разработен през 2014 г., 
е силно модулната производствена линия с множество 
доставчици, включваща разширение на модула plug-and- 
play. Това е пример за най-добра практика за последните 
дейности за сътрудничество на SmartFactory Zühlke, Gorecky 
(2016) . 

Прозрения за Да се преодолеят специфичните за доставчика, 
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приложимост 
и по- 
нататъшно 
подобряване 

самостоятелни решения и да се създаде солидна основа за 
решения между доставчиците в рамките на 
производството. 

 

 

 

 
Способност за 
прехвърляне 
в различни 
области и 
устойчивост 

 Цифрово табло за управление в реално време, 
съчетано с приложения за големи данни 

 Безпроблемно свързване на производствения 
инженеринг и експлоатация чрез повторно 
използване на документация от веригата за доставки 
за приложения в цеха 

 Вертикална интеграция на информация и 
функционалности от ERP към производствените 
модули 

 Динамични, софтуерно базирани методи за 
сертифициране на високо модулни производствени 
линии. 

СмартФабрика [2] (2021) 
 

7.1.1. CSR и Интернет на нещата 

 

Интернет на нещата (IoT) е едно от най-силните развития в комуникацията и 
информацията. В днешно време има по-голям набор от устройства, които 
могат да се свързват в мрежата като медицински устройства, автомобили, 
контроли, смарт телевизори и един от най-признатите, цифрови асистенти 
(Amazon Alexa или Google Home). (Йоо, 2019) IoT системата обработва данни 
и ги съхранява по разпределен начин, често свързвайки специализирани 
устройства заедно и за разлика от чистите киберсистеми, те събират данни 
и от физическия свят със сензори. "Интернет на нещата" се отнася до 
свързването на ежедневните предмети с интернет и един с друг, като 
глобалната цел е да предостави на потребителите по-интелигентни и по- 
ефективни изживявания. (Саймън, 2017) 

 

Технологии като Интернет на нещата имат както рискове, така и ползи. 
Важно е да се разгледа естеството на тази система по обективен начин, като 
се има предвид, че събраната информация и прогнозните анализи могат да 
позволят подробни нива на лична информация и заинтересованите страни 
могат да бъдат привлечени от тези лични навици. Други въздействия обаче 
могат да се видят върху градовете и бизнеса. "Най-голямото въздействие 
вероятно ще се усети в урбанизираните райони, където IoT устройствата и 
"умните" технологии имат способността да използват високоскоростни 



 

 
 

комуникационни мрежи, за да укрепят инфраструктурата и услугите като 
водоснабдяване и електричество, канализация и управление на 
отпадъците, градска мобилност и обществен транспорт, ИТ свързаност, 
обществена безопасност и мониторинг на времето." (Бътлър и Лахов, 2016) 
Въпреки това, има и трансформация в бизнеса чрез "оптимизиране на 
използването на активите, намаляване на оперативните разходи, 
подобряване на производителността на работниците, повишаване на 
безопасността на работниците, създаване на нови потоци от приходи, 
подобряване на устойчивостта и подобряване на опита на клиентите". 
(Саймън, 2017) Правителствата и компаниите могат да използват IoT, за да 
наложат технологични иновации и нови възможности, като се има предвид 
намаляването на оперативните разходи, както и намаляващите разходи за 
свързаност, докато са разработени нови начини за анализ на големи 
количества данни (Butler & Lachow, 2016). 

 

Неограниченият възход на IoT поражда изобилие от въпроси и опасения 
относно сигурността и неприкосновеността на личния живот, 
телекомуникационните мрежи и електроразпределителните дружества 
чрез незаконни нарушения на мрежата. "В допълнение към обхвата на 
традиционните онлайн заплахи, наводняването на сензор с 
електромагнитно излъчване може да доведе до неизправност". (Йоо, 2019) 
Трябва да се отбележи, че повечето IoT не са създадени с мисъл за 
сигурността, но тези ситуации, при които хакерите могат да спрат 
медицинските устройства или да се намесят в тежки ситуации, могат да 
предполагат възможност за ексторзия или по-лошо. Повечето от 
потенциалните решения все още не са перфектни, тъй като са скъпи и все 
още не елиминират напълно възможността за неоткрита атака. 

 

Задължителната регистрация и правителственото регулиране имат 
ограничения, като публичния сектор, да разчитат на маржове на загуба и 
печалба. Те могат да се окажат лишени от финансиране, защото не могат да 
проверят дали си струват. "Правителствените агенции също са уязвими да 
бъдат уловени от индустриите, които се стремят да регулират, защото един 
набор от стандарти може да функционира, за да избере победители и 
губещи сред конкуриращи се производители с различни техники за 
сигурност." (Badiei, et al., 2017) 

 

Освен това тези програми не са универсални, тъй като зависят от капацитета 
на правителството, което ги изпълнява. Ако Съединените щати изискват 
регистрация, те не могат да принудят китайските или европейските 
устройства да спазват тези стандарти. Мерки като Общия регламент за 
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защита на данните в Европа (GDPR) включват изисквания за инциденти, 
които биха могли да навредят на правата на европейците, а също така се 
прилагат и за компании извън ЕС, които обработват данните на граждани на 
ЕС и биха могли да наложат санкции, тук "частната индустрия - под формата 
на мултинационални корпорации - има предимство: тъй като те работят в 
много национални държави, те имат потенциала да обединят стандартите 
отвъд националните граници. " (Badiei, et al., 2017) 

 
 

7.1.3. CSR и изчислителни облаци 
 

В съответствие с информацията, обсъдена по-рано, облачните изчисления 
също са голяма тенденция, която се разраства като нов начин за правене на 
нещата по отношение на информационните технологии (ИТ) (Marston, Sean 
R. & Li, 2009). В днешно време пандемията ни тласка да вървим напред, за 
да преодолеем пречките, които COVID 19 ни донесе от 2020 г. насам. Затова 
организациите бяха принудени да мигрират своите работни натоварвания и 
операции от традиционните канали към цифровите формати. Облачните 
изчисления сега са отговорът за справяне с пандемията и за осъществяване 
на прехода към четвъртата индустриална революция. Всъщност в Германия 
според проучване на тенденциите, направено от Bitkom, 78% от 
германските компании в момента използват облачни платформи за бизнеса 
си. Тя представлява увеличение от 5% за две години. (Битком, 2019). 
Въпреки това, той също така носи предизвикателства по отношение на 
корпоративната социална отговорност (КСО) за всички участващи 
организации, като например гаранция за местоположение, процент на 
непрекъсната работа на услугата или ИТ сигурност. 

 

В отговор на тези проблеми компаниите започват да работят заедно. Такъв 
е случаят с Intel и Wortmann AG, които предоставят решение, наречено 
Managed laaS, което включва и най-новите иновации на Intel, като 
процесора Intel Xeon Scalable от 2-ро поколение, SSD дисковете Inter Optane 
и семейството центрове за данни на Intel SSD. Този инструмент се стреми да 
осигури "високи стандарти за сигурност и множество автоматизирани 
процеси и отлична мащабируемост, за да помогне на клиентите да развиват 
бизнеса си. 
Друг добър пример за преодоляване на предизвикателствата пред 
сигурността на данните е AOK - Die Gesundheitskasse, който също в 
партньорство с Intel разработи и внедри Trusted Execution Environments 
(TEEs), които "са разпределени области в основната памет, в които ясните 
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данни и приложенията, необходими за тяхното изчисляване, са защитени от 
достъп от външни процеси, включително тези на оператора от сървъра. " 
(Intel, 2021) 

 

От друга страна, има някои заплахи, които могат да възпрепятстват 
използването на облачни изчисления в някои организации. Един от най- 
важните е възможността за реакция от окопалите се титуляри (Marston, 
Sean R. & Li, 2009). Поради липса на гаранция по теми като сигурността на 
данните и политиките за ИТ одит, някои компании и ИТ персонал могат да 
се сблъскат с внедряването на този вид технология. За разлика от 
негативната страна на внедряването на облачните изчисления има много 
повече ползи и възможности. 

 

Други предимства на използването на облачни изчисления са драстично 
намаляване на разходите за навлизане на по-малки фирми. Освен това, тя 
може също така да осигури незабавен достъп до хардуерни ресурси, да 
намали ИТ бариерите, да улесни мащабирането на услугите на компаниите 
и накрая, да отвори място за иновации и нови цифрови решения. В 
Германия обаче лошото управление на ресурсите увеличи цената на 
облачните услуги до около 21 милиарда долара през 2021 г., докато през 
2019 г. беше около 14 милиарда долара, което доведе не само до 
финансови последици, но и до отрицателно въздействие върху енергийните 
нужди и потреблението на земя и суровини (Möhle, 2021). 

 

По отношение на тези устойчиви предизвикателства има няколко подхода 
към нововъзникващите технологии. Например, (Young and Tilley, 2006) 
предлагат интегриран модел на корпоративна устойчивост, "който свързва 
шест критерия, на които устойчивият бизнес ще трябва да отговаря. Шестте 
критерия са (1) екологична ефективност, (2) социално-ефективност, (3) 
екологична ефективност, (4) социално-ефективност, (5) достатъчност и (6) 
екологична справедливост. (Иса, Томайес и Чанг, 2010). Seagate има в своя 
бизнес начин на мислене този модел, от който те определят четири стълба, 
за да предоставят своята облачна услуга: поверителност, сигурност, етика на 
марката и съответствие, за да изградят доверие и уважение около 
управлението на данните си (Seagate, 2021) 

 

В ретроспекция, има толкова много ползи и предимства, които 
свидетелстват за значението на прилагането на облачни изчисления в 
бизнеса днес, въпреки че все още има някои предизвикателства по 
отношение на КСО. Те не са толкова актуални в сравнение със стойността на 
тази технология. 
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7.1.4. CSR и големи данни 

 

През последните години, когато интернет се разпространява в световната 
икономика, количеството данни, които сърфират наоколо, най-накрая 
придобива значението, което заслужава. "Big Data" е терминът, използван 
за обозначаване на това явление и почти всяка една организация се нуждае 
и търси тези данни, като също е отворена да плати за тях. 

 

Когато става въпрос за Big Data, трябва да вземем предвид и огромни 
компании като SAP®, платформа с много приложения, базирани на 
събирането на подходящи данни за правене и управление на бизнеса. 
Ползата от използването на "платформи за големи данни" е да се 
централизират и организират по хармоничен и ефективен начин. Въпреки 
това има някои дискусии по темата по отношение на КСО. Това се дължи 
главно на дискриминацията в областта на заетостта, жилищното 
настаняване, кредитите и потребителските пазари. Devah Pager & Hana 
Shepherd / Дева Пейджър и Хана Шепърд (2008) Друг въпрос, който засяга 
това, е регулирането на закона и защитата на неприкосновеността на 
личния живот. 

 

По отношение на последните два въпроса, съгласно защитата на данните на 
ЕС има изисквания за качество на данните, които администраторите (лице 
или организация, която определя целите и средствата за обработка на 
лични данни) трябва да следват. Буро (2017) 

 Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване 

 Ограничение на целта 

 Минимизиране на данните 

 Точност 

 Ограничение за съхранение 

 Почтеност и поверителност 
 

Казус, предоставен от Unicsoft, немска компания, която не само предоставя 
услуги за 3D печат, но и AI приложения и блокчейн услуги, има добър 
пример за това как може да повлияе на внедряването на услуги за големи 
данни. Тя се отнася до внедряването на мобилно приложение, което ще 
централизира управлението на цифровите контакти в бизнеса на МСП. 
Unicsoft (2021) Както беше споменато по-рано, отново се появяват въпроси, 
свързани с КСО, като почтеността и поверителността на работниците могат 
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да бъдат в опасност, тъй като това е предизвикателство, което трябва да 
бъде преодоляно, а също и ограничаване на целта, тъй като компанията 
трябва да определи и спазва трудовите цели. 

 

От друга страна, съществуват някои дискриминационни проблеми по 
отношение на събирането и използването на данни от клиенти и служители. 
Що се отнася до кредита например, банките и финансовите институции 
използват тази информация, за да определят дали дадено лице е 
подходящо да му заеме пари. Този процес обаче обикновено се влияе от 
присъща пристрастност, която дискриминира по различни причини, които 
всъщност не са от значение за процеса. Gillis, T., & Spiess, J. (2019). Досега 
неприкосновеността на личния живот, правото и дискриминацията са най- 
важните теми, с които трябва да се справим, за да се приспособим към 
достатъчна политика за КСО, която осигурява уелнес във всеки аспект на 
клиентите и служителите на работното място и на пазара. 

 

Въпреки това, тя има добро въздействие и върху много аспекти на 
икономиката. Например, компаниите се възползват от използването на 
платформи за големи данни, за да извършват правилно и ефективно своите 
счетоводни и търговски дейности, както и други практики като процеса на 
набиране на персонал и прогнозиране на продажбите на продукти. В 
крайна сметка използването на големи данни носи значение за компанията 
по отношение на вземането на решения за всеки отдел и ниво от него. 

 
 

7.1.5. CSR и 3D печат / Адитивно производство 

 

Следващата тенденция, която се разпространява в световен мащаб, е 
трансформацията на производствения сектор, който бавно се разпада на 
фона на напредъка на 3D печата. Също така е много добре известно като 
адитивно производство, където компании като Siemens преосмислят, 
преоткриват и препроектират продуктите. Както те твърдят, в техния Digital 
Enterprise Suite могат да се намерят цялостни решения за адитивно 
производство, което води до устойчива конкурентоспособност, която в 
днешно време е един от най-важните входове, които една съвсем нова 
технология на индустрията 4.0 може да донесе. Те се броят с 55 AM 
машини, спечелвайки титлата на водещ както в производството, така и в 
доставчика на услуги. 

 

Освен това, по дефиниция 3D принтерът може да отпечата всичко, от 
литиево-йонна  микробатерия  до  човешки  бъбрек,  демонстрирайки 
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огромната способност, която тази нововъзникваща технология има. (Атала, 
2011). Разбирането на начина, по който работи принтерът, е от основно 
значение за анализиране на неговото въздействие върху всяка политика 
или стратегия за корпоративна социална отговорност. 

 

"3D принтерите печатат, като настройват суровите съставки в двуизмерни 
модели на платформа и постепенно се издигат, за да подредят един слой 
върху друг до завършване. (Tran, Jasper, 2015)" По същия начин, както при 
2D принтерите, 3D принтерите следват електронен план за печат, който се 
нарича Computer-Aided Design file ("CAD файл"), създаващ място за 
създаване на дизайни от нулата или дори за сканиране на обекти, които 
могат да бъдат редактирани и споделени чрез интернет. Пример за 
производството и внедряването на 3D принтера е случаят с немската 
компания German RepRap с принтера си X-Series 3D принтер, базиран на 
технологията Fused Filament Fabrication (FFF), която носи възможност за 
използване на различни материали. 
Значението на 3D принтерите се основава на следните производствени 
методи: шприцоване и механична обработка. Шприцоването е метод за 
производство на огромен брой образци на един обект или продукт, докато 
машинната обработка е комбинираното усилие за трансформиране на 
суровината в желана крайна форма чрез процес, който премахва материал 
(Kennedy, Elizabeth J (2015) . Това би могло да представлява финансови 
ползи за компанията по отношение на намаляване на разходите за заплати 
и / или по-малко разходи за машини, въпреки че може да породи 
недоволство, тъй като някои служители могат да загубят работата си или да 
бъдат заменени. 

 

Също така е важно да се каже, че потенциалните рискове вече са във фокуса 
на изследователите. "Най-значителният риск е, че "някои от тези 3D 
принтери излъчват ултрафини частици (UFPs) в концентрации, които могат 
да бъдат опасни в затворени пространства". (Gallondaily, 2014). Въпросите, 
свързани със здравето на потребителите и безопасността на потребителите, 
притесняват мениджърите на КСО, които обмислят прилагането на този нов 
метод в производствения си процес. В днешно време, когато става въпрос 
за здраве е още по-важно да има гаранция, че в този случай продуктът не 
вреди на потребителя. За да разреши този проблем, Майк Бъс, 
производител и софтуерен инженер, разработи система за филтриране на 
въздуха, използвайки вентилатор, микроконтролер и сензори, които да се 
използват с технологии за 3D принтери като Fused Filament Fabrication (FFF) 
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или Selective Laser Sintering (SLS). Германски компании като 3DXXL със 
седалище в Щутгарт в момента използват споменатите по-горе технологии. 

 

Затова от появата на технологията се провеждат дискусии за това как да се 
отговори на условията на служителите и клиентите и в същото време да се 
използват 3D принтери. Намирането на ефективни решения ще доведе до 
успех в тази индустрия. 

 

Освен това трябва да се упражнява широк обществен контрол, за да се 
отговори на предизвикателствата пред КСО по отношение на желаните 
работни места. Законът трябва да гарантира условия на труд във фабриките, 
дори ако те прилагат този вид технология. Също така трябва да се регулира 
какви суровини могат да се използват в 3D принтера и т.н. Освен това 
законът трябва да регулира и интелектуалната собственост на 3D печата. 

 
 

7.1.6. CSR и блокчейн 

 

Блокчейн е известен като база данни, разпределена peer-to-peer, която 
съдържа все по-голям брой транзакции. Всяка от тези транзакции се нарича 
блок и е защитена чрез криптография, времеви печат и валидиране от всеки 
упълномощен член на базата данни с помощта на алгоритми. По този начин 
всяка транзакция се прикрепя към предишната транзакция в 
последователен ред, създавайки верига от транзакции или блокове. 
Единственият метод за промяна или редактиране на транзакция е чрез 
добавяне на друга към веригата. (Васкес, 2021) 

 

Блокчейн технологията е разширение на технологията на разпределения 
регистър, която е известна най-вече с това, че се използва в криптовалута, 
въпреки че има няколко приложения, някои от които имат по-пряко 
значение за застъпничество за устойчивост. Блокчейн базираната верига за 
доставки може да подобри обработката и съхранението на продуктите по 
отношение на качество, количество, местоположение, собственост и т.н. 
Тези подобрения често се наричат променящи играта, при които блокчейн 
се комбинира с други технологии на Четвъртата индустриална революция, 
за да достави възможни решения. (PwC, 2018) 

 

Анализирайки как блокчейн е свързан с корпоративната социална 
отговорност, е важно да се разбере, че КСО е саморегулиращ се бизнес 
модел, който помага на една компания да бъде социално отговорна - пред 
себе си, заинтересованите страни и обществеността. Много компоненти се 
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адаптират с течение на времето и това помага на компанията да осъзнае 
въздействието, което имат върху всички аспекти на обществото, 
включително икономически, социални и екологични (Munro, 2020). 

 

В днешно време компаниите са изправени пред проблеми, свързани все 
повече с корупцията, нарушаването на правата на човека, насилието, 
основано на пола, водната сигурност, съвременното робство и влошаването 
на околната среда; И не само инвеститорите ги притискат, но и клиентите 
искат да знаят какви действия предприемат, за да решат тези проблеми. 
Това е една от формите, които можем да свържем корпоративната 
социална отговорност с блокчейн чрез глобалната прозрачност на веригата 
за доставки. Решенията, които се основават на блокчейн, често осигуряват 
прозрачност и проследимост за изграждане на доверие в операциите, 
защото това ще разкрие всяка незаконна или неетична търговия или 
дейност, ще намали административните разходи, ще подобри мониторинга, 
проверката и докладването. Премахването на някои от тези бариери ще 
улесни клиентите да оценят не само крайния продукт, но и самата верига, 
осигурявайки по-информирана покупка, което ще направи важно за 
компаниите да прилагат по-отговорни действия. (PwC, 2018) 

 

Трябва да се обърне внимание и на предизвикателствата, които могат да 
възникнат при опит за прилагане на блокчейн технологията. Организациите 
трябва да определят дизайна на системата и всяка роля в процеса на 
валидиране на транзакциите, освен по-големите системи за съхранение, 
които компаниите ще изискват като резервно копие. В допълнение, 
професионалистите се нуждаят от обучение за анализ на данни и 
проектиране на интелигентни договори поради липсата на осведоменост за 
тази технология. Съществуват и други опасения, свързани с правилното 
регулиране и протоколи за сигурност за осигуряване на неприкосновеността 
на личния живот (Vasquez, 2021). 

 

Уместно е да се разгледа контекстът в конкретни страни като Германия. 
Общият регламент за защита на данните в Европа (GDPR) се опитва да 
улесни възможността за използване на контрол върху личните им данни, 
въплъщаващи съгласие, тази лична автономия е ключов принцип в 
структурата на GDPR. Ето защо правото на автономия е от голямо значение 
за разбирането на границите на защитата на данните. Информационното 
самоопределение беше вградено в екосистемата за защита на данните и 
решението   за   преброяване   на   населението,   установяващо 
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информационното самоопределение като конституционно право в 
Германия (Kulhari, 2018) 

 

"Процесът на определяне на стандарти трябва да има предвид, че 
участващата технология е в съответствие със задължителните законови 
изисквания." Това означава, че ако блокчейн технологиите могат да бъдат в 
съответствие със законовите изисквания на GDPR, това може да се превърне 
в решение, включено като технически стандарт за защита на данните още 
при проектирането. Проблем, който може да се появи, е невъзможността да 
се определи един контролер, поради това, че блокчейнът се състои от 
възли, което може да направи безполезни много от правата на субектите на 
данни в рамките на GDPR и тежките глоби. (Кулхари, 2018). 

 
 

7.1.7. CSR и роботика 

 

Технологиите напреднаха бързо през последните десетилетия и идеята за 
роботите се разви от просто инструмент до социална единица и нейните 
социални практики. Определението на термина роботика, намерено в 
бизнес речника, се отнася до промишленото използване на роботи за 
извършване на повтарящи се задачи, като приложение на изкуствения 
интелект. Това може да доведе до много въпроси за това какви са 
способностите на роботите, културата на общността на роботите и къде е 
линията на етично и неетично в роботиката. (Samani, et al., 2013) 

 

Роботите са показали предимства пред хората, което ги прави идеални за 
поемане на роли в обществото, идея, която все още звучи абсурдно. 
Въпреки това, технологичните тенденции, присъствието в ежедневието ни и 
приемането на всичко това, прави идеята за роботи в отговорна позиция 
неизбежна и желана. Ясно е, че има ограничения на интелигентността на 
роботите, някои твърдят, че компютрите никога няма да могат да заменят 
хората или да живеят сред хората като равни, поради липсата на разбиране 
за света и необходимостта да се натрупа опит с всяко действие, което 
извършва. Освен това може да ограничи креативността поради 
способността да се мисли критично. За разлика от хората, роботите не 
могат да критикуват себе си и в крайна сметка зависи от хората коя работа 
се счита за достойна. (Samani, et al., 2013) 

 

Секторът, в който роботиката се използва много, е в хотелиерската 
индустрия, способността да се приготвят сложни ястия, да се обслужват 
клиенти, да се изпълняват поръчки на бургери, баристи до три напитки за 40 
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секунди и т.н. Продължаващото увеличение на роботите за хотелиерски 
услуги изглежда има някои от следните причини: повишена ефективност на 
разходите, избягване на човешки грешки, по-точно прогнозиране на 
търсенето, по-добър контрол на качеството, по-добро използване на 
ресурсите, подобрено управление на процесите. (Tuomi, et al., 2020) 

 

Роботиката и машините са важен фактор в производствената линия, както в 
екологичен, така и в икономически план. Ето защо правилното използване 
на роботи може да допринесе за намаляване на потреблението на енергия, 
като даде на компаниите, които се занимават с роботика, по-добро 
съотношение на ефективност на разходите. Тя може да бъде показана и на 
потребителите и заинтересованите страни като екологосъобразна 
инициатива, като не се увеличават разходите за ограничени ресурси. 
Въпреки че все още има проблеми като полова или расова дискриминация 
в роботиката, това може да се разглежда като чудесна алтернатива на 
някои настоящи опасения. (Wang, et al., 2018) 

 

Алтернативен проблем на роботиката е отговорността за щети, причинени 
от самия робот и тъй като роботите не само следват инструкциите, но и се 
учат от опита, някои от заключенията, направени от машините, не могат да 
бъдат предсказани нито от човешки производител, програмист или 
потребител. Решенията могат да варират до частен фонд или 
застрахователна система за тези, които са претърпели щети, но е трудно да 
се настанят действия на нечовешки агенти. 

 

Правните системи в Германия, чиято наказателноправна доктрина все още 
се корени във философията на 1900 век, се противопоставят на идеята за 
разширяване на отговорността към нечовешки агенти, корпорации или 
юридически лица, различни от физически лица. За тях актът изисква 
автономна воля, но роботите могат да определят следващата стъпка, която 
да предприемат, за да постигнат поставената за тях цел. Този отворен 
въпрос дали интелигентният агент прави автономни преценки или прави 
избор според програмирането си, не е единственият въпрос за 
отговорността, тъй като социалните и моралните последици все още са 
неясни (Gless, et al., 2016). 

 
 

7.1.8. CSR и Виртуална реалност и добавена реалност 
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Виртуалната реалност е технологична система със специфични функции, 
като 3D googles и телени дрехи, която позволява на потребителя да изпита 
телеприсъствие в реална или симулирана среда. Ключов компонент на 
виртуалната реалност е потапянето, не да гледате екран, а да станете част 
от самата реалност. Добавената реалност е, когато реалната среда се 
допълва от виртуални обекти, което означава, че всяка система, която 
съдържа реално и виртуално съдържание, е интерактивна в реално време и 
е регистрирана в 3 измерения. Най-голямата разлика с виртуалната 
реалност е липсата на изискване за пълно потапяне. Някои от следните са 
области, в които се използват VR или AR: образование, архитектура, 
маркетинг, развлечения, производство, военни, здравеопазване, психично 
здраве (стресови разстройства). (Steffen, et al., 2019) 

 

Виртуалната реалност и добавената реалност имат потенциални 
приложения в развлеченията, архитектурния дизайн, хирургическата 
симулация, симулацията на полети, симулацията на битки, образованието и 
кибер-секса. Тези приложения съществуват благодарение на способността 
на потребителя да стане всеки или нещо и да бъде с всеки навсякъде, което 
позволява на хората да участват психически във всяка дейност, без да 
присъстват физически. 

 

Автомобилните компании имат системи за проектиране и изработване на 
хипотетични автомобили за виртуално тестово шофиране, така че клиентите 
могат да дават обратна връзка, без да губят милиони долари от истинска 
кола. Симулаторите могат да бъдат използвани от студентите по хирургия, 
за да покажат подробно човешко тяло, което би реагирало почти точно като 
живо човешко същество, но при подхлъзване или грешка студентът може да 
отстъпи, без да губи труп или да навреди на всяко човешко същество. 
(Блетър, 1993) 

 

Едно от най-големите предизвикателства на нарастващото търсене на 
виртуална реалност и добавена реалност е тежестта на световните 
информационни и изчислителни технологии (ИКТ) и техните потенциално 
въглеродни отпечатъци и неустойчиво потребление. Понастоящем ИКТ 
индустрията произвежда около 2% от глобалните емисии на CO₂, подобно 
на авиационната индустрия, и ако не бъде контролирана, след пет години 
този брой ще бъде повече от два пъти. В допълнение, стратегиите за 
оптимизиране на полученото потребителско изживяване могат в крайна 
сметка да повлияят на екосистемата поради различните необходими 
елементи, батерии, googles, проводници и др. Независимо от това, VR и AR 
също могат да водят пътя към по-устойчив подход, като системите могат 
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непрекъснато да се самоусъвършенстват за повишаване на ефективността и 
намаляване на въглеродния отпечатък. (Елмиргани, 2017) 

 

Въпреки че се очаква, че виртуалната реалност или какъвто и да е 
технологичен напредък ще бъдат използвани за подобряване на качеството 
на живот на хората, никоя технология по своята същност не е от полза и 
вече може да се види в области като маркетинг, пазаруване, аудио-секс или 
кибер-секс. Изобретателите не могат да контролират технологията, след 
като тя се отдалечи от тях, но те могат да я предотвратят чрез обучение и 
финансиране на области, в които те биха били ценни, като медицина или 
образование. Въпреки това, "поради високата цена, светът на бизнеса може 
да започне да използва виртуална реалност преди образованието". (Блетър, 
1993) Виртуалното може да стане част от решението за законност и защита в 
други технологии ". Вълната на бъдещето, поне в закона за поверителност 
на данните, но може би и извън него, вероятно е смесица от 
персонализирани дефолти, реализирани чрез виртуални лични асистенти и 
само от време на време активен избор. " (Буш, 2019) 

 
 

7.2. Нововъзникващи производствени технологии, идващи с 

индустрията 4.0 (казус от Германия) 

 

Наименовани 
е на 
практиката 

Добавена реалност в Audi 

Фирма 
Регион/Град 

Audi AGIngolstadt, Бавария, Германия 

Предистория 
на 
промишления 
сектор 

 

 

Описание на 
проблема 

Виртуалното представяне на триизмерни холограми, 
показани в тяхната реална среда, помага на планиращите 
да оценят по-добре бъдещата ситуация. В резултат на това 
прототипи на контейнери или оборудване и т.н., които са 
много сложни за производство, вече не са необходими. 

Общо 
описание на 
практиката 

 

Системата "LayAR" (за "оформление" и "добавена 
реалност") подпомага логистичните плановици на Audi при 
създаването на нови логистични структури в съществуващо 
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 производствено хале. Софтуерът използва съществуващите 
CAD данни на различни обекти, като рафтове, контейнери и 
части. LayAR визуализира този "цифров близнак" като 
триизмерна холограма на AR устройството и го проектира в 
реален размер в реална среда. 

 

Причини за 
интервенцият 
а 

 

Прототипните контейнери или оборудване вече не са 
необходими. 

 

 

 

 

Постижения и 
резултати 

- да се провери дали дизайнът съвпада точно с вече 
сглобения краен продукт. 
- да знае по много интуитивен начин крайния резултат, 
който превозното средство трябва да има. 
- за намаляване на грешките при проектиране и/или 
сглобяване. 
- да се намали времето за откриване на грешки при 
сглобяване до по-малко от 15 минути. 
- намаляване на създадените прототипи. 
- за намаляване на разходите и времето. 

 

Прозрения за 
приложимост 
и по- 
нататъшно 
усъвършенств 
ане 

Той помага да се разпознават проблемите в началото и 
бързо да се разработват решения. Той също така 
визуализира механичната система на устройството, което 
позволява неговото превеждане и въртене. 
Това може да повлияе на производствения отдел, тъй като 
улеснява правилното сглобяване на частите, които ще бъдат 
поставени в превозното средство. Той също така прави 
времето за сглобяване по-кратко, тъй като операторът знае 
по всяко време къде и как да сглоби частите. 

Прехвърляем 
ост в 
различни 
области и 
устойчивост 

LayAR скоро ще бъде използван и за стартиране на 
производството на електрически превозни средства в 
основния завод. 

 

 

 

7.2.1. CSR и роботика, безпилотни системи, автономни превозни средства 
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Както можехме да видим през 20-ти век, роботите и машините бяха 
превзели почти всяка една индустрия, феномен, наречен "Индустрия 3.0", 
описващ ситуация, в която повтаряща се задача се автоматизира и 
изпълнява изцяло от групи роботи и машини. Ярък пример за това е 
автомобилната индустрия като германската. BWM прави четири стъпки в 
поточната си линия. Състои се от преса, където високотехнологични 
машини обработват повече от 10 000 тона тежки ролки от стоманени и 
алуминиеви листове, по-известни с "намотки", които се нарязват, за да 
образуват формовани части като странични рамки, врати, качулки и 
покриви, всичко това направено от модерни, напълно автоматизирани 
високоскоростни серво преси. Производственият процес в BWM и в някои 
други големи компании е до 95% автоматизиран. Процесът продължава с 
монтаж в каросерията, след това чрез боя и накрая монтаж, където 
автомобилът започва да влиза във форма и функционалност (BMW Group, 
2021). 
Развитието на новите технологии не е спряло. Индустрия 4 вече напредва и 
компании като Bosch предлагат и разработват нови ИТ решения, които ще 
се впишат в прилагането на AI роботи, безпилотни системи и така желаните 
автономни превозни средства. Контролът плюс е едно от техните решения. 
Това е независим софтуер за автоматизация, който ви помага да включите 
нови проекти за машини и системи в най-кратки срокове. Бош (2021). 

 

Въпреки това, всяка стъпка напред в развитието на новите технологии води 
и до социална и етична дискусия, както потвърждава Кейт Дарлинг в своята 
статия за ефектите от антропоморфизма, съпричастността и насилственото 
поведение към роботизирани обекти: "От транспорта до здравеопазването, 
военните до образованието и грижите за възрастните хора до детските 
играчки, роботите навлизат в живота ни по нови начини, Много от тях 
повдигат социални и етични въпроси. "(Скъпа, 2012). " Социалните роботи", 
както тя обича да ги нарича, са онези агенти, които взаимодействат с хората 
на социално ниво, комуникират чрез социални сигнали, показват адаптивно 
поведение на учене и имитират различни емоционални състояния. Тези 
агенти са в състояние да работят, без да имат грижата да се разболеят на 
работното място, което е много важно през тези пандемични дни. Той вече 
се използва от "Едека" в супермаркетите им: нарича се "Пипер" и работата 
му е да напомня на работниците и клиентите на "Едека" да носят маски и да 
спазват правилата за дистанциране. Друг такъв агент е "Джеймс", който се 
използва от няколко германски старчески домове. Нейната работа е да 
улесни виртуалните посещения, за да свърже член на семейството с 
близките си. 
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В Германия не е като преди пандемията. Всъщност, според доклад от 2017 
г., изготвен от изследователския институт Nomura, германците са склонни 
да отказват нови технологии и да виждат роботи главно за промишлени 
процеси. Този начин на мислене обаче се променя, главно като следствие 
от ограниченията на COVID-19 и правилата за дистанциране. Проучване, 
проведено от изследователски екип в ТУ Дармщат, изследва около 250 
германци за тяхното мнение за социалните роботи на работното място. 
Екипът е установил, че "повече от две трети от анкетираните виждат ясно 
предимство на обслужващите роботи във време, когато човешките срещи 
рискуват инфекции" (Zhijiang Zhao, 2021) 

 

Основното притеснение за КСО в Германия е безработицата, според 
годишно проучване, озаглавено "Die Ängste der Deutschen" (страховете на 
германците), направено от застрахователните компании R+V. Тя установи, 
че страхът от безработица се е влошил от 28 процента през 2019 г. до 40 
процента през 2020 г. Пример за това са вече споменатите работници 
роботи; Пепър и Джеймс, които биха могли да заменят работните места с 
ниски умения, където са съсредоточени най-много страхове. Създаването 
на гаранции за нискоквалифицираните работници ще бъде в списъка, ако 
Германия иска напълно да приеме и внедри роботи в икономиката си. 
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Глава 8. КСО и Индустрия 4.0 – доказателства от България 

 

8.1. CSR и социална легитимност (казус от България) 
 
 

 

Име: АВИС ООД 

Кратко описание: 
"АВИС" ООД – с. Бузовград – лидер в хранително-вкусовата промишленост. 
Районът е екологично чист, а климатът благоприятен за производството на 
плодове, зеленчуци и маслодайни рози. 

 

Фирмата е регистрирана като земеделски производител и преработвател на 
плодове и зеленчуци и разполага със собствена производствена база на 
площ от 40 дка и застроена площ от 2000 кв.м. Земеделската земя е в 
непосредствена близост до фабриката. 

 

Произведените зеленчуци се преработват до стерилизирани и 
нестерилизирани консерви за директна консумация. През последните 
години компанията произвежда и розово масло с търговско наименование: 
Маслодайна роза - Rosa damascena.e 

 

Производството на Авис ООД се реализира в големите търговски вериги, 
заведения за обществено хранене, промишлени предприятия и други. 
Компанията осигурява устойчиви работни места за 26 души, половината от 
които за хора с увреждания. 

 

Признаване 
2016 – Отличие за "Иновативен продукт на Петия европейски панаир на 
социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания" 2014 – 
Отличие за "Иновативен продукт на Третия европейски панаир на 
социалните предприятия и Кооперации на хора с увреждания" 

Правна форма: Социално предприятие 

Уебсайт/Връзки: https://avisltd.com 
Фейсбук: N/A 

Филми: 
Н/Д 

За контакти: 
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Авис ООД 
ул. Бригадирски лагер 1, Бузовград, България 
тел.: +359/431/70 160 
+359 898 74 40 36 
+359 898 74 44 29 
Е- поща: avis_adamov@abv.bg 

Автор на примера: 
Национална федерация на работодателите на хора с увреждания, NFEDP, 
София, България 

 

 
 

 

Наименование: Общинско социално предприятие Лозана ООД 

Кратко описание: 
"Лозана" ЕАД е общинско търговско дружество, осигуряващо заетост за 
хора с увреждания. В компанията работят 45 души, от които 26 са инвалиди. 
Основните дейности, които Дружеството извършва са: 
1. Производство на ролки за касови апарати и други устройства и 
производство на пластмасови изделия. 
2. Печатни услуги. Отпечатване на формуляри, книги, списания, визитки, 
папки и други изделия от хартия и картон. 
3. Опаковане, опаковане и етикетиране на насипни суровини - гранулирани, 
прахообразни и течни продукти. 
4. Производство на растителни масла от слънчоглед, лен, сусам и бял трън 
(Silybum marianum), извлечени чрез студено пресоване. Напукване на 
орехи, лешници и други ядки. 
5. Производство на билкови напитки от билки сух микс – "Здраве", "Пролет" 
(Пролет), "Наслада" (Наслада). 
6. Пране - пране и гладене на спално бельо на хотели, детски градини, 
социални домове и други клиенти. 
7. Специализиран транспорт на хора с увреждания на територията на 
Столична община. 
8. Лозана разполага с нов Здравно-релакс център с две солни стаи за деца и 
възрастни. Центърът има процедура, наречена халотерапия с 
халогенератори. 

 

За посочените по-горе дейности Дружеството има сключени договори и 
изпълнява поръчки предимно с партньори на територията на Софийска 
област и България. 

mailto:avis_adamov@abv.bg
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Фирмата  участва  активно  в  изложения  на  стоки  и  панаири. 
През последните години "Лозана" ЕАД успя да се превърне в компания с 
устойчив социален бизнес модел, като осигури постоянна заетост на хора с 
увреждания от София, гарантирайки стабилност на вече създадените 
работни места и стремеж към създаване на нови работни места чрез 
подобряване на условията на труд и разнообразяване на производството. 

 

Признаване 
2016 - Първа награда в категория "Социални иновации, свързани със 
заетостта" на годишните награди за социални иновации на Министерството 
на труда и социалната политика. 

 

2016 – Отличие на "Иновативен продукт на Петото европейско изложение 
на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания. 

 

2014 г. – Отличие на Третия европейски панаир на социалните предприятия 
и кооперациите на хората с увреждания – за въвеждане на ново 
производство. 

Правна форма: Общинска единица 

Уебсайт/Връзки: 
https://balkanfair.online/lozana 

За контакти: 
Лозана ООД 
ул. Варна 50, София 1504, България 
Тел./Факс: +3592 4666758 
Моб.: +3598896752720 
Е: lozanaead@abv.bg 

Автор на примера: 
Национална федерация на работодателите на хора с увреждания, NFEDP, 
София, България 

Наименование: Общинско предприятие Лозана ООД 
 

 

8.2. CSR и заетост на хора с увреждания (казус от България) 

 
8.2.1. Пазар на труда и КСО 

https://balkanfair.online/lozana
mailto:lozanaead@abv.bg
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Предишните индустриални революции и демографските промени са 
основните причини за увеличаване на просперитета, висока 
производителност и непрекъснато създаване на нови работни места. 
Исторически погледнато, тези преходи не са били без риск и са били 
белязани от техните катаклизми. Страхът от унищожаване на работни места 
чрез появата на нови инструменти за производство на стоки и услуги и 
техните нови процеси пресича историята на индустриалната икономика, 
оставяйки ни спомени за лудитите, кейнсианската технологична 
безработица и сигнала за "края на ръчния труд", който се появи в началото 
на 90-те години. 

 

Новата индустриална революция е изградена върху технологии, които са 
все по-достъпни на ниски цени за компании и физически лица. Тези 
технологии се развиват с променливо темпо и последиците от тях засягат 
бизнес моделите и производствените процеси, преди всичко въвеждат нови 
начини за свързване с потребителите и пазарите чрез по-ефективни, 
персонализирани и непосредствени канали за координация. Динамичните 
промени в бизнес моделите оказват голямо влияние върху заетостта, като 
много от основните двигатели на трансформацията, които понастоящем 
оказват влияние върху световните индустрии, се очаква да окажат 
значително въздействие върху работните места. 

 

Съвременната икономическа и политическа реалност поставя редица 
предизвикателства, особено пред специализираните предприятия и 
кооперации за хора с увреждания, причинени от глобализацията, 
стагнацията на вътрешния пазар, както и необходимостта от повишаване на 
качеството и конкурентоспособността на техните продукти. Всичко това 
налага предприемането на радикални мерки за създаване на необходимите 
предпоставки за достигане на изискванията на европейския пазар. 

 

В тази връзка усилията на организациите на тези структури за насоки за 
развитие, приети от техните общи събрания, са насочени основно към: 

 технологично обновление, водещо до повишаване на 
производителността и високо качество на продукцията; 

 повишаване на капацитета и конкурентоспособността на 
произвеждания продукт; 

 въвеждане на маркетинга като водеща управленска функция. 
 

От гледна точка на България специализирани предприятия са онази система 
от предприятия, която е продължение на системата на специализираните 
фирми и кооперации преди 1990 г., когато те осигуряваха работа на повече 



 

 
 

от 50 хиляди хора с увреждания, както и малки и средни предприятия за 
хора с увреждания, създадени след 1990 г. 

 

Съгласно Закона за хората с увреждания специализирани предприятия и 
кооперации на хора с увреждания са регистрираните по Търговския закон 
или Закона за кооперациите; произвеждат стоки или извършват услуги; 
имат относителен дял на хората с трайни увреждания, както следва: 

 за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и 
слабовиждащи лица - не по-малко от 20 на сто от посочения брой 
персонал; 

 за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух 
- не по-малко от 30 на сто от посочения брой персонал; 

 за специализирани предприятия и кооперации на лица с други 
увреждания - не по-малко от 30 на сто от посочения брой персонал; 

 за специализирани предприятия и кооперации на лица с 
интелектуални затруднения или психични разстройства - не по-малко 
от 20 на сто от посочения брой персонал; 

 и са вписани в Регистъра на специализираните предприятия в 
Агенцията за хората с увреждания. 

 

Работните места и нивото на образование в специализираните предприятия 
показват, че преобладават работническите позиции и тези със средно 
образование. Делът на тези с висше образование обаче е сравнително 
добър (38%). Описаните резултати се обясняват с икономическите сектори, 
в които оперират специализираните предприятия. Като цяло обаче всяко 
повишаване на производителността и добавената стойност ще изисква 
инвестиции в квалификация и умения и/или набиране на персонал с по- 
високи нива на квалификация. 

 

Възрастовата структура на заетите в специализираните предприятия 
показва, че 44% са над 55-годишна възраст, което показва тенденция на 
застаряване на персонала. Тази възрастова група изисква специална 
подкрепа в условията на труд, адаптиране на работните места и процесите, 
за да се удължи трудовият живот на хората и да се запази тяхната 
производителност. 

 

Продължителността на заетостта показва, че над 53% от заетите са в 
съответните предприятия повече от 6 години, което показва относително 
добра устойчивост на общата заетост в сравнение със стандартните 
субсидирани програми за заетост. Това от своя страна е добро свидетелство 
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за потенциала на тези предприятия да създават устойчива заетост, особено 
ако са стимулирани в тази посока. Във връзка с горното заключение следва 
да се отбележи разликата между програмите, предоставяни от Агенцията по 
заетостта и тези от Агенцията за хората с увреждания. По програмите на 
Агенцията за хората с увреждания заетостта се осигурява чрез подкрепа на 
бизнеса на предприятията, като за това имаме устойчива заетост. В 
Агенцията по заетостта често става въпрос само за субсидирана заетост, 
която много често продължава само за мониторинговия период след края 
на проекта. Освен това с програмите на Агенцията по заетостта в повечето 
случаи имаме заетост в обичайна работна среда, която в повечето случаи 
обхваща хората с увреждания, които така или иначе са на пазара на труда. 
За тази цел специализираните предприятия и защитените центрове по 
заетостта трябва да останат като инструмент за насочване към по-тежките 
форми и степени на увреждане и тези, които не са активни на пазара на 
труда. 

 

В специализираните предприятия преобладават заплатите между 
минималната и средната за страната (55%). Висок е и делът на тези, които 
печелят до минималната работна заплата (39%), което показва, че общото 
възнаграждение не е високо. По-ниската производителност на тези 
предприятия, включително по-ниската производителност на някои от 
техните служители с увреждания, със сигурност оказва влияние. 

 

В случая на служителите с увреждания няма ясно определена 
дискриминация по отношение на възраст, видове работни места, 
образование. Делът на хората с увреждания в администрацията обаче е с 
около 7 процентни пункта по-малък в сравнение с всички заети във 
фирмите. По-нисък е и делът на инвалидите с висше образование, но те 
имат леко предимство в групата със средно образование. Като цяло обаче 
това не са тенденции на дискриминационно поведение. Освен това, ако се 
стимулира заетостта на хората с увреждания с повече от едно увреждане 
или тези с умствени увреждания, обективно може да се очаква увеличение 
на дела на хората с по-ниско образование и тези, които заемат работни 
места, които изискват по-ниска квалификация. Следователно описаната 
структура на заетост на хората с увреждания е неутрална, а не прави 
положителни или отрицателни заключения. 

 

Структурата на уврежданията в специализираните предприятия показва, че 
фирмите предпочитат да наемат лица с по-ниска степен на увреждане. Това 
показва, че по естествени икономически причини бизнесът търси хора с по- 
ниска степен на увреждане. Евентуалното насочване на групата с по-тежки 
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увреждания или тези с психични проблеми ще изисква допълнително 
обществено стимулиране или насърчаване на нов тип предприятие като 
защитени центрове по заетостта по смисъла на Закона за хората с 
увреждания. 

 

По отношение на възнагражденията хората с увреждания са на нива на 
заплащане до минимума и изостават в сегмента на средните доходи в 
сравнение с останалата част от персонала. Отчетената разлика не може да 
се обясни с притежаваните работни места и нивата на образование, където 
по-горе се видя, че няма съществени разлики. За това може да се търси 
връзка от една страна в по-ниската производителност в рамките на самия 
работен процес (например има предприятия, в които заплащането е в 
норма или някои от хората с увреждания работят по-малко от пълно 
работно време), а от друга страна поради факта, че не малка част от 
заетостта на хората с увреждания често се финансира чрез различни 
обществени програми, където често имат ограничения върху полученото 
възнаграждение. 

 

Разликата в заплащането между хората с увреждания и останалите 
служители не е много голяма и те често се компенсират от допълнителните 
финансови плащания, които получават под формата на инвалидни пенсии, 
обезщетения и други. Поради тази причина и в средносрочен план 
подкрепата за заетостта на хората с увреждания следва да се съсредоточи 
върху въпросите на производителността, здравето, мотивацията, 
адаптацията и в по-малка степен чисто субсидираната заетост. Това се 
отнася особено за вече заетите. Докато тези, които все още нямат работа, 
биха могли да бъдат подпомогнати чрез комбинация от услуги и 
субсидиране на заетостта и създаването на работни места. 

 

Различни видове услуги за подкрепа (коучинг, личен асистент, транспорт, 
здравни услуги и др.) от групата на подкрепената заетост са познати на 
голяма част от специализираните предприятия. В същото време всеки от 
видовете услуги се среща в конкретни предприятия и не е обща практика. 
Последното е логично, доколкото предприятията им предоставят в 
повечето случаи собствени средства и усилия, без да получават външна 
публична подкрепа. 

 

Освен това няма гаранции, че поддържащите услуги се предоставят в 
съответствие с определени стандарти за качество, доколкото такива не 
съществуват. Например, адаптирането на работните процеси е нещо ново 
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за България, но все пак около 32% от компаниите заявяват, че го прилагат. 
Друг пример е оценката на работоспособността. В България основно се 
използва методиката на медицинския преглед, на който се основава 
системата TELK, която се фокусира основно върху оценката на 
неработоспособността, а не върху работоспособността на лицето. 
Използването на специализиран персонал за предоставяне на услуги също е 
рядкост, като отново поставя под съмнение стандарта и качеството на 
услугите за подкрепа. 

 
 

8.2.2. Конкурентоспособност и развитие на специализираните 

предприятия 
 

През последните години се наблюдава тенденция за диверсификация на 
икономическите дейности, в които оперират специализираните 
предприятия. Докато в миналото фокусът беше върху производството, 
компаниите от сектора на услугите постепенно се намесват. Налице е 
недостатъчно представяне на сектори с висока добавена стойност, свързани 
с високите технологии. 

 

Броят на активно работещите специализирани предприятия зависи от 
различните видове предимства, които се дават като част от целенасочените 
публични политики. От една страна, риск за оцеляването им е, когато такива 
политики отсъстват, но от друга страна, ги прави ефективен инструмент за 
прилагане на политиките по заетостта за хората с увреждания. 

 

Преобладават микро и малките предприятия, с изключение на няколко 
средни предприятия и без да се отчита правната принадлежност на 
предприятията, които работят като част от системата на Съюза на глухите в 
България и Съюза на слепите в България. От една страна, преобладаващите 
микро и малки предприятия правят заетостта в тези фирми по-малко 
зависима от единични случаи на икономически кризи. От друга страна, 
средните и големите предприятия понякога могат да реализират 
значително увеличение на заетостта в резултат на благоприятни 
икономически тенденции. Затова привличането на по-големи предприятия 
на този етап по-скоро би имало благоприятен ефект върху заетостта на 
хората с увреждания. Значителен дял от средствата за производство и 
материалната база на специализираните предприятия се нуждае от 
обновяване и модернизация. 
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Ефектът от по-високия дял на хората с увреждания в общия брой кадри на 
специализираните предприятия води според изследваните предприятия до: 
по-ниска производителност на труда (53.1% от изследваните); по-чести 
отсъствия по здравословни причини (48,4%); недостатъчна квалификация и 
трудови умения (32,8%); необходимост от адаптиране на работното място и 
околната среда (31,3%); по-ниска мотивация за работа (23,4%); 
недостатъчни трудови навици (21,9%); по-чести отсъствия по лични причини 
(18,8%); недостатъчно образование и квалификация (17.2%); проблеми с 
трудовата дисциплина (17.2%). 

 

Основните предизвикателства пред развитието на специализираните 
предприятия, според анкетираните, могат да бъдат групирани по следния 
начин: липса на инвестиционни фондове (67.2%); липса на квалифицирана 
работна ръка (65.6%); старо оборудване (62,5%); стара материално- 
техническа база (62.5%); липса на средства за маркетинг и реклама (57.8%); 
липса на работна ръка (56.3%); по-ниска производителност на служителите 
с увреждания (56,3%); ниска степен на иновации (51,6%); липса на оборотни 
средства (48.4%); слабо търсене на предлаганите продукти и услуги (48.4%); 
заплащане на първите три дни отпуск по болест за сметка на работодателя 
(42.2%); незадоволителни условия на труд (34,4%); оборот на труда (31.3%); 
възстановяване на строителна такса и такса битови отпадъци (31.3%); 
изплащане на еднократното обезщетение за електроенергия при 
увеличаване на цената (28.1%); слабости в процесите на управление и 
управление (14.1%). 
Към момента на приключване на този документ през декември 2021 г. 
високите цени на електроенергията изглеждат много сериозен проблем за 
специализираните предприятия. Проблемът допълнително се задълбочава 
от факта, че компенсациите за електроенергия са на обща основа с всички 
останали дружества в България, без да се отчита социалната функция на 
специализираните предприятия и по-ниската им конкурентоспособност. 
Също така Covid пандемията донесе допълнителни предизвикателства пред 
тяхното развитие: намалени поръчки (71,9%); спад на оборота с повече от 
25% за 64.1%; често отсъствие на служители (54,7%); спиране на отделни 
дейности в предприятията (46.9%); намалено работно време с 32,8%; 
закриване на отделни производства и намален обем на работа (29,7%); 
съкращаване (23,4%) 

 
 

8.2.3. Обществена подкрепа за специализирани предприятия и заетост на 

хора с увреждания 
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На пръв поглед съществуват различни форми на обществена подкрепа за 
специализирани предприятия - възстановяване на данъци върху печалбата 
и застраховки, производствени инвестиции, такива в условия на труд или 
инвестиции за заетост и адаптиране на работни места, обучение и други. 
Най-добре представените източници на подкрепа са възстановените 
данъци върху доходите и социалното осигуряване, както и две от 
програмите на Агенцията за хората с увреждания за бизнес инвестиции и 
тези за подобряване на работната и социалната среда на фирмите. 

 

Икономическите и социални програми на Агенцията за хората с увреждания 
са двете най-целенасочени и достъпни програми за специализирани 
предприятия. Те не само имат редовен годишен достъп до тях, но са 
сравнително лесни за изпълнение, което поставя фокуса върху целите на 
програмите, а не върху тяхното администриране. Прави впечатление, че 
подкрепата за обучение и квалификация на персонала не се използва 
достатъчно от специализираните предприятия, въпреки че подобни 
програми са достъпни редовно чрез Агенцията по заетостта и периодично 
чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 

 

Има и друго предизвикателство с програмите на Агенцията по заетостта. За 
тях хората с увреждания са една от многото целеви групи, с които работят в 
АЗ. Така няма адекватна специализация за работа с тази най-трудна група 
на пазара на труда. Освен това Агенцията по заетостта работи основно с 
регистрирани безработни лица с увреждания, които са много малка част от 
тези в трудоспособна възраст. Подкрепата за поддържащи услуги идва 
главно чрез някои програми за ОПР, но специализираните предприятия са 
слабо представени там. 

 

Като цяло специализираните предприятия имат слабо присъствие в 
програми с европейско финансиране. По този начин, въпреки наличието на 
ресурс, той на практика остава недостъпен за тях поради различни причини, 
изброени по-долу. 

 

Основните предизвикателства при кандидатстването и реализирането на 
различните форми на подкрепа са свързани с: обременителни изисквания 
за подготовка на проектни предложения (57.8%); необходимостта от 
значително авансово плащане на различни разходи по проекта, преди 
средствата по програмата да бъдат възстановени (53,1%); високи 
изисквания за собствено финансово участие (42.2%); обвързващи 
ангажименти за заетост и финансови и икономически показатели за фазата 
след приключване на проекта (43,8%); недостатъчен размер на подкрепата 
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(35,9%); неадекватни критерии за оценка, които не съответстват на техния 
финансов, човешки и технологичен капацитет (35,9%); програмите 
финансират неподходящи дейности и разходи (29.7%); изискване за липса 
на задължения към публичните институции (26.6%); минималния праг на 
държавната помощ (9,4%); намиране на подходящи лица с увреждания за 
осигуряване на заетост (62,5%); дълги периоди на проверка, верификация и 
плащане по някои програми (32.8%). 

 
 

8.4.4. Организиране на публична инвестиционна подкрепа за специализирани 

предприятия 
 

Доказателствата показват, че практиката за предоставяне на обществена 
подкрепа на специализирани предприятия води до тяхното минимално, 
спорадично участие в други програми за подкрепа. Поради това 
настоятелно се препоръчва подкрепата за тези предприятия да бъде 
организирана, както следва: 

a) Когато е възможно, подкрепата е в рамките на изпълнителна 
единица. Такова решение може да бъде организирано както досега в 
рамките на Агенцията за хората с увреждания, или като изпълнително 
звено към бъдещата Държавна агенция за хората с увреждания, или 
като отделен фонд към Министерството на труда и социалната 
политика, или чрез прехвърляне на цялата подкрепа на някои от 
съществуващите фондове към това министерство. 

b) Концентрирането на инвестиционната подкрепа на едно място 
позволява припокриване между различните програми. Такива 
например съществуват между програмите на Агенцията за хората с 
увреждания за започване на самостоятелна стопанска дейност и в 
резултат на разрастването на някои от новосъздадените предприятия 
в специализирани, които отново се подкрепят от програмите с 
икономическа насоченост на Агенцията за хората с увреждания. 

c) В същата посока е и фактът, че управлението на инвестиционни 
проекти на едно място дава възможност за специализация от страна 
на съответната агенция и персонал. Подкрепата за специализираните 
предприятия и съответно за заетите в тях хора с увреждания е 
основната мисия на съответната структура. В случай на разпръскване 
на тези програми между различни структури, те губят фокус, а 
понякога и липсата на интерес към тези структури, доколкото хората с 
увреждания и специализираните предприятия не са основният им 
фокус на работа. 
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d) Трябва да се прави ясно разграничение между проектите за 
субсидирана заетост, като тези, предлагани от Агенцията по заетостта, 
и тези, които подпомагат специализирани предприятия. Във втория 
случай подкрепата е за инвестиции, които водят до заетост, а не 
директно субсидиране на работни места. В този случай имаме много 
по-голяма устойчивост, доколкото се подкрепят бизнес инициативите 
и се оценява тяхната рентабилност, което дава многократно по- 
високи гаранции за устойчивостта на тази заетост въз основа на 
бизнес модела на предприятието. 

e) Преливането на подкрепата за специализирани предприятия в 
стандартни програми за субсидирана заетост означава, че се 
лишаваме от добре функциониращ и доказан във времето 
механизъм, който със сигурност ще доведе до влошаване на 
положението на специализираните предприятия, намаляване на броя 
им и намаляване на заетостта в тях. 

 

Специализираните предприятия са междинна форма на подкрепа за 
заетостта на хората с увреждания. Те са на половината път между 
защитените центрове за заетост и заетостта в редовна среда. На практика те 
са една от малкото форми на заетост за хора с увреждания, които са 
издържали теста на времето и биха могли да бъдат доразвити в посока на 
повече заетост за хората с увреждания, включване на хора с по-тежки 
форми и степени на увреждане, добавяне на услуги за подкрепа като част от 
тяхната дейност, приближаването им до някои от функциите на защитените 
центрове по заетостта. Така последните могат да стъпят на съществуващите 
и доказани във времето структури, особено в началото, когато те са 
непознати и неразвити в България. 

 

Трето, бихме препоръчали специализираните предприятия да станат част от 
цялостна екосистема от форми на заетост за хора с увреждания, с акцент 
върху тези 120 000 хора с увреждания, в трудоспособна възраст, които не са 
активни, т.е. не са заети, не се обучават и не търсят работа. Тази екосистема 
следва да се състои от следните агенти за подкрепа и заетост и е в 
съответствие с Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 
2021—2030 г. (II): Пакет за заетостта на хората с увреждания (който ще бъде 
публикуван през 2022 г.), с инструменти за развитие на качествена заетост и 
за подпомагане на прехода към редовен пазар на труда, който ще бъде 
внедрен и чрез взаимно обучение в рамките на Платформата за хората с 
увреждания. Екосистемата включва: 

a) Специализирани центрове за професионално обучение и 
придобиване  на  умения  за  хора  с  увреждания,  които  нямат 
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необходимите умения, квалификация и работоспособност, 
необходими за конкретна професия и/или работа; 

b) Защитени центрове по заетостта за хора с увреждания, които имат 
множество и/или умствени увреждания и които имат сериозни 
дефицити за интегриране на пазара на труда; 

c) Специализираните предприятия на хората с увреждания, които 
осигуряват заетост на хора с увреждания, които имат по-висока степен 
на работоспособност и умения, но все още се нуждаят от 
специализирана подкрепа и среда; 

d) Подкрепена заетост в редовна работна среда, за хора с увреждания с 
още по-висока степен на работоспособност и умения, но които се 
нуждаят от определена подкрепа като (адаптиране на работното 
място или процеса, здравни услуги, коучинг и други); 

e) И накрая, неподдържана нормална работна среда, за тези, чиято 
способност за работа е напълно достатъчна за съответното нормално 
работно място, без да е необходима подкрепа. 

 

Част от хората с увреждания ще имат възможност да преминат през 
различните форми на заетост, като всеки от тях ще повиши 
работоспособността си. Други, поради естеството на степента на тяхното 
увреждане, могат да останат в някои от формите на заетост, без да могат да 
се придвижат нагоре към другите форми на заетост. 
От изброените видове заетост в момента са добре развити само 
специализирани предприятия и редовна заетост. Останалите типове по- 
скоро отсъстват или понякога могат да се видят в някои спорадични 
проекти, финансирани като вид социална иновация. Ето защо усилията за 
създаване на такава екосистема са от жизненоважно значение, ако искаме 
голяма част от неактивните хора с увреждания да намерят своето място на 
пазара на труда. Създаването и управлението на такава екосистема може да 
се направи, поне първоначално, само когато една структура/организация я 
признае за своя мисия и цел. Иначе сме обречени на единна, 
неинтегрирана подкрепа, която не води до трайни и всеобхватни резултати. 
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