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Въведение 

 

Интелектуалният продукт 3 създава "Наръчник на лектора" на всички езици 

на участващите партньори. Този резултат предоставя на преподавателите 

необходимия материал, за да се осигури дидактическата и 

методологическата база, необходима за провеждане на курса и да се 

улесни структурирането на уроците. 

 

При подготовката на отделните теми беше проследена структурата на 

учебната програма, разработена за целите на академичния курс по 

Корпоративна социална отговорност в Индустрия 4.0. От първа част всяка 

тема включва следните основни компоненти: 

 Въведение в главата 

 В тази глава ще придобиете знания и умения как да 

 Главата включва следните подглави 

 Основни референции 

 Препоръчани допълнителни източници 

 Ключови думи 

 Въпроси за самооценка и дискусия 

 Резюме 

 

В подкрепа на провеждането на лекции са разработени и приложени 

примерни презентации върху избрани теми. 
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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 
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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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7) Потребителите  

8) Доставчици  

9) Социална общност 

 

 

Въпроси за самооценка и дискусия 

1) Обяснете естеството на корпоративната социална отговорност. 

2) Какви елементи на корпоративната социална отговорност предлагат 

най-известните подходи по отношение на тази концепция? 

3) Какви са основните характеристики на концепцията за корпоративна 

социална отговорност, приета от Европейския съюз? 

4) Кои неетични дейности на компаниите спрямо служителите са най-

често срещани? 

5) Какви са възможните мерки, които компаниите могат да предприемат, 

за да демонстрират социално отговорно поведение към служителите? 

6) Кои неетични практики спрямо потребителите са най-често срещани? 

7) Как може да се използва концепцията за социално отговорен 

маркетинг, за да се създадат положителните нагласи на потребителите 

по отношение на продуктите на компанията? 

8) Кои са най-често срещаните форми на неетично поведение на 

компаниите спрямо доставчиците? 

9) Как компаниите могат да демонстрират етичното и отговорно  

поведение към своите доставчици?  

10) Как компаниите могат да изградят добра репутация в обществото? 
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Резюме 

КСО като управленски подход означава, че компаниите на доброволна 

основа интегрират социални и екологични принципи в своя бизнес и се 

държат етично към всички заинтересовани страни. Има няколко подхода по 

отношение на неговите елементи. Според Арчи Карол има четири различни 

групи отговорности на компанията, които той представя като пирамида. 

Тези отговорности са: икономични (да произвеждат продукти и услуги, да 

продават на справедливи цени, да плащат държавни данъци, да дават 

заплати на служителите, дивиденти на акционерите и други подобни), 

правни (да спазват законите и законовите разпоредби), етични (да се 

държат етично към всички заинтересовани групи, с които взаимодействат) и 

филантропски (доброволно да помагат на уязвими социални групи и да се 

включват в решаването на социални и екологични проблеми на социалната 

общност). Според концепцията за "тройно дъно" има три основни области 

на отговорностите на компанията: "печалба" (за постигане на икономически 

цели и генериране на печалба като крайна икономическа цел), "хора" (за 

провеждане на справедливи и полезни бизнес практики към служителите и 

общността, в която работи) и "планета" (за прилагане на устойчиви 

екологични практики). 

 

Съгласно концепцията за корпоративна социална отговорност, приета в 

Европейския съюз, съществуват вътрешни и външни измерения на 

корпоративната социална отговорност. Вътрешното измерение се отнася до 

доброволното въвеждане на мерки, чието прилагане ще доведе до по-

висока степен на етично поведение на дружеството спрямо служителите и 

по-рационално използване на ресурсите, докато външното измерение се 

отнася до мерки, чието прилагане следва да повиши етиката на 
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поведението на дружеството спрямо външни заинтересовани страни, като 

например клиенти,  доставчици, конкуренция, държава, стратегически 

партньори. 

 

За да демонстрират етично и социално отговорно поведение към своите 

заинтересовани страни, компаниите могат да прилагат редица мерки. 

Когато става въпрос за служителите, те могат да приложат следните мерки: 

да оформят стимулираща система за компенсации, да насърчават 

разнообразието, да подобряват условията на труд, да осигуряват 

професионално развитие и т.н. По отношение на потребителите, 

компаниите могат да прилагат следните практики: да предоставят на 

потребителите реална информация за характеристиките на 

продуктите/услугите, да защитават поверителността на потребителите и т.н. 

Социално отговорно поведение към доставчиците означава следното: 

изпълнение на договорните задължения, предоставяне на необходимата 

информация на доставчиците, възнаграждаване на най-добрите доставчици 

във веригата на доставки и др. И накрая, има няколко начина една 

компания да изгради добра репутация в обществото, като например: 

доброволчество за социалната общност, корпоративна филантропия, 

социален маркетинг и др. 
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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. 



 
 

 

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

 

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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Ключови думи 

1) Корпоративна кауза 

2) Социална инициатива 

3) Маркетинг, свързан с каузата; 

4) Корпоративен социален маркетинг 

5) Корпоративна филантропия 

6) Доброволчество в общността 
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7) Дискреционни практики 

8) Марка и търговско наименование 

9) Глобална инициатива за отчитане; 

10) Проект за разкриване на въглерод; 

11) Съвет по стандартите за оповестяване на климата; 

12) Индекс за устойчивост на Dow Jones; 

13) ISO 2600;  

14) Серия AA 1000 

15) ISO 14001 

 

Въпроси за самооценка и дискусия 

1) Какви фактори предопределят необходимостта от възприемане на 

подход за реализиране на различни каузи в корпоративната среда с 

фокус върху обществените интереси? 

2) Да се анализира връзката между дружеството и обществения интерес в 

контекста на интегрирането на различни подходи в областта на КСО? 

3) Какви видове социални инициативи при прилагането на КСО 

познавате? 

4) Какви основни характеристики стоят в основата на управленската 

рамка за популяризиране и реализиране на корпоративни каузи? 

5) Характеризирайте управленските практики за популяризиране на 

корпоративни каузи, които познавате! 

6) Качествено разграничаване на традиционния и "новия" подход в 

упражняването на корпоративната филантропия! 

7) Обяснете концепцията за "маркетинг, свързан с каузата"! 

8) Обяснете защо маркетинговият подход на каузата придоби широка 

приложимост и постигна значителен успех? 
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9) По какъв начин марката и търговското наименование на компанията 

влияят на потребителите с оглед успеха на предприетите инициативи? 

10) Класифицирайте описанието на удовлетвореността на клиентите във 

връзка с различни маркетингови задачи и подходи! 

11) Какви ползи могат да бъдат постигнати в резултат на правилното 

интегриране на стратегическото управление и прилагането на 

материални и нематериални подходи, в съответствие с корпоративните 

ценности и стратегии? 

12) Какви са приликите и разликите между корпоративната филантропия и 

доброволческия труд в общността? 

13) Какви са възможните ползи и проблеми, свързани с доброволчеството 

в общността? 

14) 3) Кога възниква проблемът с корпоративната социална отговорност? 

15) 4) Какви концепции съществуват за корпоративната социална 

отговорност? 

16) Какво е "глобален договор"? 

17) Какво представлява международният стандарт ISO 14001? 

18) Кои са трите основни елемента, необходими за прилагането на 

ефективна политика в областта на околната среда от страна на 

компаниите? 

19) Защо е необходимо да имаме и да спазваме международните 

стандарти за КСО? 

20) Какви са начините за измерване на ефекта от КСО? 

21) Посочете принципите на работа от серия AA 1000 (AP). 

22) Да се извлекат ползите от прилагането на CDSB? 

23) Представяте ли същността на стандарта ISO 2600? 
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24) Опишете основната цел на Съвета за глобални стандарти за 

устойчивост? 

  

Резюме 

Необходимостта от интегриране на КСО в бизнес средата се проявява още 

през 20-ти век, но от началото на 21-ви век фокусът на науката върху 

социално значимите отговорности, като отделен компонент на бизнеса, и 

осъществяването на успешен бизнес в комбинация с прилагането на 

социална отговорност все повече се отразява върху обществото. В този 

случай различните социални инициативи, определени като "добри 

практики", са важни: популяризиране на кауза; маркетинг, свързан с 

причините; корпоративен социален маркетинг; корпоративна филантропия; 

доброволчество в общността; социално отговорни бизнес практики, 

насочени към подобряване на благосъстоянието на общността, но и 

идентифициране на компанията в корпоративната среда и сред 

потребителите. Става ясно, че финансовият аспект не е водещ в резултат на 

правилното интегриране на стратегическото управление и прилагането на 

материални и нематериални подходи, в съответствие с корпоративните 

ценности стратегиите могат да постигнат няколко предимства, като 

например: 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, а ключов момент е преминаването на границата "от 

задължение към стратегия"! Маркетинговият подход, свързан с каузата, 

става все по-популярен по няколко важни причини: има контакт с 
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клиентите, координация с благотворителна организация и необходимостта 

от промоция чрез платена реклама. Асоциирането на една марка с 

правилната социална кауза е важна част от нейното развитие. Социално 

отговорният бизнес осигурява благоприятна посока за позициониране на 

марката, чиято същност е да подчертае предимството на марката в 

съзнанието на потребителя, а брандът като "комплекс от възприятия, 

впечатления и чувства, които потребителят изпитва към даден продукт в 

сравнение с конкурентните продукти" е подходящ начин в това отношение. 

В съвременния дигитален свят позиционирането на марката и връзката й с 

КСО е от изключителна важност. 

 

Създаването на нормативна рамка за измерване на въздействието на КСО 

включва преди всичко качественото измерване на въздействието, което е 

изключително важно. Начините за измерване на КСО включват: сравняване 

на бизнеса и резултатите от него със сходни компании; използване на 

показатели за изпълнение; измерване на приходите; репутация; текучество 

на персонала; взаимоотношения с бизнес партньори. Процесът на 

внедряване на КСО трябва да бъде оценен спрямо ключовите показатели на 

бизнеса и да отговаря на нормативните международни изисквания под 

формата на стандарти. Сред основните стандарти, формиращи същността и 

характеристиките на концепцията, са: GRI (Global Reporting Initiative); 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 – Насоки за социална отговорност); Серия AA 

1000 (Отчетност); СА 8000; Насоки на ОИСР за многонационалните 

предприятия; EMS (ISO 14000, EMAS). Всеки от документите предоставя 

необходимите насоки и се позовава на принципите на приложимост, 
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промоция, икономичност, гъвкавост, научна валидност, практичност, 

полезност и използваемост. 
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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; 
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 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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10) Българска хранителна банка (БФБ) 

11) Глобална мрежа за хранително-вкусово банкиране (GFN) 

12) Европейска федерация на хранителните банки (FEBA) 

13) Оперативен модел на даряване на храна 

14) Специфични черти на поколението Z 

15) Образователни предизвикателства пред поколението Z 

16) Поетапен подход към КСО в Индустрия 4.0 

17) Дейности по активно разпространение на проекта 

18) Дейности по пасивно разпространение на проекта 

19) Дарение по пандемията от Covid-19 

  

Въпроси за самооценка и дискусия 

1) Какви са основните причини за безработицата на хората с увреждания? 

2) Как Индустрия 4.0 помага на хората с увреждания да получат достъп до 

пазара на труда? 

3)По какво се различава политиката спрямо хората с увреждания от 
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позицията на КСО в Индустрия 4.0 по примера на Република България? 

4)Обсъждайте икономически аргументи защо ДДС регламентът ограничава 

даряването на храна до едва 1 процент от общата стойност на 

облагаемите доставки, извършени от лицето хранителни продукти през 

календарната година преди настоящата съгласно българското 

законодателство? 

5) Оценка на ефективността на модела на 3-те страни и подхода от 6 стъпки 

на мрежата на българската хранителна банка. 

6) Какво очакват учащите от поколението Z от учебния процес? 

7) Посочете основните възможности за подобряване на процеса на 

обучение на представители от поколение Z в областта на висшето 

образование. 

8)Какви са потенциалните проблеми на работното място, произтичащи от 

различията в мирогледа и нагласите на представителите на 

поколението Z и представителите на предишните поколения? 

9)Опишете и обсъдете основните резултати от проучване за връзката на 

Covid-19 и отношението за дарение на българските бенчмарк 

компании. 

10) Коментар на активните спрямо пасивните дейности за разпространение 

на КСО по отношение на Индустрия 4.0. 

11)Обсъдете отношението на микро-, малките, средните и големите 

компании да даряват по рамката на Covid-19.  

12) Използването на данните в таблица 3.1 обяснява средните най-високи 

резултати и ги сравнява със средните най-високи коефициенти на 

вариации?  
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Резюме 

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. 

 

Причините за безработицата на хората с увреждания са многобройни и от 

различно естество. Някои от по-важните са: социална изолация и липса на 

мотивация; неадекватно отношение на работодателите към целевата група; 

необезпечен достъп до работното място; липса на подходяща работна 
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среда, съобразена със специфичните нужди на хората с увреждания; слаба 

обществена осведоменост; слаба професионална квалификация. 

 

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. 

 

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. Българското законодателство ограничава даряването на 

храни до 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, 

удостоверяващ предаването им на съответния оператор на хранителна 

банка. 

  

Българска хранителна банка (БФБ) е член на Глобалната мрежа за 

хранително банкиране (GFN) и Европейската федерация на хранителните 

банки (FEBA). Оперативният модел на БФБ като национален оператор на 



 

 

 

 
 

 
 

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

инициативи за даряване на храни се основава на 3-партиен модел и подход 

от 6 стъпки. 

 

Терминът "поколение Z" се отнася за всеки, роден между 1993 и 2001 

година. 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. Втора отличителна 

характеристика на представителите на поколението Z е високата степен на 

съмнение в себе си и стремеж към професионална и социална сигурност. 

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. 

 

Трябва да се настанят 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. Второто основно предизвикателство е 

свързано с подходящата комуникация на образователните цели и 

мотивацията на обучаемите за постигането им. Третото основно 

предизвикателство се отнася до учебното съдържание. Последното 

предизвикателство, върху което се фокусираме тук, се отнася до оценката 

на учащите от поколение Z. 

 

Цялостното изпълнение на проекта, фокусиран върху КСО в Индустрия 4.0, е 

проектирано в следните три основни фази: Фаза 1. Рамка на 
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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). 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 обхваща дейностите: - 

Проектиране на секциите 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. 

 

В ситуацията на пандемията от Covid-19 прилаганите от компаниите КСО 

политики придобиха ново значение. 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. Проучването сред българските бенчмарк предприятия 

потвърждава, че политиката на даряване на "огромни средства за набавяне 

на различни медицински изделия в помощ на различни институции в 

борбата с вируса" е силно уникална за всеки бизнес със средна до Ликерт 

скала от едва 2,64 и коефициент на вариация от 51,8%. 
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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. 
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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;  

 определяне на дейностите, които следва да бъдат предприети за 

изпълнение на стратегията за корпоративна социална отговорност; 

 Прилагане на стратегията за корпоративна социална отговорност. 
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Ключови думи 

1) Стратегия  

2) Корпоративна социална отговорност 

3) Формулиране  

4) Фази  

5) Изпълнение.  

  

Въпроси за самооценка и дискусия 

1) Какво означава стратегическият подход на КСО? 

2) Обяснете ползите от свързването на социално отговорните инициативи с 

бизнес стратегията на компанията? 

3) От какви фази се състои процесът на формулиране на стратегията за 

корпоративна социална отговорност? 

4) Каква информация предоставя анализът на външната среда? 

5) Какви фактори трябва да вземат предвид компаниите при избора на 

област на социална ангажираност? 

6) Какви групи мерки трябва да бъдат част от портфолиото за социална 

отговорност на една компания? 

7) Какви фази включва процесът на прилагане на стратегията за 

корпоративна социална отговорност? 

8) Какви са плюсовете и минусите по отношение на големия или малкия 

брой избрани области на социална ангажираност? 
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9) Обяснете значението на комуникацията на социално отговорни 

инициативи с мениджъри и служители. 

10) Обяснете значението на мониторинга и контрола на изпълнението на 

стратегията за КСО. 

  

Резюме 

Стратегическият подход на КСО предполага, че компаниите свързват своите 

програми за КСО с бизнес стратегията. Осъществяването на социално 

отговорни дейности в области, свързани с дейността на компанията, в 

същото време би могло да привлече вниманието на потенциалните 

потребители на компанията. Следователно КСО може да направи 

конкурентно предимство на компанията. Първата стъпка обаче е 

формулирането на стратегия за КСО.  Този процес може да се определи като 

процес на определяне на целите, които трябва да бъдат постигнати, 

определяне на ключови дейности, които да бъдат изпълнени в бъдеще и 

вземане на решения относно 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. 

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 

същата местна общност, в областта на КСО. 

 



 
 

 

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

При избора на областите 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 решаване на собствени проблеми за по-дълъг период от време. 

 

Създаването на висони и цели като следваща фаза, предвижда общо 

ръководство за мениджъра за насочване на бъдещите КСО дейности на 

компанията. Това също така служи 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.  

 

Изпълнението на стратегията предполага преместване на плановете в 

дейности и тяхното изпълнение с цел постигане на предварително 

определените цели. Този процес може да бъде представен чрез следните 

фази: превръщане на стратегията за КСО в конкретни социално отговорни 

дейности, комуникиране на инициативи за КСО, вземане на решения и 

мотивиране на служителите, наблюдение и контрол на изпълнението на 

дейностите и събиране на обратна връзка. 
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Част ІІ. Казуси от КСО в Индустрия 

4.0 

 

Глава 5. Национални доказателства за прилагане на концепцията за КСО  

Глава 6. CSR и Industry 4.0 - доказателства от Испания 

Глава 7. КСО и Индустрия 4.0 - доказателства от Германия 

Глава 8. КСО и Индустрия 4.0 - доказателства от България 
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