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В План за дейността за 2015 г. Икономическият и социален съвет включи за 

разработване становище по собствена инициатива на тема  

 

“Корпоративната социална отговорност – достижения 

 и предизвикателства“ 

Разработването на становището бе разпределено  на Комисията по социална 

политика и Комисията по труд доходи, жизнено равнище и индустриални отношения.  

За докладчици бяха определени г-н Веселин Митов, председател на постоянната 

Комисия по социална политика на ИСС, член на постоянната Комисия по международно 

сътрудничество и европейска интеграция, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и  

д-р Милена Ангелова, член на постоянната Комисия по социална политика на ИСС, 

главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България. 

На разширено съвместно заседание, проведено на 29.10.2015 г., Комисията по 

социална политика и Комисията по труд доходи, жизнено равнище и индустриални 

отношения приеха проекта на становище. На заседанието бяха поканени представители 

на институции и организации, работещи в областта на корпоративната социална 

отговорност, от които присъстваха представители на: Министерство на труда и 

социалната политика, Национална комисия по корпоративно управление, Асоциация на 

директорите за връзки с инвеститорите в България, Българска мрежа на Глобалния 

договор на ООН, Българска фондова борса – София АД, Университета за национално и 

световно стопанство, Института за икономически изследвания към БАН, Клуб 

Икономика 2000, Национална инициатива „Социална солидарност“.  

На Пленарна сесия от 27.11.2015 г. Икономическият и социален съвет прие 

настоящото становище. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АИКБ  -  Асоциация на индустриалния капитал в България 

БКТ  -  Браншови колективен трудов договор 

БМ на ГД -  Българска мрежа на Глобалния договор 

БТТП  -  Българска търговско-промишлена палата 

БФБ  -  Българска фондова борса 

БФБЛ  -  Български форум на бизнес лидерите 

БПЧ  -   Бизнесът и правата на човека 

БСК  -  Българска стопанска камара 

ЕК  -  Европейска комисия 

ЕС   -  Европейски съюз 

ИСС  -  Икономически и социален съвет 

КНСБ  - Конфедерация на независимите синдикати в България  

КРИБ -        Конфедерация на работодателите и индустриалците  

                              в България 

КСО  - Корпоративна социална отговорност 

КТ “Подкрепа”-  Конфедерация на труд „Подкрепа“ 

МЗ   -  Министерство на здравеопазването 

МИЕ  -  Министерство на икономиката и енергетиката 

МНК  -  Мултинационални корпорации 

МОН  -  Министерство на образованието и науката 

МОСВ  -  Министерство на околната среда и водите 

МРРБ          -         Министерство на регионалното развитие и           

благоустройството 

МСП      - Малки и средни предприятия 

МТСП   -         Министерство на труда и социалната политика 

НПО  -         Неправителствени организации 

НСКСО      -         Национална стратегия по корпоративна социална         

отговорност 

ОИСР   -        Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

ООН   -        Организация на обединените нации 

СПЧ  -        Съвет по правата на човека към ООН 
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1. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

1.1. Икономическият и социален съвет е на мнение, че цялостната 

политика за насърчаване на прилагането на корпоративната 

социална отговорност от българските компании трябва да бъде 

насочена към повишаване на обществената култура и разбиране за 

полезността от социално отговорно поведение на бизнеса, с цел 

създаване на обществена среда, признаваща и стимулираща 

подобно поведение. Необходими са и конкретни мерки и действия за 

събиране и разпространение на добри практики, развиване на 

капацитета на фирмите за прилагане на КСО практики и 

насърчаване на прозрачността и разкриването на нефинансова 

информация. Това е непрекъснат процес, чийто успех е възможен 

единствено при тясно сътрудничество между социални партньори и 

държавни институции и при активно ангажиране на останалите 

заинтересовани страни.  

1.2. ИСС призовава държавата, в сътрудничество със социалните партньори 

и с останалите заинтересовани страни да предприеме мерки за 

повишаване на общественото разбиране за ползите от КСО чрез 

ангажиране на медиите, стимулиране на потребителското 

поведение и изграждане на съответна бизнес култура за 

възнаграждаване на КСО дейностите. В това отношение следва да се 

продължи, да се разшири и надгради практиката на успешна реализация 

на проекти на социалните партньори – както индивидуални, така и 

посредством изпълняването на съвместни действия. ИСС препоръчва 

държавата не само да осигури подкрепяща среда за това, но и да 

съдейства с конкретни мерки и програми, които да залегнат и при 

предстоящото разработване на Стратегия по КСО. 

1.3. Като отчита факта, че разбирането за КСО предполага съответно 

образование, свързано с определени познания и умения, ИСС обръща 

внимание, че дисциплини като "устойчиво развитие", "корпоративно 

управление", "корпоративна социална отговорност" и други се изучават 

сравнително малко или изобщо не се изучават в повечето български 

висши училища. Затова препоръчва на държавата да насърчава висшите 

училища и най-вече държавните, подобно на много европейски 

университети, да включват такива дисциплини в програмите по 

икономика, стопанско управление, публична администрация, 

журналистика и други.    
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1.4. Развитието на общественото възприятие за ползата от социално 

отговорно поведение на бизнеса добива особена важност в 

светлината на последните сериозни предизвикателства, пред 

които е изправена българската икономика, именно поради липсата 

на такова поведение – гарантирани посредством непрозрачни 

договори високи изкупни цени на продукцията, за което държавата и 

обществото плащат; изкуствено създадено господстващо пазарно 

положение; нагласени конкурси за обществени поръчки. В същото 

време, КСО в никакъв случай не трябва и не може да бъде ползвана 

като индулгенция от подобен род компании – а това отново се 

определя от общественото мнение. ИСС осъжда като неприемливо 

представянето на спазването на закона като практика на КСО, както и 

компенсиране на не напълно законосъобразно поведение със 

спорадични КСО прояви от страна на някои компании. Подобни 

практики, за съжаление, се наблюдават в България. Информираните 

заинтересовани страни в областта на КСО трябва ясно да се 

противопоставят на подобен подход, особено при определянето на 

номинирани и на носители на награди в различни конкурси за въведени 

добри практики на КСО.  

1.5. Ролята на фирмите за разпространяване на КСО като модел на 

поведение е различна. Практиката в други държави показва, че 

обикновено този модел се възприема първо от големите и 

структуроопределящите фирми и след това, обикновено по 

веригата на доставките, се разпространява и върху по-малките 

фирми.  На базата на този опит ИСС счита,  че ще бъде най-

продуктивно, ако държавните политики отчитат тази особена роля на 

държавните и общинските фирми, на публичните компании, на 

компаниите, предоставящи услуги от обществен интерес и на 

компаниите с господстващо пазарно положение. Отново въз основа 

на международния опит, ИСС счита, че ще бъде много благоприятно за 

развитие на КСО да бъдат създадени подходящо съобразени с местните 

условия Кодекси за такива фирми,  подобно на Националния Кодекс за 

Корпоративно управление, към който доброволно се придържат голяма 

част от активно търгуваните на БФБ - София публични компании. 

1.6. В светлината на неблагоприятните демографски тенденции, ИСС 

обръща внимание, че е необходимо инвестиране на усилия от страна на 

всички заинтересовани страни за включване на нови практики на 

корпоративна социална отговорност, насочени към по-добро 
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балансиране на личния и служебен живот, осигуряване на 

качествен живот, активно остаряване. 

1.7. ИСС е на мнение, че е от изключителна важност да се акцентира върху 

насърчаването на КСО практиките, целящи развитието на 

местните общности, включително посредством насърчаване на 

органите на местната власт, да разработват и прилагат 

политики и практики в областта на социално отговорното 

поведение. 

1.8. С оглед по-широкото разпространение на прилагането на социално 

отговорно поведение от страна на компаниите, усилията трябва да 

бъдат насочени и към „осветяване“ на веригата за доставки (като 

част от европейската и глобалната икономика), включително 

опазване правата на човека, въвеждане на добри трудови практики, 

опазване на околната среда и прозрачно управление. Сериозни 

възможности в това отношение предлага и разширяването на 

практиките за разкриване на информация към важни за 

икономиката компании – с държавно и общинско участие, 

доставчици на услуги от общ интерес, структуроопределящи и с 

господстващо пазарно положение предприятия. 

1.9. В партньорство с всички заинтересовани страни, държавата и 

социалните партньори е необходимо да работят активно за повишаване 

на инвеститорската и потребителската култура чрез създаване на 

възможности за информиран избор на социално отговорно 

поведение. Само така компаниите ще усетят подкрепа да инвестират 

своите ресурси за въвеждането на практики на корпоративна социална 

отговорност. 

1.10. ИСС със съжаление отбелязва, че въпреки все по-активната работа в 

световен мащаб и след почти десетгодишно пълноправно членство на 

Република България в Европейския съюз, все още липсва 

положително възприемане на КСО от мнозинството български 

компании, което да я направи работеща и достатъчно 

разпространена бизнес концепция. Редица са причините за това: 

липсата на обществена култура и подходящи механизми за 

признаване и възнаграждаване на КСО практиките; липсата на 

подходящо образование, което да промотира етиката като основа 

за бизнес отношенията и да учи на дългосрочните ползи от 

прилагане на КСО съответните бъдещи управленци; липсата на 

обществена култура и подходящи механизми, водеща до 

отхвърляне на компаниите, които не спазват етични правила за 
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поведение. Всички тези теми задават бъдещата рамка за работа на 

социалните партньори и държавните институции. 

 

2. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ КОНТЕКСТ 

 

2.1. Настоящото становище надгражда приетия през декември 2009 

година от Икономическия и социален съвет анализ 

„Корпоративната социална отговорност – някои подходи и добри 

практики”1, като проследява развитието на корпоративната социална 

отговорност в България, както и актуалните промени в тази област в 

Европа и света, настъпили от 2010 г. до днес. 

2.2. Като пълноправен член на ООН, Република България активно участва в 

глобалните дискусии и подкрепя създаването на световна политика 

в областта на устойчивото развитие, включително политиката за 

КСО, която е част от нея.  

2.2.1. Основните международни институции, формулиращи политиката 

за устойчиво развитие и респективно – за КСО и проследяващи 

нейното прилагане, мониторинг и усъвършенстване, са 

Генералната асамблея на ООН, Форумът на ООН за 

изменение на климата, Форумът на ООН “Бизнесът и 

правата на човека“, който се провежда по линия на Съвета по 

правата на човека към ООН (СПЧ), Международната 

организация на труда.  

2.2.2. Основополагащи документи в тази посока са: Целите на 

Хилядолетието на ООН2; заключителният документ от 

Международната конференция на ООН за устойчиво 

развитие (Рио+20)3; както и Протоколът от Киото4. Те 

отразяват степента на развитие на световния дебат по темата за 

КСО и чертаят широката рамка за прилагането на основните 

резултати от него.  

2.2.3. Не по-слабо въздействие върху развитието на световната 

политика за прилагане на КСО и съответно – възприемането й в 

                                                            
1 Анализ на Икономическия и социален съвет по корпоративната социална отговорност – някои подходи и 

добри практики, ИСС/2/012/2009 г., приет на пленарна сесия на 18. 12. 2009 г., С. 2009 г. 
2 http://www.un.org/millenniumgoals/.  
3 http://www.uncsd2012.org/.  
4 Списък на международните документи, по които България е страна, е представен в Приложение 3 - 

Международни актове и инициативи в областта на КСО, по които страна е Република България.  

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.uncsd2012.org/
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практиките на компаниите, оказват създаването и развитието на 

международни стандарти и ръководства, които определят 

рамката, която след това се прецизира от индивидуалните и 

националните добри практики и чертаят цялостни модели за 

съдържанието, основните предмети и принципи за прилагане 

на социалната отговорност от организациите - например ISO 

26 000 Социална отговорност5, Насоките на ОИСР за 

мултинационалните компании6 и Принципите за корпоративно 

управление7.  

2.2.4. Новоприетият глобален Дневен ред за устойчиво развитие 2030 

„Да трансформираме нашия свят“ и съгласуваните нови Цели 

за устойчиво развитие8 отразяват ясното намерение на 

държавите по света да действат активно, за да информират, да 

създадат необходимите условия и да мотивират бизнеса в своите 

граници да поеме ангажимент и отговорност да работи за своята 

трансформация към по-устойчиво развитие в интерес на хората, 

планетата и просперитета. 

2.3. КСО се развива както на универсално, така и на европейско и на 

регионално  равнище. Като страна – членка на европейското семейство, 

Република България е и страна по основните договорни инструменти по 

темата за устойчивото развитие9. В ЕС отговорните за разнообразните 

теми на устойчивото развитие институции са Европейският парламент, 

Европейската комисия, Съветът на Европа и Европейският 

многостранен форум за КСО.  

2.3.1. Европейската комисия разглежда темата за развитието на 

корпоративната социална отговорност в контекста на 

устойчивостта, конкурентоспособността и иновационния 

потенциал на европейската икономика10 и съответно – 

предприятия; защитава идеята, че „КСО носи ползи за 

управление на рисковете, намалява разходите, осигурява 

достъп до капитал, подобрява взаимоотношенията с 

клиентите и развива човешкия капитал“11. Това определение 

                                                            
5 http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm. 
6 http://www.oecd.org/corporate/mne/.  
7 http://www.oecd.org/daf/ca/principles-corporate-governance.htm.  
8 https://sustainabledevelopment.un.org/.  
9 Референции към съответното законодателство мога да бъдат открити в Приложения 2 и 3. 
10 http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.htm.  
11 Falk Sara Krüger, Legislation on non financial reporting, “CSR for All” Project, ToT Workshop - CSR training 

in Ankara, 30 September – 2 October 2015. 

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://www.oecd.org/daf/ca/principles-corporate-governance.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.htm
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еволюира и - предвид динамичното развитие на практиките и 

научните постижения в областта, добива нови измерения в 

обновената Европейска стратегия за КСО за периода 2011 - 2014 

г. Европейската комисия допълва определението за корпоративна 

социална отговорност, включвайки и „отговорността на 

предприятията за въздействието, което оказват на 

обществото“12.  

2.3.2. Европейският парламент декларира, че „корпоративната 

социална и екологична отговорност следва да се превърне в 

неразделна част от търговските споразумения на 

Европейския съюз“13.  Това ясно показва волята и амбицията на 

Европейския съюз да разпростира прилагането на концепцията за 

корпоративна социална и екологична отговорност активно спрямо 

своите международни партньори,   така че тя да бъде подкрепена 

от силата на търговските споразумения и по-специално - от 

рамката, която те създават за проследяване на прилагането на 

принципите, от които се ръководят.  

2.3.3. Европейската стратегия за КСО е структурирана като план за 

действие, който да подкрепи развитието на едно проспериращо 

общество, посредством осигуряване на растеж чрез подобряване 

на конкурентоспособността и на иновационния потенциал на 

Европа. Тя акцентира върху насърчаване на видимостта и 

разпространението на добри КСО практики, подобряване на 

саморегулативните процеси14, насърчаване на пазарното 

признание за КСО (посредством публично открояване и 

промотиране), подобряване на прозрачността при нефинансовите 

показатели и, не на последно място - синхронизиране на 

националните, европейските и глобалните разбирания за 

КСО. 

2.3.4. Практиките на корпоративна социална отговорност са 

изключително богати и разнообразни -  различните компании 

имат различни акценти на своята социална отговорност. Но 

всички те имат общ фокус – допринасят за устойчивото развитие 

                                                            
12http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)068

1_bg.pdf В Приложение 2Б. „Развитие на КСО с европейски измерения“ са изрично цитирани и 

ретроспективно дискутирани разбиранията в международен и европейски план, включително на 

Европейския парламент и еволюцията на определението на Европейската комисия. 
13 P7_TA(2010)0446 относно Корпоративна и социална отговорност при международните търговски 

споразумения, Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. (2009/2201(INI)).  
14 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/communities/better-self-and-co-regulation.  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)0681_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)0681_bg.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/communities/better-self-and-co-regulation
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на икономиката и обществото15. Целта за насърчаване на по-

широкото разпространение на КСО практики формира и утвърди 

тенденцията за припознаване и прилагане на обобщени и 

световно утвърдени инструменти, приложими за най-широк 

кръг от индустрии и страни.  

2.3.5. Очакванията за увеличаващ се брой социални и екологични 

дейности на предприятията, формирани в обществото към тях, 

водят до новоприети решения по отношение насърчаването на 

оповестяването на нефинансова информация и на 

информация за многообразието от страна на някои големи 

предприятия и групи. Все по-широко в практиката навлиза 

очакването от страна на обществото и инвеститорите за 

разкриване на подобна информация, а фирмите могат да изберат 

да отговорят на това очакване, или да обяснят подробно защо са 

избрали да не отговорят на него16.  

2.3.6. Компаниите в нарастваща степен са подложени на натиск да 

докладват публично и прозрачно за тяхното социално и 

екологично поведение17. Натискът да се докладва за политиките 

на компаниите по отношение на корпоративната социална 

отговорност18 идва от политици, организации на потребителите и 

от други неправителствени организации. 

                                                            
15 Прилаганите практики в областта на корпоративната социална отговорност у нас са изследвани както от 

представители на заинтересованите страни, така и от академичната общност. Виж: Димитров Митко, 

Спартак Керемедчиев, Пламен Чипев, Радостина Бакърджиева, Вълчин Даскалов, Надежда Иванова , 

Корпоративно управление за ХХI век. Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в 

България, Горекспрес, София, 2014 г. Представени са най-актуалните теоретически постановки в областта 

на корпоративното управление и КСО. Обобщени са резултатите от емпирично изследване на 131 

публични компании в България, листвани на борсата. Обобщени са резултатите относно прилагане на 

международни стандарти за корпоративно управление и КСО в България, като са дефинирани и препоръки 

към институциите и компаниите. Друго емпирично изследване за България виж в: Bakardjieva R., Corporate 

Social Responsibility of the Firms in Bulgaria, Economic Studies, 2009, No 2, p. 33-63. 
16 В своя Доклад А7-0017/2013 г. относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и 

отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж (2012/2098(INI)) Европейският парламент 

„признава значението на разпространението на информация, свързана с устойчивостта, като социални и 

екологични фактори, от страна на предприятията с цел разпознаване на рисковете за устойчивостта и 

увеличаване на доверието на инвеститори и потребители; посочва постигнатия значим напредък в това 

отношение и призовава Комисията да подкрепи целта на Съвета по международно интегрирано отчитане 

(IIRC) международното отчитане да се превърне в световна норма до края на следващото десетилетие“. 
17 Thorns Matthias, Recent evolution in the CSR debate and impact at national levels in Europe, “CSR for All” 

Project, ToT Workshop - CSR training in Ankara, 30 September – 2 October 2015. 
18 Пак там. В Дания, Франция и в Обединеното кралство нещата „се движат по ръба“ на доброволното 

русло на корпоративната социална отговорност и започва въвеждането на законодателство за докладването 

на нефинансова информация. Има и европейски регулации за разкриването на нефинансова информация - 

Directive 2014/95/EU на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. 
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2.3.7. При тази устойчива тенденция към разширяване на доброволното 

докладване на нефинансова информация, компаниите се стремят 

към използването на тази трудоемка дейност в полза на 

развитието на бизнеса.  

2.3.8. Друга, не по-малко важна, посока на работа за популяризиране на 

КСО, е инициативата на ЕС за създаване на Съюз на 

капиталовите пазари19, която има за цел да възстанови 

доверието на инвеститорите, да свърже по-успешно свободните 

капитали с бизнеса, който има финансови потребности, да 

премахне пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред 

достъпа на предприятията до финансиране, като по този начин 

насърчи растежа, конкурентоспособността и създаването на 

устойчиви работни места. В нейните рамки и от гледна точка на 

възстановяване на доверието на инвеститорите, темата за 

социално отговорното поведение на компаниите добива нова 

актуалност. 

                                                                                                                                                                                             
На 21 май 2015 г., датския парламент (Фолкетингът) приема допълнение към датския закон за финансовите 

заявления, включвайки нови изисквания, свързани с докладването на политиката по корпоративна 

социална отговорност, прилагайки Directive 2014/95/EU за разкриване на нефинансова информация. Това 

се предхожда от решението на датския парламент от 16 декември 2008 г., с което се приема „Закон за 

допълнение на датския закон за финансовите заявления“, свързан с отчитането за провеждането на 

политика на КСО в големите компании. Целта на закона е да „въодушеви индустриите да заемат активна 

позиция по въпросите на КСО и да съобщават това на света извън компаниите“. (Виж: Falk Sara Krüger, 

Legislation on non-financial reporting, “CSR for All” Project, ToT Workshop - CSR training in Ankara, 30 

September – 2 October 2015). 

През 2013 г., е въведено ново изискване, като отчитането на политиките на уважение на човешките права и 

за ограничаване на въздействието върху климата става задължително. Практически, датският бизнес е 

свободен да избере дали желае да работи в областта на КСО или не, но споменатите по-горе изисквания 

задължават компаниите да се отчитат за своите политики на КСО или да декларират, че те нямат такива. 

Във Франция, намиращото се в проект законодателство се отнася само за предприятия с повече от 5000 

(пет хиляди) заети. Лансираното изискване е да се въвежда превантивен план за „due diligence“, който да 

предотвратява причиняването или допринасянето за причиняване на щети от собствената икономическа 

дейност на компаниите или пък от техните подизпълнители и глобални снабдителни вериги. Обхватът на 

въпросния “due diligence”, обаче, не е уточнен в подробности. В случай, че превантивни планове не са 

съставени, може да възникне правна ситуация при която компанията носи гражданска отговорност и да 

бъде глобена до 10 милиона евро. Неправителствените организации могат да повдигат въпроса за въпросните 

превантивни планове. Френският Сенат трябва да гласува този законопроект през месец октомври 2015. 

През месец октомври 2013 г., стана задължително за всички британски компании, които се листват на фондовата борса 

да правят стратегически доклад, който да съдържа отчитане на нефинансова информация, включително по въпросите 

на спазването на човешките права. В така наречения „Закон срещу модерното робство“ (Modern Slavery Act) е въведена 

клауза, която въвежда изискване за прозрачност на снабдителните вериги за да се подкрепи изкореняването на 

нарушаването на човешките права в рамките на веригите за доставка. С въвеждането на закона през 2015 г., 

правителството на Великобритания е задължило всички компании, опериращи в страната с нетен оборот повече от 36 

милиона паунда да съставят подобни доклади. По приблизителна оценка, става дума за 12000 компании. 

Подробностите за това, как, къде и кога от компаниите ще се изисква да докладват са все още предмет на 

продължаващи консултации с британското правителство. 
19 http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
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2.4. През последните пет години се наблюдава все по-динамично развитие и 

възприемане на КСО. Благодарение на усилията на световните лидери, 

на работата в рамките на Европейския съюз, на натрупването на 

експертиза от страна на компаниите и на разпространението на 

информация сред всички заинтересовани страни по тази тема, тя все 

повече се възприема като основа за устойчив бизнес модел, в който 

отговорното и прозрачно управление на всички ресурси (човешки, 

природни и финансови) е залог за устойчиво производство, предлагане 

и потребление, при формиране на справедлива цена и адекватно 

ползване на ресурсите, което има за резултат устойчивото развитие, 

както на пазарите, така и на обществото и природата. България също 

участва в този процес, въпреки, че явно е налице необходимост от 

полагането на повече усилия, както и забавено постигане на 

положителни резултати при прилагането на световните и европейски 

тенденции в практиката. 

 

3. НАЙ-НОВИ ИНИЦИАТИВИ И АКТОВЕ НА КСО 

 

3.1. Тенденция за интегрирано отчитане в универсалните  

международни инициативи и актове. 

3.1.1. За разлика от първите двадесет години от началото на 21 век, 

когато повечето международни институции създаваха 

самостоятелни и независими, понякога дори повтарящи се, 

сборници от добри практики, системи за управление, етични 

кодекси за поведение и методики за прилагане на КСО, през 

последните пет години повечето от тях се обединяват. Най-

значимото партньорско споразумение, оформено като 

Меморандум за разбирателство20, бе подписано няколко месеца 

преди Конференцията на ООН по устойчивото развитие „Рио+20“ 

(10. 01. 2012 г.) от Глобалния договор на ООН, Програмата на 

ООН за околна среда, Международния институт за устойчиво 

развитие, Глобалната инициатива за отчетност и Международната 

организация за стандартизация. Основните причини за това 

партньорско обединение могат да бъдат открити в амбицията за 

намаляване на административната тежест и цена за компаниите, 

                                                            
20 http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1521.  

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1521
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които, преди то да бъде реализирано, трябваше да отговарят на 

десетки формални изисквания, за да докладват своя напредък 

и/или съответствие с всеки от тях. В допълнение, обединението 

улеснява изготвянето на техните доклади за устойчивостта (КСО 

доклади) и комуникация с останалите заинтересовани страни21.  

3.1.2. През 2010 година под патронажа на Принца на Уелс бе създаден 

Съвет за международно интегрирано отчитане (IIRC)22 като 

първата глобална коалиция от регулатори, инвеститори, 

компании, органи, стандартизиращи институции, счетоводители и 

неправителствени организации, които да работят за създаване на 

стойност, каквато е следващата стъпка в еволюцията на 

корпоративната отчетност. През 2011 г. Съветът прие пилотна 

програма за прилагане на нова международна Рамка за 

интегрирано отчитане (<IR> Framework), която да отразява 

напредъка във финансовото представяне, управлението, визията 

за развитие и отчитането на устойчивостта на дружествата. 

Предоставянето на обобщена по този начин информация цели да 

подпомогне взимането на информирани решения от акционерите 

и заинтересованите страни; решения, които да доведат до 

ефективно разпределение на капитала съобразно финансовите и 

нефинансовите резултати и създаване (и запазване на 

създадената) стойност от компаниите в дългосрочен план. 

3.2. Тенденция за систематичност, операционализация, измерване на 

ефекта на корпоративната отговорност в универсалните 

международни инициативи и актове. 

3.2.1. Международният стандарт ISO 26 00023 Ръководство за 

социална отговорност е първото цялостно ръководство, което 

подробно описва съдържанието, основните предмети и принципи 

                                                            
21 Подобно становище изразява и Европейският парламент през 2013 година в Доклада си А7 – 0023/2013 

относно корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, 

насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване (2012/2097(INI)), в който 

признава, че „твърде многото на брой инициативи, макар и да демонстрират информираност относно 

значението на политиките за КСО, могат да генерират допълнителни разходи и да бъдат пречка за 

прилагането, подкопавайки доверието и справедливостта. Ето защо приветства активното сътрудничество 

на Комисията с участието на Парламента и Съвета заедно с други международни органи за постигане на 

дългосрочно принципно „сближаване“ на инициативите във връзка с КСО и обмяната и насърчаването на 

добри корпоративни практики по отношение на КСО… с цел осигуряване на единно глобално, 

последователно и прозрачно определение на КСО.“ 
22 http://integratedreporting.org/.  
23 http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm.  

http://integratedreporting.org/
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
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за прилагане на социалната отговорност от организациите. То 

играе ролята на „чадър”, обединяващ под своята шапка 

множество системи за управление. Компаниите сами избират 

дали да преминат от отделните стандарти към интегрирана 

система, която да обединява седемте основни теми на ISO 26 000. 

Спазвайки принципа, че КСО е доброволно действие от страна на 

компаниите, международният стандарт не подлежи на 

сертифициране, което означава, че организациите, които го 

прилагат, не подлежат на проверка от трета независима страна. В 

някои страни са създадени редица национални стандарти за 

КСО24, които преповтарят ISO 26 000, но предоставят възможност 

за сертифициране.  

3.2.2. Насоките за мултинационални предприятия на ОИСР25 бяха 

актуализирани през май 2011 година. В най-новата си версия, те 

включват препоръки в областта на по-доброто спазване на 

човешките права и вменяването на отговорност за това на всички 

компании по веригата за доставки. Както заяви Генералният 

секретар на ОИСР Анхел Гурия, „бизнесът споделя 

отговорността за възстановяване на растежа и доверието в 

пазарите“26.  

3.2.3. През септември 2015 г. бяха актуализирани и Насоките за 

корпоративно управление на ОИСР, представени по време на 

срещата на финансовите министри от Г 2027. Те съдържат 

препоръки към формулирането и прилагането на националните 

политики за правата на акционерите, финансовото отчитане, 

заплащането на ръководния състав, поведението на 

институционалните инвеститори и как би трябвало да 

функционират фондовите пазари. Доброто управление се 

разглежда като базисен елемент за насърчаване на 

развитието на капиталовите пазари, основани на доверието 

                                                            
24 http://www.greenleaf-publishing.com/productdetail.kmod?productid=3092.  
25 http://mneguidelines.oecd.org/text/.  
26 “The business community shares responsibility for restoring growth and trust in markets,” said OECD Secretary-

General Angel Gurría. “These guidelines will help the private sector grow their businesses responsibility by 

promoting human rights and boosting social development around the world.”  Виж: Organisation for Economic 

Cooperation and Development, New OECD guidelines to protect human rights and social development, 25. 05. 

2011, http://www.oecd.org/newsroom/newoecdguidelinestoprotecthumanrightsandsocialdevelopment.htm.  
27 http://www.oecd.org/g20/topics/financing-for-investment/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf.  

http://www.greenleaf-publishing.com/productdetail.kmod?productid=3092
http://mneguidelines.oecd.org/text/
http://www.oecd.org/newsroom/newoecdguidelinestoprotecthumanrightsandsocialdevelopment.htm
http://www.oecd.org/g20/topics/financing-for-investment/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
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между инвеститори и компании, което е ключът към 

дългосрочния икономически растеж.  

3.3. Регионални европейски инициативи и актове в областта на КСО – 

такава е приетата на 22. 10. 2014 г. Директива 2014/95/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 

2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова 

информация и на информация за многообразието от страна на 

някои големи предприятия и групи, която влиза в сила от 01. 01. 2017 

г.28 Директивата има обвързваща сила, за разлика от посочените 

универсални актове и именно с оглед на тази сила е важен документ в 

областта на КСО. Тя е и стъпка в посока на подобряване на 

разкриването на информацията с оглед възстановяване и повишаване на 

доверието на инвеститорите. 

 

4.  ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ПРИЛАГАНЕТО НА КСО В БЪЛГАРИЯ 

 

4.1. ИСС счита, че основното предизвикателство пред по-широкото 

прилагане на корпоративна социална отговорност в България е 

необходимостта от публично признание, мотивиране, насърчаване 

и подкрепа за компаниите и предприятията, провеждащи 

последователна политика на прилагане на добрите практики на 

корпоративна социална отговорност.  

4.2. Корпоративната социална отговорност е реална възможност за 

постигане на равновесие на интересите на всички заинтересовани 

страни по изключително важни съвременни проблеми като: 

спазване на правата на човека, осигуряване на кохерентно 

икономическо и социално развитие, съчетаване на повишаването 

на конкурентоспособността на фирмено и национално равнище с 

повишаването на жизнения стандарт на заетите. Важен 

инструмент за постигането на тези баланси е и възприемането и 

доброволното прилагане на възможностите на социалния диалог и на 

колективното договаряне между организациите на 

работодателите и на синдикатите, като форма на КСО. 

Едновременно с това, доказалият се модел на бипартитно 

                                                            
28 http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_en.htm
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сътрудничество в европейски (а до някъде и в национален) контекст, 

влиза в синeргия с принципите на КСО29. 

4.3. Като част от политиката за насърчаване на прилагането на КСО 

практики в страната, българското правителство инициира през 2008 

година изготвянето в сътрудничество с всички заинтересовани страни, 

на Националната Стратегия за КСО30 (2009 – 2013). Това е една 

положителна инициатива, замислена да даде допълнителен тласък за 

въвеждане на социално отговорни бизнес инициативи на ниво 

предприятия в България. Със Стратегията бе създаден и постоянно 

действащ Консултативен съвет към министъра на труда и 

социалната политика. За съжаление, практическата полезност и 

на Стратегията, и на Съвета, не могат да бъдат откроени, като 

последният трудно би могъл да бъде определен като работещ орган. 

Това е ясен сигнал, че водеща роля при формулирането, прилагането и 

мониторинга на изпълнение на подобни документи, следва да имат 

самите заинтересовани страни – респективно – техни представителни 

обединения, като ролята на правителството трябва да е фокусирана 

върху осъществяването на съответните подкрепящи публични 

политики, при ползването на комбинация от правни, икономически, 

финансови, информационни и комбинирани инструменти. 

4.4. От голямо значение е и приетият през 2009 г. и актуализиран през 2012 г. 

Национален кодекс за корпоративно управление31, приложим към 

публичните компании, чиито ценни книжа се търгуват на 

Българската фондова борса. Неговото прилагане от компаниите е 

доброволно. В последно време, броят на компаниите, които са заявили, 

че спазват принципите на Кодекса, нарасна на 53 дружества, много от 

които са пионери в областта на КСО и прилагат интересни и 

разнообразни социално отговорни инициативи. За да се увеличи броят 

на тези компании и да се насърчи приемането на Кодекса и от други 

фирми, е необходимо да се провежда целенасочена информационна 

кампания, под егидата на основните заинтересовани страни – 

                                                            
29 Реален пример в това отношение са добрите практики при отрасловото трудово договаряне в България. В 

редица отраслови колективни трудови договори присъстват множество прояви на КСО, практикувани от 

фирмите в цели сектори – по отношение на подобряване на условията на труд, защита на интересите на 

хора със специални нужди, борба с корупцията, нелоялната конкуренция, нерегламентираното лобиране, 

етичното поведение на работното място и т.н. Виж Приложение 6. 
30 http://www.csr.bg/social-responsibility/strategy  
31 http://www.bse-sofia.bg/?page=CodeGovernance.  

http://www.csr.bg/social-responsibility/strategy
http://www.bse-sofia.bg/?page=CodeGovernance
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сдружения на различните участници на капиталовия пазар, социални 

партньори и структури на гражданското общество.  

4.5. Със съжаление следва да се отбележи и фактът, че въпреки, че Българска 

фондова борса – София има и Индекс на компаниите с добро 

корпоративно управление, в който са включени седемте компании с 

най-добро корпоративно управление, инвеститорите не отчитат 

включването на фирмите в този индекс като причина за по-

положително възприятие или за по-висок корпоративен имидж.  

4.6. Процесът на преход към ниско въглеродна „зелена” икономика в 

България е все още в своето начало, но вече има чувствителност по 

темата и в някои от нормативните актове и финансови механизми за 

развитие (най-вече – в оперативните програми) са заложени дейности 

като развитие на еко–технологиите, еко–иновациите, екологосъобразно 

производство на стоки и предоставяне на услуги, ефективно използване 

на ресурсите, въвеждането на екологични стандарти и други. Разбира 

се, тази тема трябва да се експлоатира внимателно, за да се гарантират 

положителните ефекти от подобни практики, които да съчетават 

действията по опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво 

развитие със запазване и насърчаване на конкурентоспособността и 

здравата стопанска логика. Тъжен пример в тази посока са твърде 

големите инвестиции във ВЕИ през последните години, при 

гарантирани високи изкупни цени на произведената 

електроенергия, които в момента утежняват непоносимо цената 

на електроенергията в България, посредством повишаването на 

такса „задължения към обществото“ и са повод за социални 

напрежения и протести. 

4.7. През 2010 г. започна и процес на стимулиране на разкриването на 

„зелени” работни места. Осигуряването на безвъзмездно и 

преференциално финансиране, мерки за тяхното насърчаване, редът и 

условията за осъществяването им, са уредени с промените в Правилника 

за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), приети на 

заседание на МС на 08. 12. 201032 г. 

4.8. През 2011 г. бе приет Национален план за действие за насърчаване на 

„зелените” обществени поръчки (2012 – 2014 г.), в който са заложени 

задължителни за изпълнение от държавните институции цели (за 

                                                            
32 http://www.nssi.bg/legislationbg/rules/690-pravprilznz.  

http://www.nssi.bg/legislationbg/rules/690-pravprilznz
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местните власти целите са препоръчителни) за възлагане на поръчки за 

екологосъобразни стоки и услуги33.  

4.9. Социалните партньори в Република България също са много активни 

при изпълнението на проекти, насочени към насърчаването на КСО – 

както индивидуални, така и на основа на съвместни действия.34 

4.10. Някои от икономическите отрасли съумяват да работят 

проактивно в посока създаване на инструменти за устойчиво 

развитие на своите браншове. Такива са например Българската 

минно-геоложка камара, които имат свой собствен браншови Стандарт 

за устойчиво развитие35, Съюзът на пивоварите в България, които са 

приели Кодекс за търговска комуникация и етични стандарти36, както и 

колективните проекти на членовете на Българската мрежа на Глобалния 

договор на ООН.  

4.11. Приетият през 2010 година от Икономическия и социален съвет 

Анализ „Социалният одит – опит и перспективи за развитие”37 

проследява историята и обхвата на социалния одит; описва българския 

и европейския опит и очертава възможностите за по-нататъшното му 

развитие. Анализът е израз на разбирането на ИСС, че процесите на 

отчитане и одитиране следва да се развиват постепенно, като се 

спазва доброволният принцип на разкриване на данните за социално 

отговорната практика. Социалните отчети следва да бъдат 

информативни и да съобщават за резултатите от социалната дейност, 

която водят компаниите.  

4.12. Дейностите по популяризиране на постиженията в областта на КСО чрез 

провеждане на ежегодни конкурси се развиват успешно. 

Министерството на труда и социалната политика организира годишен 

                                                            
33 "Зелени” са обществените поръчки, които се провеждат по процедура, при която екологичните 

съображения са взети предвид в рамките на процеса на възлагане на обществената поръчка. Европейската 

комисия е разработила критерии за екологосъобразност на 10 основни продуктови групи, които следва да 

се прилагат от всички страни-членки, с оглед предотвратяване фрагментирането и ограничаването на 

конкуренцията в рамките на Единния вътрешен пазар на Общността.  
34 Последни реализирани проекти на социалните партньори в тази посока са: проект „Ограничаване и 

превенция на неформалната икономика“ (BG051PO001-2.1.05, АИКБ, КНСБ), Проект “Укрепване на 

структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на 

корпоративната социална отговорност” (07-23-10-С/04.02.2008, АИКБ), проект CSR for ALL (АИКБ, БСК, 

БТПП), BG051PO0012.1.04, операция "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез 

активни действия на социалните партньори“ (BG051PO0012.1.04, КТ „Подкрепа“). 
35 http://www.bmgk-bg.org/bg/razvitie-standart.  
36 http://www.pivovari.com/samoregulatziya-na-targovskite-komunikatzii/119-kodeks-za-otgovorna-targovska-

komunikatziya-i-etichni-standarti.  
37 http://www.esc.bg/documents/bg/analises/analiz_soc_odit_podpisan_bg.pdf.  

http://www.bmgk-bg.org/bg/razvitie-standart
http://www.pivovari.com/samoregulatziya-na-targovskite-komunikatzii/119-kodeks-za-otgovorna-targovska-komunikatziya-i-etichni-standarti
http://www.pivovari.com/samoregulatziya-na-targovskite-komunikatzii/119-kodeks-za-otgovorna-targovska-komunikatziya-i-etichni-standarti
http://www.esc.bg/documents/bg/analises/analiz_soc_odit_podpisan_bg.pdf


 

ИСС/3/029/2015 г. -   Комисия по социална политика  

Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални         

отношения  
 
 

20 

конкурс за социално отговорно предприятие. На това мероприятие 

трябва да бъде дадена висока оценка и практиката да се утвърди като 

ежегодна, а учредените от Българския форум на бизнес-лидерите 

годишни награди за социално отговорен бизнес38 имат вече над 10 

издания. През 2012 година в Европейския съюз бе проведен пилотен 

конкурс Европейски КСО отличия за партньорство и иновации39, за 

чието провеждане в България отговаряше Българската мрежа на 

Глобалния договор на ООН. 

4.13. Относно политиката на обучение, висока оценка може да бъде дадена 

на създадените специализирани магистърски и бакалавърски 

програми в някои български университети.40 Публикувани са 

множество наръчници за прилагане на добри практики на корпоративно 

управление и корпоративна социална отговорност. В този контекст 

ключова роля има по-нататъшното обучение на държавната 

администрация по КСО, както и създаването на оптимална 

информационна среда за нейното развитие. Едновременно с това трябва 

да се отбележи със съжаление, че броят на висшите училища и 

университети, където се преподават принципите и практиките на 

корпоративната социална отговорност в България е неоправдано нисък. 

При разработването на новата стратегия за КСО на Република 

България би трябвало да се постави акцент върху насърчаване 

преподаването на КСО в икономическите висши учебни заведения41. 

 

 

 

                                                            
38 http://www.bblf.bg/initiatives/1/archive/2013/.  
39 http://www.unglobalcompact.bg/.  
40 Stefanova, M., (2013), Principles for responsible management education – UNGC Strategy to grow sustainable 

business leaders, FEBA, Sofia university http://www.marinastefanova.info/images/docs/1-

2012_FEBA_PRME.pdf.  
41 В своя Доклад А7 – 0023/2013 относно Корпоративната социална отговорност: насърчаване на 

интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо 

възстановяване (2012/2097(INI)) от 2013 година Европейският парламент призовава групата на високо 

равнище и държавите членки, в сътрудничество с Комисията, и, когато е уместно, с университетите, да 

разгледа начини за включване на КСО, отговорното управление и отговорното гражданство в 

управленското образование и професионално обучение за всички бъдещи бизнес ръководители, така че те 

да станат крайъгълен камък на стратегическото корпоративно управление и да насърчи информираността 

относно устойчивото потребление; счита, че това би могло да обхване и децата, които участват в програми 

за млади предприемачи; и призовава Комисията да предостави допълнителна финансова подкрепа за 

проекти за образование и обучение по КСО в рамките на програмите на ЕС за „Учене през целия живот“ и 

„Младежта в действие“. Тези препоръки могат да послужат за основа на българската национална политика 

в областта на образованието по КСО. 

http://www.bblf.bg/initiatives/1/archive/2013/
http://www.unglobalcompact.bg/
http://www.marinastefanova.info/images/docs/1-2012_FEBA_PRME.pdf
http://www.marinastefanova.info/images/docs/1-2012_FEBA_PRME.pdf
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5.  ФАКТОРИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО 

НА КСО В БЪЛГАРИЯ  

5.1. Прилагането на КСО практики е доброволно действие от страна на 

компаниите. Нормалната стопанска логика предполага рационални 

причини (предимства), които фирмите ясно да разбират и да желаят да 

реализират, което да ги мотивира към избора на социално отговорно 

поведение. Интегрирането на концепцията за КСО в 

корпоративната стратегия и прилагането на принципите на КСО 

в практическата им дейност, предлага множество предимства за 

компаниите.  

5.2. В предходния анализ на ИСС от 2009 г., бяха посочени основните 

положителни ефекти, произтичащи от социално отговорното 

поведение - повишаване на производителността на труда и качеството 

на продукцията, положително въздействие върху имиджа и репутацията 

на фирмата, по-лесен достъп до капитали, подобряване на отношенията 

с държавните институции и органи на национално и местно равнище и 

с целевите аудитории. 

5.3. Разразилата се световна финансова и икономическа криза промени 

чувствително моделите за правене на бизнес в световен мащаб, като 

изведе на преден план непарични фактори на 

конкурентоспособността като положителен имидж, доверие, 

почтеност, прозрачност. В тази светлина, се добавят нови фактори, 

които са от дори още по-голямо значение за оцеляването и за 

просперитета на компаниите. 

5.4. Негативните демографски тенденции в България, активната емиграция 

на добре образовани и квалифицирани кадри, насърчена допълнително 

от свободното движение в рамките на ЕС, изведоха на преден план 

социално отговорното поведение като възможност за привличане и 

задържане на квалифицирани човешки ресурси. Днес все по-валидна 

е максимата, че не фирмата избира кадрите, а кадрите избират за кого 

да работят. Прилагането на КСО, спазването на бизнес етиката, води до 

утвърждаване на фирмена култура, носи положителен имидж на 

фирмата и спомага за мотивиране, формиране на лоялност и задържане 

на ценните човешки ресурси.  

5.5. Специфичен фактор, насърчаващ прилагането на КСО практики от 

българските компании, е и развитието и усъвършенстването на 
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националния дву- и тристранен диалог. През последните години, 

социалните партньори, работейки съвместно и в дух на конструктивно 

сътрудничество, постигнаха съгласие за редица инициативи и мерки, 

които да бъдат доброволно приложени, включително посредством 

действия на компаниите в областта на КСО.  

5.6. Поради все още сериозните икономически дисбаланси в регионален 

мащаб в страната ни, успешните компании в по-малките градове и 

населени места са натоварени със сериозни очаквания от местните 

общности и в отговор реализират различни инициативи, които 

подобряват качеството на живот в общността – помощ при изграждане 

на инфраструктура, подпомагане на съществуващи и дори създаване на 

нови учебни заведения, екологични инициативи, подкрепа за хора със 

специални потребности и за хора в неравностойно положение и други. 

Прилагането на КСО практики съдейства както за подобряване на 

различни аспекти от състоянието на конкретна местна общност, с оглед 

на нейните специфични нужди, така и за нейното цялостно устойчиво 

развитие.  

5.7. Друг положителен фактор за развитието на корпоративната социална 

отговорност е и вече нарасналата убеденост както в научните среди, 

така и сред предприемачите, че „корпоративната социална 

отговорност, създавайки стойност за ключовите за компанията 

заинтересовани лица, дава възможност за цялостна интеграция 

между икономическите цели на компаниите и техните социални 

отговорности. Нейното интегриране в стратегиите за развитие 

на компаниите и тяхното изпълнение чрез подходящ управленски 

инструментариум би могло да съдейства за увеличаване 

стойността на компаниите и за реализиране на конкурентни 

предимства, допринасяйки по този начин за дългосрочното им 

устойчиво развитие.“42 

5.8. Провеждането на политика за корпоративна социална отговорност в 

сферата на опазването на околната среда, може да доведе до 

осезателно спестяване на разходи, при правенето на бизнеса по 

                                                            
42 Тази троична формулировка е застъпена и подробно, в това число и емпирично аргументирана в 

дисертационния труд на Теодора Гогова. Виж: Гогова Теодора Димитрова, Корпоративна социална 

отговорност и влиянието й върху стойността на компанията (интернационални тенденции и български 

измерения), автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ по научна специалност 05.02.10 „Световно стопанство и международни икономически отношения 

(Управление на външноикономическата дейност)“, С., 2011 г., по специално – стр. 5 – 6. 
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отговорен и ефективен начин. Основни акценти се поставят върху 

следенето и откриването на нови начини за оптимизиране на разходите 

на енергия, енергийната ефективност и консумацията на вода, 

посредством изготвянето на така наречените „зелен отчети“ (Green 

Accounts). Ако тази дейност не се извършва формално, събраната и 

систематично анализирана информация неминуемо ще доведе до 

оптимизиране на потреблението на енергия и вода, а оттам и до 

намаляване на разходите. 

5.9. Прилагането на политика на корпоративна социална отговорност, 

респективно докладването на нефинансова информация, е форма на 

управление на риска. При добросъвестно използване на наличните 

инструменти за докладване на нефинансова информация, по време на 

самия процес на изготвяне на отчетите се откриват рискове, които до 

този момент са оставали в страни от вниманието на мениджърите. 

Фокусът е върху анализиране на социалните отношения, на 

устойчивостта на развитието и върху околната среда.  

5.10. Практикуването на КСО безспорно подпомага привличането на 

инвеститори, като създава доверие у тях, на основа на формиране и 

утвърждаване на имидж на устойчивост, отговорност, прозрачност и 

почтеност на фирмите, които следват социално отговорно поведение.  

5.11. Допълнителен фактор за страна като България, с малък национален 

пазар и реален сектор, силно зависим от експортните пазари, е 

възможността за привличане на потенциални бизнес партньори и 

създаване на стратегически партньорства, на основа на 

формирането и утвърждаването на положителен имидж и репутация в 

обществото, в следствие прилагането на КСО.  

5.12. Привличането и задържането на потребители във все по-висока 

степен зависи от прилагането на концепциите за устойчиво развитие и 

за устойчиво потребление, когато очакванията на потребителите им и 

техните бизнес партньори са свързани с отговорно бизнес поведение. 

5.13. Определени типове компании са в позицията да бъдат флагмани на 

прилагането на КСО, като мотивират за това и своите контрагенти и 

партньори. 

5.13.1. Публичните дружества, поради своя статут и факта, че 

работят в условия на прозрачност и при формиране и 

утвърждаване на доверие сред своите заинтересовани страни, 
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важна част от които са акционерите, са основен двигател на 

прилагането на КСО в България. Те имат необходимата култура 

за формиране на разбиране за ползите от прилагане на добрите 

практики на корпоративната социална отговорност. Те имат и 

най-сериозни мотиви за даване на доброволен принцип на достъп 

на обществеността до нефинансова информация.  

5.13.2. Мултинационалните компании, поради мащабите на своята 

дейност, обикновено имат сериозен опит в следването на 

социално отговорно поведение. Те действат също като мотиватор 

на прилагането на КСО, като разпростират и насърчават добри 

практики в това направление по своята верига за доставки. Това 

включва не само поставяне на изисквания и проверка на тяхното 

спазване, но и създаване на дългосрочни програми за изграждане 

на капацитет на своите доставчици в областите, касаещи 

корпоративната социална отговорност. 

5.13.3. Доставчиците на услуги от общ интерес, фирмите с 

господстващо пазарно положение и фирмите с държавно и 

общинско участие също са предразположени по-силно към 

въвеждането на КСО в своята дейност, поради естеството на 

своите бизнес модели и факта, че са натоварени с повече 

обществени очаквания, като често са и във фокуса на 

общественото, а често – и на политическото внимание.  

5.13.4. Малките и средни предприятия, които съставляват основата за 

българската икономика, имат за цел да осигурят своя устойчив 

растеж, чрез пряко включване по веригата за добавена 

стойност на големи фирми, включително мултинационални. 

Това включване стимулира тяхното развитие и като пазар, и като 

фирмена култура. За МСП партньорството с мултинационалните 

компании е необходимо, за да получат нужните знания, 

мотивация и капацитет да се включат в социални проекти или да 

приложат добри практики в областта на фирменото управление, 

опазването на околната среда, развитието на човешките ресурси 

или антикорупционните практики. 

5.13.5. Като илюстрация на връзката между типа на компанията и 

активността по отношение на прилагане на КСО, можем да 

приведем разпределението на българските кандидатури за 
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„Европейските КСО отличия“ за 2013 г. – МНК – 45 %, големи 

предприятия – 24 %, МСП – 24 % и микро- предприятия – 7 %43.  

5.14. Традиционно, въвеждането на КСО в практиката се свързва с действия 

в няколко направления: осигуряване на справедлива възвращаемост 

на собствениците/акционерите, осигуряване на честно заплащане, 

на здравословни и безопасни условия на труд и на възможности за 

професионално развитие, без дискриминация на работниците и 

служителите, предлагане на качествени и безопасни продукти и 

услуги на справедлива цена на потребителите, минимизиране на 

негативните въздействия от дейността върху околната среда и 

стремеж към устойчиво усвояване на природните ресурси, 

прозрачност и диалогичност в отношенията с основните 

заинтересовани групи и аудитории, принос към икономическата 

стабилност и устойчивото развитие на населените места в 

непосредствена близост, прилагане на добри практики на 

корпоративно управление и придържане към най-високи стандарти 

за бизнес етика44.  

 

6.  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРИЛАГАНЕТО 

НА КСО В БЪЛГАРИЯ  

 

6.1. Ядро на инициативите за КСО си остават компаниите от реалния сектор, 

подпомагани и мотивирани в своите усилия от национални и браншови 

организации на работодателите, инвеститорите, неправителствените 

организации и потребителите. Утвърждаването на социално 

отговорните практики винаги е било и следва да остане в рамките 

на доброволните инициативи.  

6.2. Усилията на държавните органи, на социалните партньори и на 

структурите на организираното гражданско общество би трябвало да 

бъдат насочени към предлагане на мерки за развиване на подкрепяща 

среда, в която институции и граждани са способни да „възнаградят” 

компаниите за предоставените от тях под формата на КСО практики 

реални и безспорни за всички обществени ползи. В същото време, 

обществената култура трябва да се развива в посока на нетолериране на 

                                                            
43 Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, Златна книга – европейски КСО отличия, 2013 г., стр. 

17. 
44 Приложение 7 подробно представя добрите практики в сферата на КСО в България. 
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доста разпространената в България практика някои фирми да 

представят спазването на закона като форма на КСО, както и 

практиката компании, които нарушават законодателството или 

практикуват непочтени практики да си „купуват индулгенции“ със 

спорадични, широко рекламирани инициативи в областта на социалната 

отговорност.  

6.3. Едно от сериозните полета на прилагане на КСО е активното включване 

на компаниите в борбата за изсветляване на икономиката. Фирмите, 

практикуващи КСО, по дефиниция са изрядни спрямо закона и работят 

изцяло на светло. Те биха могли да изискват от своите контрагенти 

уверения и доказателства, че тяхната дейност също е в светлата част на 

икономиката. Важна роля в това отношение имат съвместните действия 

на социалните партньори, които имат натрупан сериозен опит в борбата 

със сивата икономика, включително посредством обучения и 

информационно – разяснителни кампании. 

6.4. Интегралният подход към въвеждането на КСО практиките е 

възприет и препоръчан още през 2009 г. в анализ на ИСС45, като 

визията за него се опира на вижданията, застъпени в прегледа46, 

изготвен на срещата на Европейския КСО форум на заинтересованите 

страни, състояла се през февруари 2009 г. в Брюксел. Основните 

аспекти на този подход продължават да бъдат актуални и днес, но те са 

допълнени и от настъпилите нови събития и предизвикателства през 

изминалите пет години. 

6.5. Вътрешните аудитории и развитието на КСО. Привличането и 

задържането на качествени човешки ресурси е все по-важен фактор на 

конкурентоспособността и област, в която фирмите все по-ожесточено 

се състезават. Именно в това отношение, прилагането на КСО към 

вътрешните аудитории – персонала и неговото непосредствено 

обкръжение, придобива все по-съществено значение. В същото време, 

възможностите за интервенции и предприемане на системни действия 

от страна на предприятията на индивидуално равнище, е относително 

ограничено. Именно тук е ролята на социалните партньори, които, 

посредством съвместни действия, биха могли, заедно с държавните 

                                                            
45 Анализ на Икономическия и социален съвет по корпоративната социална отговорност – някои подходи и 

добри практики, ИСС/2/012/2009 г., приет на пленарна сесия на 18. 12. 2009 г., С. 2009 г., стр. 27 – 28. 
46 Making Europe a Pole of Excellence on CSR, CSR Europe contribution to the European Multi Stakeholder 

Forum Review Meeting, 10.02.2009, Brussels. 
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органи, да формулират и реализират стратегия, насочена към 

привеждане в равновесие на пазара на труда посредством повишаване 

на привлекателността на професии, ключови за 

конкурентоспособността на важни сектори от българската икономика, в 

които се наблюдава системен недостиг на квалифицирани кадри. От 

решаващо значение в това отношение е изграждането на положителна 

представа за качеството на работните места в тези професии, както и 

създаването на статут на „защитени професии“ и „защитени 

специалности“. 

6.6. Развитието на вътрешната корпоративна социална отговорност може да 

промени наличните бизнес-модели, като стимулира 

производителността на труда, стремежа за професионално 

развитие, за учене през целия живот и като резултат - да засили 

социалната справедливост и устойчивост, в основата на които стоят 

достойно заплащане в зависимост от резултатите от труда, добри 

условия на труд и социална защита. 

6.7. Миграцията – натиск или възможност. Днес Европа и България - 

като европейска страна, са изправени пред безпрецедентна криза с 

бежанската вълна. Объркването сред политическите и административни 

елити47 е безспорно, застъпват се диаметрално противоположни 

позиции за третирането на бежанците, вариращи от широко отваряне на 

вратите пред тях до издигане на „Велика европейска стена“ срещу тях. 

Няма единна позиция между отделните държави в ЕС, няма единна 

позиция и вътре в страните – членки. Прилагането на принципите на 

КСО, които предполагат „включване на всички групи работници“ и 

„интегриране на мигрантите“, биха позволили на фирмите с по-гъвкаво 

и нестандартно мислене да се възползват от този допълнителен 

източник на човешки ресурси и да извлекат предимство от прилагането 

на тази форма на КСО.  

6.8. Докладването и публичното огласяване на нефинансова информация 

– доброволно действие. През изминалите години в страните от ЕС се 

натрупаха значителен обем добри практики в посока на докладването 

на нефинансова информация48. Пред българските заинтересовани 

                                                            
47  Навсякъде в текста под политически и / или административни елити се разбира техния социологически и 

политологически смисъл, така както примерно те се третират в трудове на Макс Вебер и други автори. При 

използването на тези понятия не се влагат никакви отрицателни конотации. 
48 Бакърджиева Р., Европейска концепция за интегрирана отчетност, Знанието – традиции, иновации, перспективи, 

Бургас, 2013 г., стр. 130-140. 
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страни стои въпросът за запазването на доброволния характер на това 

действие и едновременно с това – на убеждаването на компаниите и 

предприятията в неговата целесъобразност. От една страна, не бива да 

се залита в посока на нормативно регулиране на докладването на 

нефинансова информация – самата практика в страните от ЕС е 

категорично в посока на доброволността. Елементи на задължителност 

са в процес на прокарване само в три страни (Дания, Франция и 

Великобритания), но те се отнасят само за МНОГО големи компании49 

и са свързани най-вече с оповестяването на възприетата политика за 

корпоративна социална отговорност, като е възможно дори да няма 

такава, но това трябва да бъде декларирано и обяснено. Голямо 

предизвикателство е да се представят по убедителен начин аргументите 

за ползата от рационалното използване от страна на самите компании и 

предприятия на така нареченото доброволно докладване (разкриване) 

на информация (disclosures), във форматите на различните 

съществуващи инициативи за докладване – “reporting initiatives”. 

6.9. Разпространение на информация за ползите от социално отговорно 

поведение и създаване на подкрепяща среда и обществено признание 

за фирмите, които го прилагат. Несъмнен проблем е непознаването 

от страна на по-голямата част от бизнеса на инструменти за оценка на 

въздействието на бизнеса върху устойчивостта и възможностите 

последните да бъдат използвани в управлението на компаниите, като 

аналитични платформи50. Проблемът с информираността е валиден не 

само за бизнеса – той е проблем на цялото общество. За неговото 

преодоляване са необходими системни, целенасочени усилия от страна 

на социалните партньори, държавата и структурите на организираното 

гражданско общество, сред които особено важна роля имат 

организациите за защита на потребителите, които са в позиция да 

формират готовност за положителна оценка за въвеждането на КСО от 

страна на потребителите на продуктите или услугите на дадена 

компания. 

                                                            
49 С въвеждането на клаузата, изискваща прозрачност на снабдителните вериги в така наречения „Закон срещу 

модерното робство“ (Modern Slavery Act), правителството на Великобритания е задължило всички компании, 

опериращи в страната с нетен оборот повече от 36 милиона паунда да съставят подобни доклади. Смята се, че това ще 

засегне около 12 000 компании. Във Франция, разработваното в момента законодателство е насочено към 

предприятията с повече от 5 000 (пет хиляди) работници и служители. 

 
50 Според проучване на ИМСИ (2012 г.) само 8 % от компаниите определят конкретни цели по КСО, задачи и цели, 5 % 

докладват редовно и 7 % имат прозрачност и политики за докладване в областта на КСО. 
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6.10. В България е налице комуникационен дефицит по отношение на 

същността и практическите проявления на корпоративната 

социална отговорност, а липсата на „информирано обществено 

разбиране“ по темата за КСО ограничава обществените нагласи в 

посока на по-активна подкрепа (морална, потребителска или друга) 

за компаниите, прилагащи добрите практики на корпоративната 

социална отговорност. 

6.11. Сериозно предизвикателство за България е трудността при 

прилагането на добрите практики на корпоративната социална 

отговорност в малките и средните предприятия, които са основната 

част от дружествата, регистрирани според Търговския закон у нас. В 

България, значителна част от малките и микро- предприятията са 

създадени не с идеята да се наложи на пазара определен иновационен 

продукт или бизнес модел, а просто защото собственикът (или 

собствениците им) не са имали друга алтернатива. Подобни търговски 

дружества по правило са в „режим на оцеляване“. Те не търсят добри 

практики, с които да повишат шанса си да се наложат на пазара – те 

търсят решение, с което да се закрепят на повърхността - от днес за 

утре. Несъмнено, трябва да се отдели много сериозно внимание на 

възможността да се работи за подтикването на тези малки и микро- 

предприятия, които са иновационни (поне в някаква степен), които се 

стремят да растат, да се налагат на пазара в границите на някаква 

идентифицирана от мениджмънта им пазарна ниша, колкото и скромна 

да е тя. 

6.12. Пак в контекста на корпоративната социална отговорност трябва да се 

разглеждат и насърчаването на сключването на харти, съставянето 

на етични кодекси и кодекси на поведение и тяхното изпълнение, 

като относително нови инструменти на сътрудничеството между 

социалните партньори. 

6.13. Социалният одит все още не е разпознат като доброволен инструмент 

за верификация на дейностите по КСО с цел укрепване на доверието на 

заинтересованите страни. Това може да бъде променено в една 

следваща национална Стратегия за КСО.  

6.14. За по-доброто познаване на концепцията за КСО трябва по-

настоятелно да се насърчава използването на най-разнообразни форми - 

обучения, дискусии, форуми на социалните партньори, при 

съставяне и изпълнение на проекти и програми. Би следвало 
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всички тези форми да водят до постигането на видими, конкретни 

резултати, които да са част от систематичен подход за развитие 

и разпространение на КСО сред всички заинтересовани страни, 

които да си сътрудничат, така че знанията и опита да бъдат 

споделени и да доведат до постоянно разширяване на кръга от 

съмишленици и партньори. Трябва да се използват по интелигентен 

начин фондовете на ЕС за развитие на социалната отговорност във 

връзка с малките и средни предприятия, наблягайки върху проблеми 

като социалното изключване, бедността и други. 

6.15. Сред българите все още няма достатъчно ясно, или, както казват 

изследователите - осведомено разбиране за същността на 

социалната отговорност на компаниите и предприятията, за 

корпоративната социална отговорност. По данни от проведено 

национално представително проучване на общественото мнение, 

валидно за 2013 г., българите имат относително фрагментарна 

представа за корпоративната социална отговорност. Повече от 

половината от анкетираните смятат, че „това е отговорността към 

хората в неравностойно положение и към българските деца. На трето 

място се нарежда отговорността към клиентите на компанията“51. 

Петнадесет на сто от българите към 2013 г., нито са чували, нито са 

виждали информация за конкретни дейности, свързани с 

корпоративната социална отговорност.  

 

7. НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

    ПРИЛАГАНЕТО НА КСО В БЪЛГАРИЯ  

 

7.1. Едно основно направление в бъдещата работа за разширяване на 

обхвата на прилагането на добрите практики на корпоративната 

социална отговорност е разширяването на информираността за тях 

сред средните, малките и микро- предприятията и 

пропагандирането на ползите от прилагането им. Посочването на 

средните, малките и микро- предприятията като „целева група“, която 

                                                            
51 Въпросното национално представително изследване е омнибус изследване, осъществено от маркетингова 

агенция „Ипсос България“, по поръчка и с въпросник възложен от Вилиана–Мария Николова във връзка с 

изготвянето на дисертационния й труд. Виж: Николова Вилиана-Мария Димитрова, Особености на 

формиране и реализация на концепцията за корпоративно гражданство (социална отговорност на бизнеса) 

в България, автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

по научна специалност 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с 

обществеността), С., 2015 г., стр. 29 – 31. 
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да бъде буквално „въвлечена“ в практиките на корпоративната 

социална отговорност, върви ръка за ръка с необходимостта борбата с 

корупцията да бъде превърната в основна добра практика и гръбнак на 

политиката за КСО сред тази категория компании. Предизвикването 

на широко противодействие срещу корупционните практики, 

създаването на анти - корупционни мрежи, които реално да се 

борят срещу различните форми на корупция в администрацията, а 

защо не и в неправителствения сектор, трябва да бъде един от 

основните акценти в политиката за корпоративна социална отговорност 

в близък и средносрочен план. 

7.2. Друго направление от ключова важност е вкарването на 

предприятията, представляващи естествени монополи (или части 

от отчетливи олигополи – например мобилните оператори) в 

руслото на прилагане на добрите практики на корпоративната 

социална отговорност. Тук трябва да се направи съществено 

разграничение между искането предприятията, представляващи 

естествени монополи да бъдат въведени по законодателен път в същия 

режим на предоставяне на информация, в който са в момента 

публичните дружества и необходимостта същите дружества да бъдат 

„индоктринирани“ да прилагат практиките на КСО.  

7.3. Препоръчително е предприятията с преобладаващо държавно и 

общинско участие, както и доставчиците на услуги от общ 

интерес, да започнат да прилагат практиките за разкриване на 

информация, по начина по който го правят публичните компании, 

които са листвани на фондовата борса. В случай, че държавните 

компании и предприятията с монополно положение на пазара започнат 

да огласяват информация по модела на публичните компании, тази 

тяхна практика сама по себе си ще се превърне в проява на 

корпоративна социална отговорност. Тогава познанията на държавната 

(а може би и на общинската) администрация по проблемите на КСО ще 

имат стойност. 

7.4. Директорите за връзки с инвеститорите са основният 

комуникационен канал в дейността на публичните компании. Те са 

„инструментът“, който осигурява прозрачност в тяхната дейност. Би 

трябвало техният принос и роля да се популяризират по-широко, в това 

число и от държавно контролираните медии. Компаниите и 

социалните партньори трябва да работят интензивно за 

развитието, разширяването и задълбочаването на техните 
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ключови компетенции с оглед на особената им роля при осигуряване 

на прозрачност на работата на компаниите. 

7.5. Борбата със сивата икономика трябва да бъде продължена в целия 

спектър от мерки, които са предлагани от социалните партньори до 

сега. Социално отговорните компании и предприятия несъмнено биха 

отговорили на „изсветляването“ на икономиката с разширяване на 

прилагането на добри КСО практики, както и с иновации в тази област. 

Колкото по-малко се толерира нелоялната конкуренция, която ощетява 

отговорните компании, толкова повече тяхната печалба ще създава 

споделена стойност за обществото и за бизнеса. 

7.6. Категорично трябва да се запази доброволния характер на прилаганите 

политики и добри практики на корпоративна социална отговорност. 

Всичко, което не е доброволно, не е КСО, а е просто нормативно 

изискване. Би следвало да се запази първоначалният доброволен 

характер на КСО, с оглед запазване и ясно разграничаване от 

социалната, икономическата и другите, провеждани от държавата 

политики, които се реализират чрез нормативните инструменти и са 

израз на политическата воля на управляващата политическа сила. За 

разлика от тях, КСО представлява доброволен ангажимент на бизнеса 

да даде своя принос за социалното, икономическото и устойчиво 

развитие, който дори надхвърля нормативно определените изисквания 

по отношение на условията на труд, трудовите правоотношения, 

опазване на околната среда и т.н. В този доброволен процес си 

взаимодействат и партнират всички заинтересовани страни, но по 

начин и чрез подходи, по които е налице съгласие и взаимопомощ 

между всички, а не принуда. Едновременно с това, при запознаването 

на компаниите с принципите на КСО, включително и в рамките на 

комуникационните аспекти на подготвяната нова Стратегия за КСО на 

Република България, обезателно трябва да се постави акцент върху 

въпроса за „придобиване на отговорни печалби“. Основни начала в 

това разбиране са: печалбите трябва да се постигат по отговорен 

начин; КСО трябва да произхожда от самия бизнес и политиката 

по КСО трябва да бъде в синхрон с ядрото на бизнеса на 

компанията; печалбата трябва да създава споделена стойност за 

обществото и за бизнеса; корпоративната социална отговорност 

не е филантропия – важно е не колко пари са похарчени, а как са 

спечелени.52 

                                                            
52 Виж: Falk Sara Krüger, Legislation on non-financial reporting, “CSR for All” Project, ToT Workshop - CSR training in 

Ankara, 30 September – 2 October 2015. Там изрично се говори за „Profit responsible earnings“. Придобиването на „Profit 
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7.7. С оглед на редица процеси, протичащи пред очите ни в глобален план, 

оказващи силно влияние и върху България като страна с отворена 

икономика, засилването на аспекта на защита и опазване на човешките 

права придобива все по-голямо значение в рамките на политиките по 

корпоративна социална отговорност. Тук не става дума само за 

традиционни въпроси като: заплащане, работно време, извънреден 

труд, свобода на сдружаване, свобода на словото, социално 

осигуряване и здравословни и безопасни условия на труд. Става дума и 

за прозрачността на информацията за веригите от снабдители и 

подизпълнители. Въпросът е твърде наболял в глобален план и 

българските компании трябва да бъдат запознати с тази проблематика и 

да бъдат способни да взимат адекватни мерки, за да не се стига до 

необходимост от законодателни инициативи в тази посока. 

Корпоративната социална отговорност трябва да осигурява прозрачност 

на информацията за веригите от снабдители и подизпълнители и в 

аспекта на защитата на човешките права, като целта е да се изкорени 

нарушаването на човешките права в рамките на въпросните вериги. За 

съжаление, вече е в международно обръщение терминът „модерно 

робство“ и въпросът за прозрачността на информацията за веригите от 

снабдители и подизпълнители ще има все по-нарастващо значение. Би 

било много добра практика, компаниите сами да фокусират 

стратегиите си за КСО върху тези проблеми, за да не възниква 

необходимост от законодателни инициативи от типа на приетия 

в Обединеното кралство през месец октомври 2013 г. „Modern 

Slavery Act“53. 

7.8. Корпоративната социална отговорност е доброволен ангажимент на 

бизнеса, който се простира „над и отвъд неговите законови 

задължения“, но прокарването на политиките за КСО и прилагането на 

съответните добри практики трябва да бъде подкрепено морално и в 

комуникационен план от държавата. Поставянето на фокуса на 

общественото внимание върху добрите практики за КСО, провеждани 

от социално отговорни компании, е задължение и на българската 

държава. В новата Стратегия за корпоративна социална отговорност на 

Република България трябва да има поставен силен комуникационен и 

популяризаторски акцент, както и да се обърне внимание на фактори, 

                                                                                                                                                                                             
responsible earnings“ предполага: „Profits created in a responsible manner; CSR must be business driven and coupled to the 

core business; Must create shared value for society and business; Not philanthropy – not how the money is spent, but how it is 

earned“. Sara Krüger Falk е съветник по въпросите на корпоративната социална отговорност в Конфедерацията на 

датската индустрия. 
53 http://services.parliament.uk/bills/2014-15/modernslavery.html UK Parliament. Retrieved 7 April 2015. 

http://services.parliament.uk/bills/2014-15/modernslavery.html
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които на пръв поглед имат косвено отношение към КСО. Сред тях 

трябва да се подчертае адекватната политика в областта на 

образованието, насочена към привеждането му в съответствие с 

търсенето на пазара на труда на кадри с определена професионална 

подготовка. При една адекватна и рационална държавна политика 

един от несъмнените резултати ще бъде разширяването на 

социално отговорните практики на компаниите в сферата на 

развитието на човешките ресурси, на осигуряване на стипендии за 

бъдещи висококвалифицирани специалисти, провеждане на 

стажове в добри корпоративни условия и др.  

7.9. В контекста на неблагоприятните демографски тенденции и с оглед на 

факта, че по-голямата част от реалния производствен сектор в България 

е разположен в населени места извън столицата и големите градове, е 

от изключителна важност да се насърчават активно КСО 

практиките, целящи развитието на местните общности. Това 

може да се постигне, като се стимулират органите на местна и 

централна власт да разработват свои КСО политики и да 

прилагат практики на КСО поведение. Тъй като дейността на 

държавната администрация е в пряк досег с всеки гражданин, 

посредством своето поведение, всеки служител в администрацията би 

могъл да способства за повишаване на обществената информираност за 

значението и важността на КСО и за формиране на по-добра 

потребителска култура. 

7.10. В същото време, една сериозна мярка за насърчаване на въвеждането 

на КСО практики в дейността на българските компании, е 

намаляването на административните прегради пред бизнеса. Това 

е хоризонтална мярка, чиито ефект се изразява в намаляването на 

разхода на средства и време на бизнеса, като спестените по този начин 

ресурси могат да се пренасочат към действия за въвеждане на КСО 

практики. 

7.11. Усилията на социалните партньори трябва да бъдат насочени към 

създаване на административен капацитет и разбиране за 

същността, философията и ролята на КСО като източник за 

подобряване на социалната политика, на заетостта, за 

насърчаване на регионалното развитие и стимулиране на 

инициативите на местните общности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Официални определения на ключови термини 

 

В Националната стратегия за корпоративна социална отговорност 

(2009 - 2013) са дадени следните дефиниции на ключови термини: 

“Корпоративна социална отговорност” - „концепция, при която 

компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на 

околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във 

взаимодействие с всички заинтересовани лица”54.  

„Заинтересовани страни” – държавните институции, бизнеса, 

социалните партньори, неправителствените организации, в това число и 

организациите за защита на потребителите, потребителите, академичните 

среди, медиите. 

„Социална отговорност” - отговорността на една организация за 

въздействията от нейните решения и дейности върху обществото и околната 

среда, чрез прозрачно и етично поведение, така че да: 

• Съдейства за устойчиво развитие, включително за здравето и 

благосъстоянието на обществото; 

• Отчита очакванията на заинтересованите страни; 

• Бъде в съответствие с приложимото законодателство и с принципите на 

международните норми на поведение, и 

• Бъде интегрирана в цялата организация и практикувана във 

взаимоотношенията й.55 

„Социално отговорно поведение” – поведение, насочено към 

поемане на отговорности за въздействия върху обществото и околната 

среда, вследствие на реализирани решения и дейности; отговорност, 

проявяваща се чрез прозрачност и етично поведение. 

„Социални отчети” – отчети за осъществени инициативи като израз 

на социално отговорно поведение съгласно установени критерии. 

„Триъгълник на знанието” – връзката и взаимодействието между 

образованието, научните изследвания и иновациите, които се разглеждат 

като основни двигатели на обществото, основано на знанието.

                                                            
54 Съобщение на Европейската комисия (ЕК) от март 2006 г. „Прилагане на партньорство за растеж и 

работни места: да направим Европа пример за подражание за прилагане на КСО”. 
55 Международен стандарт ISO 26000 за Социална отговорност 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кратък исторически преглед 

 

А. Развитие на КСО в универсален план 

П.2.1. Стартиралият планетарен диалог по темата за устойчивото 

развитие крие своето начало още през 1987 г., когато Световната комисия по 

околна среда и развитие разработва доклад Нашето общо бъдеще - с 

амбицията да предложи глобална стратегия за промяна, в центъра на която 

стои концепцията за устойчивото развитие на планетата, така че да бъде 

създадена „... възможност за задоволяване потребностите на днешното 

поколение без да застрашава възможността на бъдещите поколения да 

задоволяват своите потребности”. Темата е доразвита на проведената 

конференция на ООН по околната среда и развитието, с участието на 150 

държави през 1992 г., в Рио де Жанейро, където е приета програмата Дневен 

ред 21. Двадесет години по-късно, Конференцията на ООН по устойчиво 

развитие (Рио+20) е най-голямото международно събитие в историята на 

ООН, с близо 50 000 участници и 91 държави-членки, които приемат 

заключителен документ „Бъдещето, което искаме”. Текстът е платформа, 

която съдържа целенасочени действия, които да допринесат за 

осъществяването положителна глобална промяна. Прието е и определение за 

„зелена икономика“, която едновременно 1/ допринася за намаляване на 

бедността, 2/ устойчив икономически растеж, 3/ насърчава социалното 

включване, 4/ подобрява човешкото благосъстояние и 5/ създава 

възможности за заетост и справедливи работни места, докато 6/ 

поддържа здравословното функциониране на земните екосистеми. 

П.2.2. През 1999 г. Световният икономически форум в Давос, 

Швейцария, по инициатива на ООН, за пръв път систематизира основните 

принципи за социално отговорното поведение на бизнес организациите. 

Създаден е Глобалният договор на ООН, който цели утвърждаването на 

социалната отговорност на бизнеса, посредством спазването на десет 

всеобщи принципа в сферата на правата на човека, условията на труд, 

опазването на околната среда и борбата с корупцията. Петнадесет 

години по-късно Глобалният договор създава платформата, в която реалното 

сътрудничество между бизнеса, държавните институции, инвеститорите, 

академичните среди и организациите на гражданското общество е 

акумулирало над 12 500 членове, обединени в 88 локални мрежи. Висшите 
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учебни заведения, които членуват в инициативата, са повече от 500, а 

активите, които се управляват от Принципите за отговорно инвестиране - 45 

трилиона долара. 

П.2.3. През 2003 година Международната организация по 

стандартизация стартира процес по създаване на стандарт за социална 

отговорност, който бе официално озаглавен ISO 26 000 Социална 

отговорност и бе приет на 01. 11. 2012 г. Стандартът бе разработен с 

участието на експерти от над 90 страни и 40 международни или регионални 

организации. Той въведе най-обхватното определение за социална 

отговорност като „отговорност на организацията за въздействие на 

нейните решения и дейности върху обществото и околната среда чрез 

прозрачно и етично поведение, така че: 1/ да съдейства за устойчивото 

развитие; 2/ да отчита очакванията на заинтересованите страни; 3/ да 

бъде в съответствие със законодателството и международните норми 

на поведение; 4/ да бъде интегрирана в цялата организация и прилагана 

във взаимоотношенията й“. Социалната отговорност в контекста на ISO 

26 000 е адресирана към широк кръг организации и има широк обхват, 

включвайки частен сектор, държавни институции и неправителствен сектор.  

П.2.4. През 2008 г. по време на осмата сесия на Съвета по правата на 

човека (СПЧ) бе приет „Доклад на специалния представител на Генералния 

секретар на ООН по въпросите права на човека, международните 

корпорации и други бизнес предприятия“, с който се поставя фундамента на 

темата за Бизнеса и правата на човека (БПЧ) в световен мащаб. Докладът, 

приет от СПЧ, води до поставянето на ясни разграничителни граници в 

отговорността на държавата и бизнеса за зачитане, насърчаване и 

предоставяне на ефективни средства за защита на основните човешки права, 

признати в универсалните договорни инструменти по правата на човека. Той 

доведе до приемането на редица други стратегически документи в областта 

на КСО, включително и до приемането на нова стратегия за КСО от ЕС. 

П.2.5. Принципите на ОИСР за корпоративно управление са 

разработени през 1999 г. съвместно с правителствата на държавите - членки, 

международни организации и представители на частния сектор. Те 

понастоящем са единствените международно приети принципи, изцяло 

обхващащи корпоративното управление и правните, институционалните и 

регулаторни структури и практики, създаващи средата, в която 

функционират компаниите. Тяхното спазване е признато от Форума за 
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финансова стабилност като един от дванадесетте основни стандарта 

за здрава финансова система. Принципите нямат задължителен 

характер. Тяхната цел е да допринесат за подобряване на правната, 

институционалната и регулативната рамка на корпоративното управление. С 

оглед насърчаване прилагането в Република България на Принципите на 

ОИСР за добро корпоративно управление, през 2003 г. Комисията за 

финансов надзор въведе изискване към публичните дружества в страната да 

разработват и прилагат Програма за прилагане на международно 

признатите стандарти за добро корпоративно управление. 

П.2.6. Подчертан акцент върху защитата на интересите на всички 

заинтересовани страни се поставя в Глобалния договор на ООН, който 

може да бъде определен като най-обхватната в световен мащаб 

инициатива за корпоративно гражданство, събираща в единна 

доброволна мрежа представители на държавните органи, на бизнеса, 

социални партньори, неправителствени организации. Всички те са 

обединени от идеята за постигане на устойчиво развитие посредством 

спазване на десет фундаментални принципа, отнасящи се до защита правата 

на човека, въвеждане на здравословни и безопасни условия на труд, 

опазване на околната среда и възприемане на антикорупционни инициативи. 

Присъединилите се към Договора организации се задължават да публикуват 

на електронната страница на инициативата годишен отчет за прилагането на 

принципите в тяхната практика. Най-голямата в света отворена доброволна 

платформа на корпоративна социална отговорност обединява по настоящем 

12 500 членове От 2011 г. е въведено разделение на типовете членове 

съобразно докладите за напредък, които изготвят. Т.нар. „напреднали“ 

членове докладват по методика, която принципно припокрива изискванията 

на Глобалната инициатива за отчитане. От 2012 година всички видове 

членове, включително граждански организации и висши учебни заведения 

са задължение за изготвят доклади за своя напредък.  

П.2.7. Декларация на МОТ за Фундаменталните принципи и права на 

работа (1998), утвърждаваща свободата на сдружаване и на колективно 

трудово договаряне, забрана на принудителния и на детския труд и на 

дискриминацията. Тази декларация е потвърдена от Декларацията на МОТ 

за Социална справедливост за честна глобализация, приета през юни 2008 г. 

П.2.8. Тристранната Декларация на МОТ за принципите по 

отношение на мултинационалните предприятия и социалната 
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политика (2000) отправя препоръки за заетост, обучение, условия на труд, 

живот и индустриални отношения. Тя е подкрепена и от Препоръките на 

ОИСР към мултинационалните компании.  

П.2.9. Глобалната инициатива за отчитане насърчава 

разкриването на информация относно въздействието на дейността на 

фирмите върху състоянието на обществото и околната среда посредством 

разработване и публикуване на социални и екологични отчети. Рамката, 

предложена от тази инициатива, има предимството, че предоставя 

възможност за сравнение между компаниите, посредством измерване на 

постигнатите от компаниите резултати чрез шест групи индикатори за 

оценка на: икономическите резултати, влиянието върху околната среда, 

трудовите практики и условията на труд, съблюдаването правата на 

човека, влиянието върху обществото, продуктовата отговорност. Най-

новата версия на отчетната рамка G4 е проектирана да бъде съвместим с 

широка гама от различни формати на докладване, и е разработена, за да се 

приведе в съответствие с международно признати рамки, например 

Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, Глобалния договор 

на ООН, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. 

 

Б. Развитие на КСО с европейски измерения 

П.2.10. Почти десетгодишното пълноправно членство на Република 

България в Европейския съюз предполага, че европейската култура и 

ценности във всички направления на социално – икономическата среда, 

включително организирането на бизнес операциите, са част от културата на 

българското общество56. Това, заедно със засиления законодателен и 

обществен натиск и очакванията на пазара, превръща концепциите за 

корпоративна социална отговорност и за устойчиво развитие и техния 

положителен ефект за цялото общество  в единствения разумен и 

приемлив подход към правенето на бизнес, към който се стремят 

всички икономически субекти. 

П.2.11. През 2000 г. на Среща на високо равнище на Европейския 

съвет в Лисабон държавните глави за пръв път се обръщат директно към 

бизнеса със “специален апел към чувството за корпоративна социална 

отговорност на компаниите, с оглед на най-добрите практики за 

обучение през целия живот, организацията на работа, равните 

                                                            
56 Бакърджиева Р., Европейска концепция за корпоративна социална отговорност, Бургас, 2011 г., стр. 330-340. 
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възможности, социалното включване и устойчивото развитие”. През 

същата година Великобритания избира първия в света министър на КСО. 

П.2.12. През 2001 г. Европейската комисия публикува документ, 

обобщаващ разбирането за същността на социалната отговорност на 

бизнеса: „Европейският съюз е загрижен за корпоративната социална 

отговорност, тъй като тя може да допринесе съществено за постигането на 

стратегическата цел от Лисабон – ЕС да се превърне в най-

конкурентоспособната и динамична икономика, основана на знанието”. 

Според тогавашното определение на Европейската комисия КСО e 

„концепция, при която компаниите на доброволна основа интегрират 

дейности по опазване на околната среда и социални инициативи в своите 

бизнес-стратегии и във взаимодействие със всички заинтересовани страни”.  

П.2.13. Съветът на Европа също предприема конкретни действия в 

областта на корпоративната социална отговорност от 2010 г. насам57, когато 

Парламентарната Асамблея приема Резолюция 175758 и Препоръка 193659 по 

въпроса за „Човешките права и бизнесът“. Водени от Ръководните принципи 

на ООН (UN Guiding Principles), европейските институции превръщат тази 

тема във водещ приоритет на континента; създадена е нарочна Група по 

проекта за човешките права и бизнеса60 (CDDH-CORP), а на 16. 04. 2014 г. 

Комитетът на Министрите приема политическа Декларация, която изразява 

тази подкрепа.61  

П.2.14. През 2011 г. в Обновената европейска стратегия за 

корпоративна социална отговорност за периода 2011 - 2014 г. изрично се 

подчертава необходимостта от повишаване на социалната отговорност на 

предприятията и засилване на техните „влияния върху обществото”. Именно 

влиянието върху обществото става център на концепцията за корпоративна 

                                                            
57 Council of Europe, Corporate social responsibility in the field of human rights (Presentation), 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Other_Committees/HR_and_Business/Default_en.asp.  
58 Resolution 1757 (2010) Final version, Human rights and business, Text adopted by the Assembly on October 

2010 (32nd Sitting), http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17903&lang=en.  
59 Recommendation 1936 (2010) Final version, Human rights and business, Text adopted by the Assembly on 6 

October 2010 (32nd Sitting), http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=17904&lang=en.  
60 CDDH 78th meeting, 25 – 28 June 2013, Appendix V, CDDH Terms of reference for its Drafting Group on 

Human Rights and Business (CDDH-CORP), 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Other_Committees/HR_and_Business/Documents/ToR_CDDH-

CORP_en.pdf.  
61 Declaration of the Committee of Ministers on the UN Guiding Principles on business and human rights, Adopted 

by the Committee of Ministers on 16 April 2014 at the 1197th meeting of the Ministrs’ Deputies, 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2185745&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB

021&BackColorLogged=F5D383.  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Other_Committees/HR_and_Business/Default_en.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17903&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17904&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17904&lang=en
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Other_Committees/HR_and_Business/Documents/ToR_CDDH-CORP_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Other_Committees/HR_and_Business/Documents/ToR_CDDH-CORP_en.pdf
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социална отговорност. Като основни акценти на КСО са поставени: 

отчетността, прозрачността, публичността и отговорното 

поведение. В това отношение европейските компании са изправени пред 

много предизвикателства, най-важните от които са: а) непълно интегриране 

на социални и екологични аспекти в корпоративните бизнес-стратегии; б) 

несъблюдаване на основни стандарти в областта на трудовите 

правоотношения; в) липса на национална стратегия за стимулиране на КСО. 

П.2.15. На 29. 01. 2013 година Европейският парламент декларира, че 

укрепването на КСО трябва да бъде подобрено посредством62: наблягане 

върху световните инструменти за КСО; нов тласък от страна на водещите в 

своята област предприятия; оповестяването на дружествена информация в 

сферата на социалните въпроси и околната среда; използването на 

подходящи насоки; подкрепа на инициативите от страна на публичната 

администрация за създаване на подходящи условия за сътрудничество в 

полза на корпоративната социална отговорност и предоставяне на 

съответните методи и инструменти като например система за мотивиране; 

изчерпателен анализ на въздействието за съществуващите инициативи за 

КСО; подкрепа на новите инициативи в социалната област; адаптиране на 

КСО към нуждите на МСП; и по-голямо признаване, както в рамките на 

предприемаческата общност, така и в обществото като цяло, на огромния 

мащаб на социалните и екологичните предизвикателства, пред които са 

изправени Европа и светът. 

П.2.16. Приетата на 22.10.2014 г. Директива 2014/95/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 

2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова 

информация и на информация за многообразието от страна на някои 

големи предприятия и групи влиза в сила от 01. 01. 2017 г. и е европейски 

акт, който за разлика от всички проследени по-горе инициативи, има 

правнообвързваща сила. 

Директивата предвижда: „Определени големи предприятия да 

изготвят нефинансова декларация, съдържаща информация, отнасяща се 

поне до въпросите, свързани с околната среда, служителите и 

социалните въпроси, зачитането на правата на човека, борбата с 

корупцията и подкупите. Декларацията следва да включва описание на 

политиките, резултатите и рисковете, свързани с тези въпроси, и тя следва 
                                                            
62   Доклад на Европейския парламент А7 – 0023/2013  относно корпоративната социална отговорност: 

отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж (2012/2098(INI)) 
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да се включи в доклада за дейността на съответното предприятие. 

Нефинансовата декларация следва да включва и информация относно 

процесите на надлежна проверка, прилагани от предприятието, също така по 

отношение на веригите на доставки и веригите на подизпълнителите на 

предприятията, ако това е приложимо и пропорционално, с цел да се 

идентифицират, предотвратяват и смекчават съществуващите и 

потенциалните неблагоприятни въздействия. 

Тази декларация следва да съдържа по отношение на екологичните 

въпроси подробна информация относно текущото и предвидимото 

въздействие на дейността на предприятието върху околната среда и по 

целесъобразност върху здравето и безопасността, използването на енергия 

от възобновяеми и/или не възобновяеми източници, емисиите на парникови 

газове, потреблението на вода и замърсяването на въздуха. По отношение 

на социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, 

предоставената в декларацията информация може да се отнася до 

предприетите действия за осигуряване на равенство между половете, 

прилагането на основните конвенции на Международната организация 

на труда, условията на труд, социалния диалог, зачитането на правото 

на информиране и консултиране на работниците, зачитането на 

синдикалните права, здравословните и безопасни условия на работното 

място, диалога с местните общности и/или действията, предприети с 

оглед на защитата и развитието на тези общности. По отношение на 

правата на човека, борбата с корупцията и подкупите нефинансовата 

декларация би могла да включва информация относно 

предотвратяването на нарушенията направата на човека и/или 

наличните инструменти за борба с корупцията и подкупите.” 

 

В. Развитие на КСО с национални измерения 

П.2.17. Националната Стратегия за корпоративна социална 

отговорност бе приета през 2009 г. със срок до 2013 г. В работната група 

по изготвянето на документа взеха участие широк кръг представители на 

държавната администрация, социалните партньори и заинтересованите 

страни. Стратегията бе одобрена от Министерски съвет, заедно с План за 

нейното изпълнение. 

П.2.18. С оглед насърчаване прилагането в Република България на 

принципите на добро корпоративно управление, през 2007 г. бе приет 
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Национален кодекс за корпоративно управление. В основата на Кодекса е 

разбирането за корпоративното управление като балансирано 

взаимодействие между акционерите, ръководствата на фирмите и 

заинтересованите лица. Това дава основание да определим Кодекса като 

крачка напред към налагане принципите на КСО, доколкото върху 

отношенията със заинтересованите лица се поставя по-отчетлив акцент и се 

подчертава, че доброто корпоративно управление означава лоялни и 

отговорни корпоративни ръководства, прозрачност и независимост, както и 

отговорност на дружеството пред обществото. През 2014 г. 53 са 

публичните компании в България, подписали Националния кодекс за 

корпоративно управление и спазващи неговите изисквания за публично 

оповестяване на информация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Международни актове и инициативи в областта на КСО, по които 

страна е Република България 

 

П.3.1. Международноправни актове 

П.3.1.1. Универсални международноправни актове: 

o Всеобща декларация за правата на човека (приета от Общото събрание на 

ООН на 10. 12. 1948 г.); 

o Международен пакт за граждански и политически права, 1966 г. 

(Ратифициран от Република България през 1970 г., в сила в сила за 

Република България от 1976 г.); 

o Международен пакт за икономически, социални и културни права, 1966 г. 

(Ратифициран от Република България през 1970 г., в сила в сила за 

Република България от 1976 г.);  

o Международна конвенция за премахване на всички форми на расова 

дискриминация, 1966 г. (в сила за Република България от 1966 г.);  

o Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по 

отношение на жените, 1979 г. (в сила за Република България от 1982 г.);  

o Конвенция за правата на детето, 1989 г. (в сила за Република България от 

1991 г.); 

o Конвенциите на МОТ, регламентиращи основните трудови стандарти, а 

именно: 

 Конвенция № 29 относно принудителния или задължителния труд (в 

сила за Република България от 22. 09. 1933 г.), която задължава 

премахването на използването на принудителен или задължителен труд 

във всички негови форми, като регламентира и необходимостта от 

контрол чрез отговорни институции и проследяване на резултатите; 

 Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на 

синдикално организиране, 1948 г. (в сила за Република България от 08. 

06. 1960 г.), за "утвърждаване на принципа за синдикалната свобода" 

като едно от средствата за подобряване на положението на трудещите 

се и осигуряването на мира; 

 Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно 

договаряне, 1949 г. (в сила за Република България от 08. 06. 1960 г.), 

която регламентира правото на синдикално организиране, колективно 

договаряне и защита на синдикалната свобода в областта на заетостта; 
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 Конвенция № 100 за равенството в заплащането, 1951 г. (в сила за 

Република България от 07. 11. 1956 г.) относно равенството при 

заплащането на мъжката и женската работна ръка за равен труд, при 

определяне на отговорните органи и процеса за проследяване на 

резултатите; 

 Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд, 1957 

г. (в сила за Република България от 23. 03. 2000 г.), която задължава 

присъединилите се държави да премахнат и да не се възползват от 

каквато и да е форма на принудителен или насилствен труд, 

представляващи потъпкване на човешките права, визирани в Устава на 

ООН и провъзгласени във Всеобщата декларация за правата на човека; 

 Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и 

професиите, 1958 г. (в сила за Република България от 22. 07. 1961 г.), 

регламентира приемането и прилагането на политика, насърчаваща 

равните възможности и третиране в областта на труда и професиите, с 

оглед премахване на дискриминацията и упражняване правото на 

всички хора, независимо от тяхната раса, религия или пол да 

осъществяват своето материално благосъстояние и духовно развитие в 

свобода и достойнство, в условията на икономическа сигурност и с 

равни възможности; 

 Конвенция № 122 на МОТ за политиката на заетостта, 1966 г. (в сила за 

Република България от 09. 06. 2009 г.), относно "правото на всеки 

индивид на работа, на свободен избор на работодател, на справедливи и 

изгодни условия на работа и на защита срещу безработица"; 

 Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа, 

1973 г. (в сила за Република България от 23. 04. 1981 г.) относно 

провеждане на национална политика, целяща да осигури пълно 

премахване на детския труд и постепенно повишаване на минималната 

възраст за приемане на работа до равнище, което позволява на 

юношите да достигнат най-пълно физическо и умствено развитие; 

 Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за 

ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, 1999 г. (в сила 

за Република България от 28. 07. 2001 г.), за регламентиране на 

незабавни и ефективни мерки за осигуряване забраната и 

ликвидирането на най-тежките форми на детския труд (деца са всички 

лица под 18-годишна възраст) и механизми за наблюдение и контрол. 
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П.3.1.2. Регионални европейски международноправни актове 

П.3.1.2.1. Актове на Съвета на Европа: 

o Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (1950 г.); 

o Европейска социална харта(ревизирана) (1961 г.). 

 

П.3.1.2.2. Актове на Европейския съюз: 

o Харта на основните права на Европейския съюз, присъединена към 

Договора от Лисабон; 

o Вторичното право на Европейския съюз – регламенти и директиви. 

 

П.3.2. Други международни универсални и регионални (европейски) 

инициативи и документи: 

o Глобалният Договор на ООН от 2000 г. Това е най-голямата КСО 

инициатива в световен мащаб. У нас тази инициатива се организира от 

ПРООН през 2003 година; 

o Стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г.; 

o Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г.; 

o Международния стандарт ISO 26 000 - „Указания за социалната 

отговорност”, който дава напътствия за основополагащите принципи и 

въпроси, съставляващи социалната отговорност, както и за начините на 

внедряването й в една организация. Република България участва в 

разработването на този стандарт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Национални актове, свързани с корпоративната социална отговорност 

 

П.4.1. Рамкови документи: 

o Европа 2020: Национална програма за реформи, актуализация 2015 г.;  

o Национална стратегия за равни възможности за всички; 

o Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 

(2008 – 2015) г.; 

o Национална стратегия за КСО (2009 - 2013 г.); 

o Национална концепция за социална икономика, 2012 г.; 

o Плана за действие по социална икономика 2014 - 2015 г.;  

o Националния план за насърчаване на заетостта за 2015 г.; 

o Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване; 

o Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и 

мъжете 2009 - 2015 г.; 

o Национален план за действие за насърчаване на „зелените” обществени 

поръчки (2012 - 2014 г.);  

o Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

Република България; 

o Морска стратегия на Република България; 

o Стратегически план за действие за опазване на околната среда и 

възстановяване на Черно море; 

o Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция 

към засушаване; 

o Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен 

диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в 

атмосферния въздух; 

o Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000; 

o Стратегически план за биологичното разнообразие 2011 – 2020 г. и целите 

от Аичи за биоразнообразието; 

o Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 

за периода 2013 - 2022 г.; 

o Национална Програма за действие за устойчиво управление на земите и 

борба с опустиняването в Република България (актуализация за 

програмен период 2014 - 2020 г.); 
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o Финансово управление на риска от бедствия и застрахователни 

възможности за адаптация към изменението на климата в България; 

o Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската 

икономика от климатични промени; 

o Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г.; 

o Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 

на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране; 

o Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителство и разрушаване на територията на Република България за 

периода 2011 - 2020 г. 

 

П.4.2. Основни нормативни актове: 

o Конституция на Република България; 

o Кодекс за социално осигуряване; 

o Кодекс на труда; 

o Семеен кодекс; 

o Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (Загл. изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г.); 

o Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при 

несъстоятелност на работодателя; 

o Закон за закрила на детето; 

o Закон за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.); 

o Закон за здравното осигуряване; 

o Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

o Закон за инспектиране на труда; 

o Закон за интеграция на хората с увреждания; 

o Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в 

многонационални предприятия, групи предприятия и европейски 

дружества; 

o Закон за насърчаване на заетостта; 

o Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

o Закон за правната помощ; 

o Закон за социално подпомагане; 

o Закон за убежището и бежанците; 

o Закон за уреждане на колективните трудови спорове; 

o Закон за опазване на околната среда; 
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o Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети; 

o  Закон за управление на отпадъците; 

o Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

o Закон за подземните богатства; 

o Закон за защита от вредни въздействия на химичните вещества, препарати 

и продукти; 

o Закон за биологичното разнообразие; 

o Закон за защитените територии; 

o Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на 

трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране; 

o Закон за защита на личните данни; 

o Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

o Закон за защита на потребителите; 

o  Закон за достъп до обществена информация. 

 

П.4.3. Основни документи на ИСС: 

o Анализ на Икономическия и социален съвет по “Корпоративната 

социална отговорност – някои подходи и добри практики”, декември 2009 

г.; 

o Анализ на Икономическия и социален съвет на тема “Социалният одит 

– опит и перспективи за развитие”, декември 2010 г.

http://www.moew.government.bg/files/file/Air/ZChAV_20.02.2015.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Актуални изследвания за степента на въвеждане на КСО практики в 

България 

 
 Изследване „Отношение и 

дейности на фирмите в сферата 

на корпоративната социална 

отговорност 

Период на провеждане: 5 - 25 април 2015 г.  

Метод: Онлайн анкета 

Респонденти: 128 специалисти и мениджъри на 

предприятия 

Автор: Българска стопанска камара 

Източник: www.csrforall.eu  

 Изследване „Модели за 

приобщаване на КСО в МСП“ 

Период на провеждане: ноември 2013 - април 2014 г.  

Метод: Анкета 

Респонденти: 309 собственици и мениджъри в МСП 

Автор: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Източник: www.vuzf.bg  

 Eмпирично изследване на 

прилагането на международните 

стандарти за корпоративна 

социална отговорност в 

българските компании 

Бакърджиева Р., Международни стандарти за 

корпоративна социална отговорност, във Времена на 

несигурност и рискове: възможности и перспективи за 

развитие, Издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 

2014, стр. 28-40. 

Систематизирана е теоретична база относно 

международните стандарти за КСО. Приложени са 

резултати от емпирично изследване на прилагането на 

тези стандарти в българските компании. Очертани са 

бариерите, които затрудняват фирмите при прилагането 

на стандартите. Формулирани са обобщения и препоръки 

към бизнеса относно прилагането на стандартите. 

 Емпирично изследване на 

прилагане на международни 

стандарти за КУ и КСО в 

България 131 публични 

компании в България, листвани 

на борсата 

Митко Димитров, Спартак Керемедчиев, Пламен Чипев, 

Радостина Бакърджиева, Вълчин Даскалов, Надежда 

Иванова, Корпоративно управление за ХХI век. 

Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно 

управление в България, Горекспрес, София, 2014 г. 

Изследвани са проблемите на корпоративното 

управление, включително КСО в теоретически и 

приложен аспект. Представени са най-актуалните 

теоретически постановки в изследваната област. 

Обобщени са резултатите от емпирично изследване на 

131 публични компании в България, листвани на 

борсата. Обобщени са резултатите относно прилагане на 

международни стандарти за КУ и КСО в България. 

Дефинирани са препоръки към институциите и фирмите. 

 Нагласи и информираност на 

заинтересованите страни по 

въпросите на корпоративната 

социална отговорност (КСО) по 

области с включване и на 

предприятия от сферата на 

социалната икономика 

Период на провеждане: декември 2012 

Метод: качествено и количествено проучване 

Респонденти: 471 интервюирани (300 представители на 

бизнеса и 171 представители на заинтересованите 

страни) 

Автор: Институт за маркетингови и социологически 

изследвания 

Източник: http://www.mlsp.government.bg/  

 

 

http://www.csrforall.eu/
http://www.vuzf.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Корпоративната социална отговорност и отрасловото колективно 

договаряне в България 

 

Колективното трудово договаряне е от особено значение за 

въвеждането на принципите на корпоративната социална отговорност и на 

нейните добри практики в икономиката. В българския контекст вече са 

налице определени тежнения сред социалните партньори за включване на 

клаузи, свързани с прилагането на принципите и въвеждането на практиките 

на корпоративната социална отговорност (КСО). 

В България, договорености за прилагане на КСО са сключвани в 

колективни трудови договори и на ниво предприятие и в отраслови или 

браншови колективни трудови договори. Тук предоставяме наличната 

информация за постигнати договорености в отраслови или браншови 

колективни трудови договори, които засягат пряко прилагането на 

КСО в компаниите. 

 

П.6.1. Въведение. Малко предистория. 

На първо място, обект на внимание би трябвало да бъде пивоварния 

бранш, където браншовите колективни трудови договори са определени 

като „среща на опита на мултинационалните компании в социалния диалог и 

корпоративната социална отговорност“. Ясната ориентация на бранша в тази 

посока датира още от Браншовия колективен трудов договор от 2004 г. и 

Хартата за етичните стандарти на социалните партньори в пивоварния 

бранш от 2005 г63. 

Като друга иновация в бипартитния социален диалог, свързана с 

прилагането на принципите на корпоративната социална отговорност може 

да се разглежда подписването на протокол за намерения за подписване на 

регионално – браншово споразумение между Браншовия съюз за стопанска 

инициатива в транспорта – Перник и Синдикалния регионален съюз на КТ 

„Подкрепа“ – Перник. С последния се прави опит за осъществяване на 

иновационна форма на бипартитен социален диалог, нерегламентирана в 

                                                            
63 Дечев, Т., Б. Стойчева, Примери за иновационен подход при колективното договаряне в България, В: Стойчева, Б., В. 

Илков, Т. Дечев, Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти, под общата научна редакция 

на проф. Нансен Бехар и Теодор Дечев, Фондация „Фридрих Еберт“, С., 2005 г., стр. 166 – 182. Виж стр.: 166 – 170. 
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Кодекса на труда64. Фактът е от още по-голямо значение, като се има пред 

вид, че в БССИТ и тогава и сега членуват изключително малки предприятия. 

 

П.6.2. Контекстът на отрасловото и браншовото колективно договаряне 

в Република България. 

По-долу представяме контекста на отрасловото / браншово (по 

европейски - секторно) колективно договаряне в реалната икономика в 

Република България. Включени са всички отраслови и браншови 

колективни трудови договори, подписани в периода 2011 – 2014 г., 

включително. Част от тези колективни трудови договори все още са в сила. 

Срокът на останалите е изтекъл сравнително скоро. 

Включени са всички ОКТД и БКТД, които имат характер на 

колективни трудови договори, сключени на ниво отрасъл / бранш (или в 

предприятия, които практически съвпадат с обхвата на отрасъла) между 

отраслови / браншови работодателски организации, членове на национално 

представителни работодателски организации и представителни отраслови / 

браншови синдикални организации. 

Не са включени колективни трудови договори, сключени в държавни 

институции – министерства и агенции, както и в отделни предприятия - 

държавна собственост, които не съвпадат с целия отрасъл. 

Посочени са номерът в специализирания регистър на ИА „ГИТ“, 

където са регистрират отрасловите и браншовите колективни трудови 

договори, както и датата на вписване на съответния КТД в специализирания 

регистър. Посочени са страните по ОКТД / БКТД, както и срокът им на 

действие. Източник на информация е ИА „ГИТ“. 

 

П.6.3. ОКТД и БКТД в реалната икономика, сключени през 2014 г. 
 

№ Дата на 

вписване 

Работодателска страна Синдикална страна Срок на 

действие 

1 02. 01. 2014 г. Булгартабак холдинг АД; Независим синдикат на От 01. 01. 2014 

                                                            
64 Пак там, виж: стр. 176 – 177. В споразумението се разглеждат възможности за сътрудничество в областта на общото 

развитие на автотранспортния бранш на територията на област и община Перник; обща работа в посока на 

оптимизиране на транспортните схеми на общините в областта – разработване в интерес на крайните потребители с 

балансирано отчитане на възможностите и интересите на транспортните предприятия; борба с всички форми на 

дискриминация в широк и тесен контекст на бранша – в т. ч. действия в защита на интересите на хората със специални 

нужди (хората с увреждания); борба с корупцията, нелоялната конкуренция, нерегламентираното лобиране; 

противопоставяне на нелегалните превози и сивата икономика в автотранспорта в региона. Също така се разглеждат и 

възможности за съвместни действия в посока на подобряване на безопасността на пътниците, като следствие от 

спазване на технологичната дисциплина, недопускане на употреба на алкохол, недопускане на започване на работа в 

състояние на преумора и / или заболяване, което създава риск за безопасността на превозите. 
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„Благоевград – БТ“ АД; 

„София – БТ“ АД; „Плевен 

– БТ“ АД 

тютюноработниците към 

КНСБ; Национален 

синдикат „Тютюнева 

промишленост“ - КТ 

„Подкрепа“ 

г. за 1 година 

Ан. 20. 01. 2014 г. Българска браншова камара 

„Машиностроене“ 

НСФ „Метал – Електро“ - 

КНСБ; СФМИ – КТ 

„Подкрепа“ 

Анекс към 

БКТД №2 / 2012 

г. Продължава 

срока на БКТД 

до 31.12. 2014 г. 

4 25. 02. 2014 г. Съюз на ВиК операторите в 

България 

Федерация „СИВ“ - КТ 

„Подкрепа“; НБС 

„Водоснабдител“ - КНСБ 

От 19. 02. 2014 

г. за 2 години. 

5 18. 03. 2014 г. Браншова камара на 

работодателите от 

целулозно хартиената 

промишленост 

ФСОГСДП – КНСБ; ФЛП 

„Подкрепа“ 

От 01. 04. 2014 

г. за 2 години. 

7 30. 05. 2014 г. „Български пощи“ ЕАД СФС – КНСБ; Федерация 

„Съобщения“ - КТ 

„Подкрепа“; Демократичен 

синдикат на съобщенията 

към АДС 

От 01. 04. 2014 

г. за 2 години. 

11 17.07.2014 г. Българска браншова камара 

„Пътища“ 

Федерация „Строителство, 

индустрия и 

водоснабдяване (СИВ)“ - 

КТ „Подкрепа“; Синдикат 

„Пътно дело“ - КНСБ 

От 14. 07. 2014 

г. за 2 години. 

12 30. 07. 2014 г. Камара на 

електротехниката в 

България; Българска 

браншова камара по 

електронна промишленост 

и информатика 

НФТИНИ – КТ 

„Подкрепа“; СФОЕМИ - 

КНСБ 

От 24. 07. 2014 

г. за 2 години. 

17 05. 11. 2014 г. Браншова камара на 

дървообработващата и 

мебелна промишленост 

ФСОГСДП; ФЛП - 

Подкрепа 

От 01. 10. 2014 

г. за 2 години. 

20 29. 12. 2014 г. Булгартабак Холдинг АД Независим синдикат на 

тютюноработниците към 

КНСБ; Национален 

синдикат „Тютюнева 

промишленост“ - КТ 

„Подкрепа“ 

От 01. 01. 2015 

г. за 1 година. 

 

П.6.4. ОКТД и БКТД в реалната икономика, сключени през 2013 г. 

 

№ Дата на 

вписване 

Работодателска страна Синдикална страна Срок на 

действие 
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4 05.03.2013 г. Камара на строителите в 

България 

Федерация „СИВ“ – КТ 

„Подкрепа“; Федерация на 

независимите строителни 

синдикати - КНСБ 

От 01. 01. 2013 

г. за 2 години. 

6 19. 03. 2013 г. Българска минно – 

геоложка камара 

Федерация на 

независимите синдикати на 

миньорите – КНСБ; 

Синдикална миньорска 

федерация – КТ 

„Подкрепа“  

От 31. 01. 2013 

г. за 2 години. 

7 16. 04. 2013 г. Българска асоциация на 

металургичната индустрия 

Синдикална федерация 

„Металици“ – КНСБ; 

Синдикална металургична 

федерация – КТ 

„Подкрепа“ 

От 04. 11. 2012 

г. за 2 години. 

8 10. 05. 2013 г. Браншова камара на 

дървообработващата и 

мебелна промишленост 

ФСОГСДП; ФЛП - 

Подкрепа 

От 01. 10. 2012 

г. за 2 г. 

9. 05. 07. 2013 г. Съюз на пивоварите в 

България  

СБХН към КНСБ и ФХПП 

към КТ Подкрепа 

От 01. 07. 2013 

г.  за 2 г. 

 

 

 

 

П.6.5. ОКТД и БКТД в реалната икономика, сключени през 2012 г. 

 

№ Дата на 

вписване 

Работодателска страна Синдикална страна Срок на 

действие 

1 17. 01. 2012 г. Съюз на ВиК операторите в 

България 

Федерация „СИВ“ - КТ 

„Подкрепа“; НБС 

„Водоснабдител“ - КНСБ 

От 27. 01. 2012 

г. за 2 години. 

2 02. 02. 2012 г. Българска браншова камара 

„Машиностроене“ 

НСФ „Метал – Електро“ - 

КНСБ; СФМИ – КТ 

„Подкрепа“ 

От 01. 01. 2012 

г. за 1 година. 

4 05. 03. 2012 г. Браншова камара на 

работодателите от 

целулозно хартиената 

промишленост 

ФСОГСДП – КНСБ; ФЛП 

„Подкрепа“ 

От 01. 04. 2012 

г. за 2 години. 

8 27. 04. 2012 Съюз на търговците в 

България 

НСФ на търговията, 

кооперациите, туризма, 

кредита и общественото 

обслужване – КНСБ; НФ 

„търговия, услуги, 

контролни органи и 

туризъм“ – КТ „Подкрепа“ 

От 01. 01. 2012 

г. за 2 години. 
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9 27. 04. 2012 г. Българска туристическа 

камара 

Синдикат по туризъм в 

българия – КНСБ; НСФ на 

търговията, кооперациите, 

туризма, кредита и 

общественото обслужване 

– КНСБ; НФ „търговия, 

услуги, контролни органи 

и туризъм“ – КТ 

„Подкрепа“ 

От 01. 04. 2012 

г. за 2 години. 

10 09. 05. 2012 г. „Български пощи“ ЕАД СФС – КНСБ; Федерация 

„Съобщения“ - КТ 

„Подкрепа“; Демократичен 

синдикат на съобщенията 

към АДС 

От 01. 04. 2012 

г. за 2 години. 

13 04. 07. 2012 г. Булгартабак холдинг АД; 

„Благоевград – БТ“ АД; 

„София – БТ“ АД; „Плевен 

– БТ“ АД 

Независим синдикат на 

тютюноработниците към 

КНСБ; Национален 

синдикат „Тютюнева 

промишленост“ - КТ 

„Подкрепа“ 

От 01. 07. 2012 

г. до 31. 12. 

2013 г. 

16 08. 08. 2012 г. Асоциация на българските 

авиокомпании; Браншови 

съюз за стопанска 

инициатива в транспорта; 

асоциация на 

собствениците на частни 

товарни вагони 

Съюз на транспортните 

синдикати в България 

(СТСБ) – КНСБ; САР в 

България; Федерация на 

транспортните работници 

– КТ „Подкрепа“ 

От 18. 07. 2012 

г. за 2 години. 

17 13. 08. 2012 г. Българска браншова камара 

„Пътища“ 

Федерация „Строителство, 

индустрия и 

водоснабдяване (СИВ)“ - 

КТ „Подкрепа“; Синдикат 

„Пътно дело“ - КНСБ 

 

 

П.6.6. ОКТД и БКТД в реалната икономика, сключени през 2011 г. 

 

№ Дата на 

вписване 

Работодателска страна Синдикална страна Срок на 

действие 

3 25. 02. 2011 г. Камара на строителите в 

България 

Федерация „СИВ“ – КТ 

„Подкрепа“; Федерация на 

независимите строителни 

синдикати - КНСБ 

От 04. 01. 2011 

г. за 2 години. 

4 07. 03. 2011 г. Българска минно – 

геоложка камара 

Федерация на 

независимите синдикати на 

миньорите – КНСБ; 

Синдикална миньорска 

федерация – КТ 

„Подкрепа“  

От 31. 01. 2011 

г. за 2 години. 
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5 22. 03. 2011 г. Съюз на птицевъдите в 

България 

ФНСОХП – КНСБ; ФХПП 

– КТ „Подкрепа“ 

От 09. 03. 2011 

г. за 2 години. 

6 22. 03. 2011 г. Съюз на производителите 

на комбинирани фуражи 

ФНСОХП – КНСБ; ФХПП 

– КТ „Подкрепа“ 

От 01. 03. 2011 

г. за 2 години. 

7 03. 05. 2011 г. Българска асоциация на 

металургичната индустрия 

Синдикална федерация 

„Металици“ – КНСБ; 

национална федерация 

„Металургия“ – КТ 

„Подкрепа“ 

От 04. 11. 2010 

г. за 2 години. 

8 28. 05. 2011 г. Съюз на пивоварите в 

България 

Синдикат на 

производителите на бира, 

храни и напитки – КНСБ; 

Федерация „Хранителна и 

питейна индустрия“ – КТ 

„Подкрепа“ 

От 20. 05. 2011 

г. за 2 години. 

10 06. 07. 2011 г. Булгартабак Холдинг АД Независим синдикат на 

тютюноработниците към 

КНСБ; Национален 

синдикат „Тютюнева 

промишленост“ - КТ 

„Подкрепа“ 

От 01. 07. 2011 

г. за 2 години. 

15 28. 12. 2011 г. Българска браншова камара 

на енергетиците 

НФ на енергетицити – 

КНСБ; Федерация 

„Енергетика“ – КТ 

„Подкрепа“; НСФ на 

енергетиците в България – 

КНСБ; Федерация „Атомна 

енергетика“ – КТ 

„Подкрепа“ 

От 01. 12. 2011 

г. за 2 години. 

 

 

П.6.7. Конкретни договорености по корпоративната социална 

отговорност в ОКТД и БКТД. 

По-долу представяме конкретните договорености, свързани с 

прилагането на корпоративната социална отговорност (КСО), постигнати в 

отраслови и браншови колективни трудови договори в реалната икономика 

в Р. България. 

 

П.6.7.1. В Отрасловия колективен трудов договор за работещите в 

металоиндустрията, подписан на 27 януари 2012г. (регистриран в ИА 

„ГИТ“ под № 2 / 02. 02. 2012 г.) в член 26, ал. (3) се предвижда: 

„Страните провеждат съгласувани действия за: 

o повишаване на квалификацията на заетите, участие в дейностите по 

валидиране на неформално придобити знания, умения и компетентности; 
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o ограничаване на проявленията на сива икономика във фирмите и 

намаляване дела й в другите сектори, в които изтичат квалифицирани 

кадри, поради доплащане в тях на ръка; 

o популяризиране и разширяване прилагането на добри практики на 

корпоративната социална отговорност“. 

 

П.6.7.2. С анекс към Отрасловия колективен трудов договор за 

работещите в металоиндустрията за 2012 г. (регистриран в ИА „ГИТ“ 

под № 2 / 02. 02. 2012 г.), подписан на 14 януари 2013 г. се създава нов 

член 46, посветен изцяло на корпоративната социална отговорност. Той 

гласи: 

„Страните по ОКТД предлагат в предприятията ежегодно да се 

анализират дейностите в областта на корпоративната социална отговорност 

(КСО), включени в действащите КТД и в зависимост от възможностите във 

фирмите да се обогатяват с нови, мотивиращи работещите да остават на 

работа в тях и да повишават своята квалификация и производителност на 

труда“. 

 

П.6.7.3. С последващ анекс към Отрасловия колективен трудов договор 

за работещите в металоиндустрията за 2012 г., (регистриран в ИА 

„ГИТ“ под № 2 / 02. 02. 2012 г.), подписан на 30 януари 2015 г., в точка 3 

- подточка 3.2. е договорено:  

„Препоръчва на работодателите в предприятията да договорят 

увеличение на заплатите с 5 процента спрямо същите от 01.01.2014 г., с 

оглед: Задържане на работа на квалифицираните кадри; Мотивиране на 

млади хора да започнат работа във фирмите; Ограничаване практиката 

квалифицирани работници да бъдат привлечени на работа в други фирми, с 

доплащане на ръка“. 

 

П.6.7.4. В електротехническата и електронната промишленост, 

насърчаването на прилагането на принципите и практиките на 

корпоративната социална отговорност е договорено в Отрасловия 

колективен трудов договор, подписан на 24 юли 2014 г.  

В член 2, ал. (4), т.2 страните декларират: 

„а) необходимостта от продължаване и развитие на социалния диалог, 

колективното трудово договаряне и подпомагане развитието на 
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корпоративната социална отговорност в отрасъла, в духа на Европейските 

принципи и практики; 

б) превръщането на корпоративната социална отговорност, основаваща се на 

международния стандарт за социална отговорност SA8000, в престижна 

социална норма на дружествата, изпълнителите и подизпълнителите в 

отрасъла, която да гарантира: 

o осигуряване на равни права и възможности за работа и развитие на 

работниците и служителите, справедливо заплащане и зачитане на 

човешките им права; 

o поддържане на висок икономически растеж чрез динамична, 

конкурентоспособна и високотехнологична среда, основана на знания и 

обучение; 

o безопасни и здравословни условия на труд за работещите; 

o високи етични стандарти и прозрачни бизнес отношения“. 

 

П.6.7.5. В Отрасловия колективен трудов договор между 

представителните работодателски и синдикални организации от 

транспорта, сключен на 18 юли 2012 г., въпросите на прилагането на 

принципите и практиките на корпоративната социална отговорност 

(КСО) се уреждат с цяла отделна глава – глава пета от ОКТД.  

Тя включва членове 50 – 53, с които е договорено: 

„Член 50, Ал. (1). В процеса на социалното партньорство, страните по 

този договор подпомагат развитието на корпоративната социална 

отговорност (КСО) чрез признаване на по-високата степен на социалните 

задължения, при спазване на българското законодателство и европейските 

норми и стандарти. 

Ал. (2) Работодателите и синдикатите, страни по този 

ОКТД, се договарят да спазват и възприемат поведение, интегриращо 

социалната ангажираност във взаимоотношенията, като споделят, признават 

и осъществяват основните принципи и политики на КСО. 

Ал. (3) Оценката на въздействието на КСО върху 

работещите и обществото, както и по-нататъшното развитие на социалния 

диалог са основни приоритети на отрасъла. 

Ал. (4) Социалните партньори се споразумяха за 

превръщането на КСО в престижна социална норма, която да влияе 

положително на: 
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o поддържането на висок икономически растеж чрез динамична, 

конкурентоспособна и високотехнологична среда, основана на знанието и 

обучението; 

o комуникацията и социалното партньорство между работодатели и 

синдикати; 

o способността на отрасъла да привлича и задържа работници и служители, 

клиенти и доставчици; 

o развитие на отношенията с инвеститори и конкуренти, публични власти, 

средствата за масова информация и други заинтересовани страни; 

o възприемане на политики за насърчаване прилагането на „зелени 

инициативи“ и други дейности с принос към общността. 

Ал. (5) Работодателят поема отговорността да: 

o реализира социално отговорно поведение при преструктуриране и 

модернизиране на производството и управлението; 

o създава възможност за обучение и повишаване квалификацията на 

работещите с цел пълноценно използуване на техния потенциал за 

кариерно развитие и реализация; 

o създава здравословен социален климат, социална сигурност на 

работещите и устойчива заетост; 

o повишава мотивираността на работещите с допълнителни материални, 

социални и морални стимули; 

o повишава ролята и ефективността на социалния диалог и обвързва 

предвижданите промени, както с интересите на предприятието, така и с 

тези на работещите в него; 

o предприема действия за подпомагане опазването на околната среда, 

енергийната ефективност, предотвратяването на замърсяването, 

минимизиране на отпадъците и рециклирането им; 

o подпомага социални инициативи, стипендии за обучение, поддръжка на 

паркове, градини, паметници и др. 

Ал. (6) Социалните партньори приемат периодично да 

актуализират политиката си за КСО с цел устойчиво развитие на 

индустрията, принос към обществото и опазване на околната среда. 

Член 51. Социалните партньори договарят въвеждането на мерки за 

съвместяване на трудовия и личен живот чрез: 

o договаряне на гъвкави форми за организация на работното време за 

бременни жени и майки с деца до три годишна възраст; 
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o забрана полагането на нощен и извънреден труд от бременни жени, както 

и от майки с деца до три годишна възраст; 

o организиране на допълнително квалификационно обучение след отпуск 

по майчинство и подкрепа в кариерното развитие при съчетаване на 

трудовия и личен живот; 

o подпомагане настаняването на деца в детски градини и подпомагане на 

хронично болни. 

Член 52. Социалните партньори работят за изграждане и 

утвърждаване на отраслова визия и качество на трудовия живот съобразно 

целите, заложени в Стратегията „Европа 2020“: благоприятна трудова среда, 

отговорна комуникация, справедливост в оценката и възнаграждението, 

внимание към потребностите на работещия – сигурност, кариерно развитие, 

участие в управлението. 

Член 53. Социалните партньори осъществяват координиращи 

действия и мониторинг върху икономическата среда и условията на труд 

чрез: 

o сътрудничество, организиране на дискусии, работни срещи и други форми 

на обмяна на информация и консултиране; 

o баланс между гъвкавост и сигурност в политиката по заетостта и 

управлението на човешките ресурси с акцент върху развитието на 

човешкия капитал“. 

 

П.6.7.6. По аналогичен начин, в Браншовия колективен трудов договор 

за работещите в пивоварния бранш, подписан на 20 май 2011 и в 

следващия БКТД, подписан на 01 юли 2013 г. въпросите на 

корпоративната социална отговорност са договорени в отделен раздел – 

раздел пети. Последният включва членове 63 – 65, в които е договорено 

следното: 

„Член 63, ал. (1) В процеса на социалното партньорство, страните по 

този договор подпомагат развитието на корпоративната социална 

отговорност (КСО) чрез признаване на по-високата степен на социалните 

задължения, при спазване на българското законодателство и европейските 

норми и стандарти. 

(2) Работодателите и синдикатите, страни по този БКТД, се 

договарят да спазват и възприемат поведение, интегриращо социалната 

ангажираност във взаимоотношенията, като споделят, признават и 

осъществяват основните принципи и политики на КСО. 
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(3) Оценката на въздействието на КСО върху работещите и 

обществото, както и по-нататъшното развитие на социалния диалог са 

основни приоритети на бранша. 

(4) Социалните партньори се споразумяват да работят за 

превръщането на КСО в престижна социална норма, която да влияе 

положително на: 

o Поддържането на висок икономически растеж чрез динамична, 

конкурентоспособна и високотехнологична среда, основана на знанието и 

обучението; 

o Комуникацията и социалното партньорство между работодатели и 

синдикати; 

o Способността на бранша да привлича и задържа работници и служители, 

клиенти и доставчици; 

o Развитие на отношенията с инвеститори и конкуренти, с общини и 

публични власти, със средствата за масова информация и други 

заинтересовани страни; 

o Възприемане на политики за насърчаване прилагането на „зелени 

инициативи“ и други дейности с принос към общността. 

(5) Работодателят поема отговорността да: 

o Реализира социално отговорно поведение при преструктуриране и 

модернизиране на производството и управлението; 

o Създава възможност за обучение и повишаване квалификацията на 

работещите с цел пълноценно използване на техния потенциал за 

кариерно развитие и реализация; 

o Създава здравословен социален климат, социална сигурност на 

работещите и устойчива заетост; 

o Осигурява достойно трудово възнаграждение, обвързано с 

производителността на труда и съответстващо на постигнатите резултати; 

o Повишава мотивираността на работещите с допълнителни материални, 

социални и морални стимули; 

o Повишава ролята и ефективността на социалния диалог и обвързва 

предвижданите промени, както с интересите на предприятието, така и с 

тези на работещите в него; 

o Предприема действия за подпомагане опазването на околната среда, 

енергийната ефективност, предотвратяването на замърсяването, 

минимизиране на отпадъците и рециклирането им; 
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o Подпомага социални инициативи, стипендии за обучение, поддръжка на 

паркове, градини, паметници и др.; 

(6) Социалните партньори приемат периодично да 

актуализират браншовата политика за КСО с цел устойчиво развитие на 

индустрията, принос към обществото и опазване на околната среда. 

Член 64. Социалните партньори договарят въвеждането на мерки за 

съвместяване на трудовия и семеен живот: 

o Договаряне на гъвкави форми на организация на работното време за 

бременни жени и майки с деца до три годишна възраст; 

o Забрана на полагането на нощен и извънреден труд от бременни жени, 

както и от майки с деца до три годишна възраст; 

o Организиране на допълнително квалификационно обучение след отпуск 

по майчинство и подкрепа в кариерното развитие при съчетаване на 

трудовия и семеен живот; 

o Подпомагане настаняването на деца в детски градини и подпомагане на 

хронично болни; 

Член 65. Социалните партньори работят за изграждане и 

утвърждаване на браншова визия и качество на трудовия живот, съобразно 

целите, заложени в Стратегията „Европа 2020“: благоприятна трудова среда, 

отговорна комуникация, справедливост в оценката и възнаграждението, 

внимание към потребностите на работещия – сигурност, кариерно развитие, 

участие в управлението“65. 

 Съгласно договореностите по чл.63, ал. 7 от БКТД 2011 г. на 

работещите в пивоварния бранш на 20 юли 2011 г. социалните партньори 

публично подписват Меморандум за сътрудничество при прилагане на 

политиките за КСО в пивоварната индустрия. 

 

П.6.8. Някои заключения, направени на база на установения напредък в 

залагането на КСО принципи и практики в колективното договаряне в 

България. 

Изследователите са единодушни, че корпоративната социална 

отговорност добива все по-голяма популярност сред българските 

мениджъри и предприемачи. Все повече компании заявяват на висок глас 

тежненията си в посока на въвеждане на принципите и на практиките на 

корпоративната социална отговорност. 

                                                            
65 Дечев, Т., П. Софина, Корпоративната социална отговорност в отрасловото колективно договаряне в България, 

първата част е публикувана в сп. „Човешки ресурси“, бр. 3 – 4, 2015 г., стр. 30 – 33. 
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Действително, доста дълго време в България, изследователите 

запазваха доза скептицизъм по отношение на действията в посока прилагане 

на КСО, като те се оценяваха било като „обичайна филантропия“, било като 

„ограничени по обхват дейности в тази насока“. Беше се създало 

впечатление за „дефицит на прилагането на всеобхватни, международно 

признати, корпоративни модели и стандарти, които да са част от 

дългосрочна стратегия, за постигане на устойчив растеж и които да 

включват ангажименти за: зачитане на човешките права, създаване на 

благоприятни условия на труд, защита на околната среда, използване на 

„зелени” технологии, намаляване използването на ресурси, борба с 

корупцията и защита на потребителите“66. 

Постигнатите договорености за прилагане на принципите и на 

практиките на корпоративната социална отговорност на ниво отраслови и 

браншови колективни трудови договори са едно много солидно 

доказателство в посока на това, че от известно време насам вече не става 

дума за представяне на обичайната благотворителност и дарителство на 

бизнеса за „корпоративна социална отговорност“. Показаните постижения в 

областта на колективното трудово договаряне са свидетелство на значителна 

промяна в положителна посока. Без да се абсолютизира постигнатото, то е 

ясно свидетелство за нарастващото включване на заинтересованите среди – 

в случая на социалните партньори, на работодателските и на синдикалните 

организации, в работата по въвеждане на принципите и практиките на 

корпоративната социална отговорност (КСО). 

Тук е мястото да се подчертае, че експертите на социалните 

партньори обосновано смятат, че трябва да се разшири практиката на 

„договорената корпоративна социална отговорност“. Експерти на 

работодателите, синдикатите, а и от академичните среди пледират, че 

„връзката между колективното договаряне и колективната социална 

отговорност трябва да фигурира в актуализацията на българската 

национална стратегия за корпоративна социална отговорност или в друг акт, 

който засяга тази проблематика“. 

Това предполага: 

                                                            
66 Български форум на бизнес лидерите, КСО в България, актуално към 30 април 2015 г., 

http://www.bblf.bg/content/30/%D0%9A%D0%A1%D0%9E+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%

D1%80%D0%B8%D1%8F. 

http://www.bblf.bg/content/30/%D0%9A%D0%A1%D0%9E+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.bblf.bg/content/30/%D0%9A%D0%A1%D0%9E+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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o Включване на КСО от страна на работодателите и на синдикатите като 

част от процеса на модернизация на системите на колективното трудово 

договаряне; 

o Включване на КСО в предметното поле на колективните преговори и 

сключваните колективни трудови договори на отраслово и браншово 

ниво, на ниво предприятие и по общини чрез договаряне на 

допълнителни, ефективни мерки в сферата на заетостта, обучението и 

квалификацията, в системите на заплащане на труда, по отношение на 

работното време, съвместяването на трудовия и семейния живот, 

премахването на дискриминацията и пр.; 

o Популяризиране на добри договорни практики по КСО от действащите 

трудови договори и обсъждане на възможности за разпростирането им в 

съответствие със законовите процедури. 

Поставяме акцент върху връзката между КТД и КСО. КСО не може да 

изключва необходимостта от колективно трудово договаряне, което не е 

просто документ, а форма на партниране и на осигуряване на социалния 

мир. 

Ангажираността на социалните партньори не може да не се отрази на 

взимането на решения в посока на устойчиво развитие на компаниите, както 

и на налагането на форми на прозрачно отчитане на постигнатите резултати 

чрез изготвянето на ежегодни доклади за устойчиво развитие и 

корпоративна социална отговорност. 

Според Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) е постигнат 

напредък в областта на прилагането на „прозрачно и отговорно 

корпоративно управление“ в България. По-сериозният скок в посока на 

разширяване на прозрачното отчитане на постиженията в областта на КСО, 

съвпада със средата на времевия период на прилагането на българската 

национална Стратегия за КСО (2009 – 2013). 

Въпреки регистрираната оптимистична тенденция, на увеличаване на 

броя на предприятията и компаниите, деклариращи съпричастност към 

прилагане на принципите и практиките на корпоративната социална 

отговорност, броят на представящите социални отчети остава много нисък.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Добри КСО практики на български компании 

 

Заглавия Издател Година Източник 

Кандидатури за Годишните 

награди за отговорен бизнес  

Български форум на 

бизнес лидерите 

2014 http://www.bblf.bg/initiatives/1/arc

hive/2014 

 Златна книга на европейските 

КСО партньорства  

CSR Europe 2013 http://www.unglobalcompact.bg/?p

age_id=461  

Златна книга на българските 

КСО партньорства 

Българска мрежа на 

ГД на ООН 

2013 http://www.unglobalcompact.bg/?p

age_id=119 

Кандидатури за Годишните 

награди за отговорен бизнес  

Български форум на 

бизнес лидерите 

2013 http://www.bblf.bg/initiatives/1/arc

hive/2013/ 

Европейски КСО Отличия Българска мрежа на 

ГД на ООН 

2013 http://www.unglobalcompact.bg/?p

age_id=368  

Добри практики  КСО Черно море 2012 http://www.unglobalcompact.bg/?p

age_id=489  

The European UN Global 

Compact Companies Towards 

Rio+20, A BEST PRACTICES 

COLLECTION 

Италианска мрежа 

на ГД на ООН 

2012 http://www.globalcompactnetwork.

org/files/pubblicazioni_stampa/pub

blicazioni_network_italia/ungc_bpc

_2012.pdf 

Добри КСО практики в 

България 

CSR Bulgaria текущо http://csr.bg/best-practices 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Мрежи от организации, занимаващи се с КСО в България 

 

Мрежа Пaртньори Година  Източник 

1. Асоциация на директорите 

за връзки с инвеститорите в 

България 

Компании, 

физически лица, 

неправителствени 

организации 

2005 www.abird.info  

2. Асоциация на 

индустриалния капитал в 

България 

Компании, 

браншови и 

неправителствени 

организации 

1996 www.bica-bg.org  

3. Български форум на бизнес 

лидерите 

Компании, 

неправителствени 

организации 

1994 http://www.bblf.bg  

4. Българска мрежа на 

Глобалния договор на ООН  

Корпоративни, 

неправителствени 

организации, 

образователни 

институции 

2003 http://www.unglobalcompact.bg/?la

ng=bg  

 

5. Фондация „Помощ за 

благотворителността в 

България“  

Неправителствени 

организации, 

корпоративни, 

физически лица  

1996 http://www.bcaf.bg/bg/; 

http://www.platformata.bg/  

6. Българска стопанска камара Компании, 

браншови и 

неправителствени 

организации 

1980 www.bia-bg.com   

7. Българска търговско-

промишлена палата 

Компании, 

браншови и 

неправителствени 

организации 

1985 http://www.bcci.bg  

8. Български дарителски 

форум 

47 членове – 

компании и 

фондации 

2004 http://www.dfbulgaria.org/za_bdf/p

redstaviane_bdf/  

9. CSR Bulgaria  Корпоративни, 

неправителствени 

организации, 

образователни 

институции, 

Браншови 

организации на 

социалните 

партньори 

2010 http://www.csr.bg/  

10. Конфедерация на 

работодателите и 

индустриалците в 

България 

Компании, 

браншови и 

неправителствени 

организации 

2006 http://krib.bg/  

http://www.abird.info/
http://www.bica-bg.org/
http://www.bblf.bg/
http://www.unglobalcompact.bg/?lang=bg
http://www.unglobalcompact.bg/?lang=bg
http://www.bcaf.bg/bg/
http://www.platformata.bg/
http://www.bia-bg.com/
http://www.bcci.bg/
http://www.dfbulgaria.org/za_bdf/predstaviane_bdf/
http://www.dfbulgaria.org/za_bdf/predstaviane_bdf/
http://www.csr.bg/
http://krib.bg/
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11. Конфедерация на 

независимите синдикати 

в България 

Работници и 

служители, 

браншови и 

неправителствени 

организации 

1989 http://www.knsb-bg.org  

12. Конфедерация на труда 

„Подкрепа“ 

Работници и 

служители, 

браншови и 

неправителствени 

организации 

1988 http://www.podkrepa.org  

13. КСО за всички Регионално 

обединение на 

работодателски 

организации от 

България, БЮР 

Македония, Черна 

Гора, Хърватска, 

Румъния, Сърбия  и 

Турция  

2011 http://www.unglobalcompact.bg/?p

age_id=368       

14. Асоциация за 

корпоративна социална 

отговорност 

Обединение на 

неправителствените 

организации – 

интернет портал 

2010 http://www.ngobg.info  

15. Национална алианс за 

социална отговорност - 

НАСО 

Обединение на 

организации, 

предоставящи 

социални услуги  

2009 http://nasoki.bg/bg/korporativna-

socialna-otgovornost  

16. Junior Achievement Подразделение на 

Junior Achievement 

International  

бизнес 

организации, 

образователни и 

други 

неправителствени 

организации 

1997 http://www.jabulgaria.org/  

 

 

 

 

 

 

Проф. д-р Лалко Дулевски  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 
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http://www.unglobalcompact.bg/?page_id=368
http://www.ngobg.info/
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost
http://www.jabulgaria.org/

