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Резюме

Настоящата  статия  представя  в  синтезиран  вид  концепцията  за  корпоративна

социална отговорност - същност,  принципи, основни фокуси. Специално внимание в

статията  е  отделено  на  възникването  на  концепцията  за  корпоративна  социална

отговорност  и  нейното  утвърждаване  в  европейски  контекст.  Проследена  е

хронологията  и  основните  етапи  в  тези  процеси,  както  и  рамкиращите  нормативни

документи. Предмет на отделен анализ е институционализирането на концепцията за

корпоративна  социална  отговорност  в  национален  мащаб,  като  се  акцентира  върху

необходимостта от адекватни политики за реалното приложение на КСО-концепцията в

практиката на българските икономически субекти.
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Summary

This  article  presents  in  a  synthesized  pattern  the  concept  of  corporate  social

responsibility  -  essence,  principles,  main  focuses.  Particular  attention  is  paid  to  the  very

emergence of the concept of corporate social responsibility and its promotion in the European

context. The chronology and the main stages in these processes are examined, as well as the

framing regulations. The subject of separate analysis is the institutionalization of the concept

of  corporate  social  responsibility  on  a  national  scale,  focusing  on  the  need  for  adequate

policies for the actual implementation of the corporate social  responsibility concept in the

practice of Bulgarian economic entities.
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1. Увод

Приема  се,  че  индустриалните  отношения  в  България  са  започнали  своето

развитие1 в  годините  след  1989  г.,  когато  бе  извършена  радикална  промяна  на

отношенията  към  собствеността  и  се  постави  началото  на  развитието  на  пазарно

ориентирана  икономика  в  плуралистична  в  политическо  отношение  среда.

Анализаторите  на  индустриалните  отношения  ги  определят  като  съвкупност  от

принципи,  правила  и  норми,  процедури,  институции  и  инфраструктура,  равнища  и

външна среда на взаимодействие за осъществяване на сътрудничество и провеждане на

консултации между правителството, организациите на работниците и работодателите за

уреждане  и  функциониране  на  трудовите  и  осигурителните  отношения,  както  и  за

условията на живот. Приема се също така, че държавата, работниците, работодателите

и  техните  организации  са  основни  субекти  в  индустриалните  отношения,  като  в

зависимост от своя характер изпълняват специфични функции.

Настоящата  статия  е  посветена  на  концепцията  за  корпоративната  социална

отговорност (КСО), като една от рационалните алтернативи за успешно развитие на

индустриалните отношения. Поради подчертано социалните си функции, концепцията

за КСО изпълнява значими функции в модерните общества и това я прави значима в

контекста на възможностите за стимулиране развитието на индустриалните отношения

в България.

2. Дефиниция и обхват на корпоративната социална отговорност

У нас консенсусно възприето е разбирането за КСО, въведено в приетата през

2009 г. Национална стратегия за корпоративна социална отговорност (2009-2013) и

изрично  цитирано  в  Становището  "Корпоративна  социална  отговорност  -

достижения  и  предизвикателства"  на  Икономическия  и  социален  съвет  на

Република  България като  „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”.2

1 Индустриалните отношения у нас се уреждат законодателно чрез Конституцията на Р България
(ДВ, 1991 г., бр.56), Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, 1992 г., бр.100;1995,
бр.87; 1996,бр. 2,бр.12, 28); Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Закон за стачките и др.
За формирането на съвременните индустриални отношения в нашата страна, основополагащо значение
има Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 1992, в сила от началото на 1993 година

2 Становище  „Корпоративната  социална  отговорност  –  достижения  и  предизвикателства“  на
Икономическия  и  социален  съвет  на  Република  България,  27.11.2015  г.,

2
СПИСАНИЕ „ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“  БР.1/2019



Емилия Ченгелова

КСО е „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”.3

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.

КСО има следните обекти и сфери на въздействие:

o „Заинтересовани  страни” –  държавните  институции,  бизнесът,  социалните

партньори,  неправителствените организации,  в това число и организациите за

защита на потребителите, потребителите, академичните среди, медиите;

o „Социална  отговорност” –  отговорността  на  една  организация  за

въздействията  от  нейните  решения  и  дейности  върху обществото  и  околната

среда;  социалната  отговорност  се  реализира  чрез  прозрачност  и  етично

поведение  и  допринася  за  устойчивото  развитие,  здраве  и  благополучие  на

обществото;  взема  предвид  очакванията  на  заинтересованите  страни;

съответства на приложимото законодателство и е съвместима с международните

норми на поведение; интегрирана е навсякъде в организацията и се практикува в

нейните взаимоотношения (проекто –стандарт ISO 26000);

o „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;

o „Социални  отчети” –  отчети  за  осъществени  инициативи  като  израз  на

социално отговорно поведение съгласно установените критерии;

http://www.esc.bg/bg/activities/opinions.
3 Съобщение на ЕК от март 2006 г.”Прилагане на партньорство за растеж и работни места:  да

направим Европа пример за подражание за прилагане на КСО.
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o „Триъгълник  на  знанието“  - връзката  и  взаимодействието  между

образованието,  научните изследвания и иновациите,  които се разглеждат като

основни двигатели на обществото, основано на знанието;

o „Формално  образование  и  обучение” –  обучение,  което  се  провежда  в

институциите за образование и обучение и води до получаване на официално

признати документи;

o „Неформално обучение” – представлява организирана форма на учене, извън

институциите за образование и обучение, обикновено не завършва с издаването

на  официално  признат  документ  и  води  до  повишаване  на  личностните,

професионалните  и  гражданските  компетентности;  резултатите  от

неформалното  обучение  могат  да  бъдат  валидирани  и  сертифицирани  и  да

доведат до получаване на официално признати документи;

o „Самостоятелно  учене” –  това  е  осъзнато  учене,  при  което  човек  сам

придобива знания и умения при осъществяване на всекидневните дейности, на

работното място, в семейството или чрез самостоятелно търсене на информация;

o „Социална реакция” е съобразяване на организацията със социалните норми,

ценности  и  очаквания  на  обществото.  Това  не  са  само  очаквания  за

производството на блага, към тях се включват още и очаквания за поемане на

част  от  разходите  на  обществото  за  опазване  на  средата,  за  екологията,  за

социалните  разходи,  както  и  очаквания  организацията  да  участва  в

разрешаването на социални проблеми, с които обществото не може да се справи.

Социалната реакция е съвкупност от доброволни, а не принудителни нагласи,

решения и действия, които са алтруистични;

o „Социална активност” е този аспект на корпоративната социална отговорност

съгласно който организацията има нагласа, взема решения и извършва действия,

които изпреварват събитията.  Например, открива потребности и прави всичко

възможно да ги удовлетвори чрез производство, чрез комуникации с обществени

групи и държавни органи.

„Корпоративната  социална  отговорност“  е  концепция,  в

съответствие  с  която  предприятията,  като  отчитат  интересите  на

обществото, си възлагат отговорности за влиянието на дейността им върху

обществената сфера. Тези отговорности излизат извън рамките на установените

със  закони  задължения  и  предполагат,  че  предприятията  доброволно
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предприемат мерки за повишение на качеството на живота на своите работници,

на техните семейства и на обществото като цяло.

Световният  съвет  на  предприемачите (World  Business  Council  For

Sustainable  Development  -  WBCSD,  www.wbcsd.org)  описва  корпоративната

социална  отговорност  като  принос  на  бизнеса  за  устойчиво  икономическо

развитие. КСО обикновено включва излизащи от рамките на законодателството

задължения и действия в следните области:

o Корпоративно управление и корпоративна етика;

o Здравеопазване и охрана на труда;

o Опазване на околната среда;

o Човешки права;

o Управление на човешките ресурси;

o Взаимодействие с обществеността;

o Корпоративна благотворителност;

o Задоволяване на изискванията на потребителите;

o Спазване на принципите на честна конкуренция;

o Борба с корупцията;

o Отчетност, информираност и прозрачност на дейността;

o Взаимоотношения  с  доставчици и партньори на  национално  и международно

ниво.

Организацията на обединените нации предлага подобна класификация,

ориентирана към практиката и показваща конкретните задачи на предприятията.

Съгласно  тази  класификация  КСО  се  разделя  на  два  вида  –  вътрешна  и

външна.

Към вътрешната КСО се отнасят:

o Безопасността на работното място;

o Стабилното и достатъчно трудово възнаграждение;

o Гарантираните социални и здравни осигуровки;

o Възможността за обучение и повишаване на квалификацията на персонала;

o Финансовата помощ на персонала при необходимост.

Към външната КСО се отнасят:

o Благотворителността и социалните инвестиции;
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o Грижите за околната среда;

o Отговорността пред клиенти и потребители;

Взаимодействието  с  местната  власт  и  общественост,  в  това  число  действията  за

развитие на устойчиви местни общности.

При многообразието от КСО практики се приема, че те са насочени към въздействие в

следните четири основни тематични области.

Първото тематично направление на концепцията за КСО са действията за

опазване  на  околната  среда.  Към  тях  се  отнасят  политиките  на  компаниите  за

намаляване  на  вредите  от  дейността  на  компаниите  за  околната  среда  (запазване,

облагородяване и /или възстановяване на околната среда).

Второто  тематично  направление  са  трудовите  практики  по  отношение

наемането,  управлението  и  развитието  на  човешките  ресурси. Тук  се  отнасят

вътрешните  политики  и  процеси,  ориентирани  към  персонала  за:  1)  обучение  и

повишаване  на  квалификацията,  2)  за  предоставяне  на  здравословни  и  безопасни

условия на труд, 3) равни стартови възможности. Към второто направление отнасяме

също  така  и  4)  процесите  по  формиране  на  съвременни  и  адекватни  системи  за

възнаграждения за положения труд.

Третото  направление  са  социалните  дейности. То  обхваща  участието  на

компаниите  в  социални,  културни  и  спортни  проекти,  както  и  различни  видове

дейности за развитието на местните общности.

Четвъртото  тематично  направление  е  известно  като  "добра

администрация". Това са пакет от правила  и практики, ориентирани към вземането на

подходящи  решения  за  вътрешния  живот  на  компанията,  касаещи  спазването  на

законността, прозрачността на комуникиране, поемането на отговорност и др.

За правилното прилагане на КСО е важно да се разбира, че КСО не е прост

набор или дори система от правила, а етически принципи, които се задействат при

вземане на решения от икономическите субекти. Задълженията на предприятията

са доброволни и се основават на морални норми и ценности, придобити в процеса

на социализация и позициониране като стопански единици.

В съответствие със спецификата на производството - използваните технологии и

средства за производство,  характерните параметри на работната среда,  условията на

труд,  потенциалните  рискове  за  здравето  и  безопасността  на  работещите,

възможностите  за  развитие  и  професионално  израстване  и  т.  н.,  икономическите

дейности  се  отличават  съществено  един  от  друг.  Поради  специфичните  отлики  на
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браншовете,  предприятията,  компаниите  и  заведения,  които  оперират  в  тях,  си

изработват  свои,  в  определена  степен  "уникални"  стратегии  за  прилагане  на

концепцията  за  КСО.  В  рамките  на  тези  стратегии  се  прилагат  определени  КСО

практики, чрез които работодателите адресират типични за техните браншове проблеми

и трудности.

Съществуват  убедителни  икономически  аргументи  за  това,  че  прилагащите

принципите на КСО предприятия получават в средносрочна и дългосрочна перспектива

многочислени  предимства,  които  значително  надхвърлят  краткосрочната  печалба  от

непосредствената дейност. Ето защо все повече компании и организации доброволно се

присъединяват към Глобалния договор на ООН и приемат да спазват 10-те принципа на

социално отговорно корпоративно поведение.

3.  Хронология  на  развитието  на  идеята  за  корпоративна  социална

отговорност и нейното прилагане в световен и европейски план

Прилагането на концепцията за КСО е световна тенденция, която води своето

начало  от  промотирания  през  1987  г.  Глобален  подход  за  устойчиво развитие.  В

основата е разработеният от Световната комисия по околна среда и развитие доклад

"Нашето общо бъдеще"4, който обосновава необходимостта от глобална промяна с цел

създаване на условия за устойчиво развитие на планетата, разбирано като създаване на

възможности  за  задоволяване  потребностите  на  днешните  поколения,  без  това  да

застрашава  или  намалява  възможностите  на  идните  поколения  за  задоволяване  на

техните потребности.

Същността на концепцията за устойчиво развитие е чрез защита на природата и

опазване  на  околната  среда  да  се  промотират  подходи  за  устойчиво  развитие  на

икономиката и обществото, в това число развитие на зелена икономика.

През  1999  г.  Световният  икономически форум в  Давос  приема Глобален

Договор на ООН, който съдържа десет принципи за социално отговорно поведение

в сферата на правата на човека, условията на труд, опазването на околната среда

и борбата с корупцията.

Глобалният Договор на ООН призовава компаниите да възприемат, подкрепят и

приложат в своята сфера на влияние сбор от ценности,  разделени в четири основни

категории:

4 Този  доклад  е  известен  като  доклада  на  Гро Харлем Брундтланд,  тогавашен  председател  на
Световната комисия по околна среда и развитие. В този доклад за пръв път се въвежда дефиницията на
устойчивото развитие като „развитие, което отговаря на потребностите на настоящето поколение без
да компрометира възможностите на бъдещите поколения да се отговаря на техните потребности".
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1. Права на човека: 

o Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека;

o Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.

2. Трудови норми:

o Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото

на колективно договаряне;

o Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд;

o Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд;

o Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и

на професия.

3. Околна среда:

o Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда;

o Принцип  8.  Подемане  на  инициативи,  стимулиращи  поемането  на  по-голяма

отговорност към околната среда;

o Принцип 9.  Насърчаване развитието и разпространението на технологии,  щадящи

околната среда.

4. Антикорупция:

o Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

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

международни организации и представители на частния сектор, са разработени

принципите на ОИСР за корпоративно управление.  Счита се, че и към момента

"те 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 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."5

Следващият  важен  етап  в  утвърждаването  на  концепцията  за  КСО  е

стартирането  през  2003 г.  от  Международната  организация  по стандартизация  на

5 Цитирано по: Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на
Икономическия и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г.,  http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр.
37-38.
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процес  по  изработване  на  стандарт  за  социална  отговорност.  Стандартът  е

официално приет през 2012 г.  и  е  известен под името ISO 26000.  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  сектор6.  Международният  стандарт  за  корпоративна  социална

отговорност ISO 26000 дефинира социалната отговорност като "отговорността на

една  организация  за  въздействията  от  нейните  решения  и  дейности  върху

обществото и околната среда, чрез прозрачно и етично поведение, така че: 

o Да  съдейства  за  устойчиво  развитие,  включително  за  здравето  и

благосъстоянието на обществото; 

o Да отчита очакванията на заинтересованите страни; 

o Да  бъде  в  съответствие  с  приложимото  законодателство  и  с  принципите  на

международните норми на поведение, и 

o Да  бъде  интегрирана  в  цялата  организация  и  практикувана  във

взаимоотношенията й7. 

През 2008 г. по време на осмата сесия на Съвета по правата на човека е

приет „Доклад на специалния представител на Генералния секретар на ООН по

въпросите  права  на  човека,  международните  корпорации  и  други  бизнес

предприятия“,  с  който  се  формулира  фундамента  на  проблематиката  за  Бизнеса  и

правата  на  човека  в  световен  мащаб.  Докладът  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.  В

резултат от приетия доклад впоследствие е инициирано разработването на поредица от

други  стратегически  документи  в  областта  на  КСО,  включително  и  е  приета  нова

стратегия за КСО от ЕС.8

Новоприетият  глобален  Дневен  ред  за  устойчиво  развитие  2030  „Да

трансформираме  нашия  свят“  и  съгласуваните  нови  Цели  за  устойчиво  развитие

отразяват  ясното  намерение  на  държавите  по  света  да  действат  активно,  за  да

6 Цитирано по: Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на
Икономическия и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г.,  http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр.
36-37.

7 Международен стандарт ISO 26000 за Социална отговорност.
8 Цитирано по: Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на

Икономическия и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г.,  http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр.
37-38.
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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.9

Европейският  контекст на  прилагането  на  концепцията  за  КСО  има  ясно

изразени  свои  жалони  и  документи.  В  Европа  понятието  "корпоративна  социална

отговорност"  е  сравнително  ново.  За  първи  път  се  използва  през  1993-а,  когато

тогавашният  председател на Европейската комисия Жак Делор  се обръща към

европейския  бизнес  с  апела  да  провежда  политика  на  социално  ангажирано

поведение.

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 възможности, социалното включване и устойчивото развитие”. През същата

година Великобритания избира първия в света министър на КСО.10

През  2001  г.  Европейската  комисия  публикува  документ,  в  който  е

представено разбирането за същностните характеристики 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”.11

През 2002 г.  Асоциацията за външна търговия (FTA) в Брюксел насочва

усилията  си  към  създаването  на  обща  платформа  на  различните  европейски

етични кодекси и поставя основите на обща европейска система за мониторинг за

социално съгласие.

През  март  2003  г.  асоциацията  официално  създава  сдружение  “Бизнес

инициатива за социално съгласие”  (Business Social  Compliance Initiative - BSCI),

9 Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на Икономическия
и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г., http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 9.

10 Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на Икономическия
и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г., http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 39-40.

11 Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на Икономическия
и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г., http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 39-40.
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което да разработи Европейската програма за социално съгласие в бизнеса. Днес

членове на BSCI са основни световни корпорации, и техните доставчици трябва

да отговарят на международните социални стандарти. Това е стимул за фирмите

да се сертифицират по SA 8000 -  документ,  който удостоверява социалната им

отговорност.

Съветът на Европа също предприема конкретни действия в областта на

корпоративната социална отговорност  от  2010 г.  насам12.  Такива  са  приетата  от

Парламентарната  Асамблея  Резолюция  175713 и  Препоръка  193614 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 бизнеса15

(CDDH-CORP), а  на 16.04.2014 г. Комитетът на Министрите приема политическа

Декларация, която изразява тази подкрепа.16

През  2011  г.  се  приема Обновена  европейска  стратегия за  корпоративна

социална отговорност за периода 2011 - 2014 г., в която специално 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 социална отговорност. Като

основни  акценти  на  КСО  са  изведени:  1)  отчетността,  2)  прозрачността,  3)

публичността и 4) отговорното поведение. В това отношение европейските компании са

изправени  пред  много  предизвикателства,  най-важните  от  които  са:  1)  непълно

интегриране на социални и екологични аспекти в корпоративните бизнес-стратегии; 2)

12 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.  

13 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. 

14 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.

15 DDH 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.  

16 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=EDB021&BackColorLogged=F5D3
83.  
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несъблюдаване  на  основни  стандарти  в  областта  на  трудовите  правоотношения;  3)

липса на национална стратегия за стимулиране на КСО17.

На 29.01.2013 г. Европейският парламент отново поставя въпроса за КСО и

изрично декларира,  че укрепването на КСО трябва да бъде подобрено посредством:

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.18

Следващият  важен  етап  в  развитието  на  КСО  политиките  е  приемането  на

22.10.2014 г. на  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. Директивата  влиза  в сила от 01.01.2017 г.  и според

оценката  на  ИСС  на  Р  България  "е  европейски  акт,  който  за  разлика  от  всички

проследени по-горе инициативи, има правнообвързваща сила."19 Както се преценява в

Становището  на  ИСС на Р България от 27.11.2015 г.,  Директивата  обръща значимо

влияние на разкриването на информация по социалните въпроси. "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,

17 Цитирано по: Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на
Икономическия и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г.,  http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр.
40-41.

18 Цитирано по: Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на
Икономическия и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г.,  http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр.
40-41.

19 Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на Икономическия
и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г., http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 41.
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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.”20

В обобщение трябва да се подчертае, че в документите на ЕК терминът КСО е

развиващо и обогатяващо се понятие - „не просто съгласие, а по-големи инвестиции в

човешкия капитал, средата и взаимоотношенията със заинтересованите страни” в

дългосрочна  перспектива;  „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  другите

заинтересовани лица”.21

4.  Процес  на  утвърждаване  на  концепцията  за  корпоративна  социална

отговорност в национален план

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.22

За  да  насърчи  прилагането  в  Република  България  на  принципите  на  добро

корпоративно  управление,  през  2009  г.  бе  приет,  а  през  2012  г.  актуализиран,

Национален кодекс за корпоративно управление. В основата на Кодекса е поставено

"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

20 Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на Икономическия
и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г., http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 41

21 http://www.csr.bg/documents/Strategiq_za_korporativna_socialna_otgovornost_za_perioda_2009-
2013.pdf, стр. 7.

22 Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на Икономическия
и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г., http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 37-38.
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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." 23 

Базово проучване  на разбирането  и  практиките  на  корпоративната  социална

отговорност в България е осъществено в първата половина на 2006 година в рамките

на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

През  2009  г.  е  приета  Национална  Стратегия  за  корпоративна социална

отговорност,  със  срок  до  2013  г.  (Протокол  №  46.15  на  Министерския  съвет  от

25.11.2009 г.).  Стратегията  по корпоративна  социална  отговорност  е  документ,  чрез

който правителството представя своята визия и приоритетни цели за насърчаване на

корпоративната социална отговорност сред компаниите в страната.. По този начин се

представя  активната  позиция  на  държавата,  насочена  към създаване и укрепване на

среда,  която  благоприятства  развитието  и  прилагането  на  социално  отговорни

практики,  създаване  на  предпоставки  за  активно  доброволно  участие  на  всички

заинтересовани  страни  -  държавните  институции,  бизнеса,  организациите  на

социалните партньори, неправителствените организации, академичните среди, медиите

и други. В по-дългосрочна перспектива очакванията са да бъде постигнат напредък за

повишаване качеството на живот и благосъстоянието на българските  граждани чрез

осигуряване на устойчиво икономическо развитие на страната.24

Националната  Стратегия  за  корпоративна  социална  отговорност  си  поставя

значими и високо отговорни цели:

o Цел 1. Повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно същността

и прилагането на КСО;

o Цел 2.  Създаване  и  укрепване  на  капацитета  на  експертите  на  заинтересованите

страни в областта на КСО;

o Цел 3. Насърчаване на създаването на правна и институционална среда, подкрепяща

прилагането на КСО;

o Цел 4. Утвърждаване на прозрачност при осъществяването на социално отговорни

инициативи;

o Цел  5.  Повишаване  отговорността  на  предприятията  по  отношение  опазване  на

околната среда. 

23 Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на Икономическия
и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г., http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 38.

24 http://www.csr.bg/documents/Strategiq_za_korporativna_socialna_otgovornost_za_perioda_2009-
2013.pdf, стр. 5.
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Предвидено е целите на Стратегията да бъдат осъществени чрез съвкупност от

политики и мерки в следните четири области: 1) защита правата на човека; 2) опазване

на околната среда; 3) борба с корупцията и 4) защита на потребителите.

Националната стратегия за корпоративна социална отговорност е с относително

кратък срок - от 2009 до 2013 г.

Затова следващият значим етап в развитието на разбирането за същността  на

КСО  и  активизиране  на  бизнеса  за  практическото  прилагане  на  КСО  практиките  е

приетото  на  27.11.2015  г.  от  Икономическия  и  социален  съвет  на  Р  България

Становище  "Корпоративната  социална  отговорност  -  достижения  и

предизвикателства"25.  В  Становището  изрично  се  подчертава:  "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." 26

В  своето  Становище  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
25 Становище  „Корпоративната  социална  отговорност  –  достижения  и  предизвикателства“  на

Икономическия  и  социален  съвет  на  Република  България,  27.11.2015  г.,
http://www.esc.bg/bg/activities/opinions

26 Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на Икономическия
и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г., http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 5.
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спазват етични правила за поведение. Всички тези теми задават бъдещата рамка за

работа на социалните партньори и държавните институции."27

ИСС  акцентира  и  върху  презумпцията  за  "придобиване  на  отговорни

печалби". В тази връзка в Становището на ИСС се подчертава, че "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."28

5. Заключение

Прегледът  на  процеса  на  развитие  на  концепцията  за  КСО  в  световен  и

национален  план  показва,  че  както  всеки  нов  подход  и  начин  на  мислене,  КСО-

концепцията е преминала през динамичен път. В същото време прави впечатление, че

този път на развитие и утвърждаване е лишен от вътрешни противоречия и е с висока

степен  на  консистентност.  Всеки следващ етап  надгражда постигнатото,  внася  нови

елементи в разбирането за КСО и обогатява предходното съдържание.

В  резултат,  към  момента  КСО-концепцията  представлява  впечатляваща  по

своето  съдържание  и  богатство  система  от  вътрешно  синхронизирани,  логично

обвързани и формиращи единна цялост подходи и политики. Правните и концептуални

основания  за  прилагането  на  КСО-концепцията  са  много  добре  разработени,

прецизирани и е налице консенсус относно тяхното съдържание.

Големият  въпрос  е  обаче  друг:  възприемането  от  предприятията  на  КСО-

концепцията и постепенното й внедряване в тяхната дейност. Анализите на световната

практика позволяват да се идентифицират множество позитивни примери на световно

утвърдени концерни и холдинги, показващи силна ангажираност на работодателите с

КСО подходите  и реално прилагане на  КСО-подходи и политики.  Що се  отнася  до

българската  действителност,  у  нас  също  могат  да  бъдат  откроени  немалко

икономически  субекти,  възприели  КСО-концепцията  и  работещи  в  съответствие  с

27 Становище „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ на Икономическия
и социален съвет на Република България, 27.11.2015 г., http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 7-8.

28 Становище  „Корпоративната  социална  отговорност  –  достижения  и  предизвикателства“  на
Икономическия  и  социален  съвет  на  Република  България,  27.11.2015  г.,
http://www.esc.bg/bg/activities/opinions, стр. 32.
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нейните принципи. За съжаление обаче се очертава тенденцията КСО-политиките да се

прилагат  предимно  от  големите  и  икономически  стабилни  предприятия  и  фирми,

докато  значителна  част  от  средните  и  голяма  част  от  малките  фирми  споделят

виждането, че КСО-политиките са лукс, който е по силите на големите икономически

играчи.  Затова  малките  фирми  продължават  да  пренебрегват  потенциала  на  КСО-

политиките и дори не ги разглеждат като алтернатива, която биха могли да приложат в

управлението  си.  Излишно е  да  подчертаваме  колко  погрешно  е  това  мислене.  Ще

отбележим само, че КСО-политиките са инструмент с огромен социален потенциал за

изграждане  на  позитивен  корпоративен  имидж,  за  среща  между  очакванията  на

работодателите  и  работниците.  Всичко  това  в  своята  съвкупност  е  възможност  за

развитието и усъвършенстването на индустриалните отношения у нас.
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Емилия Ченгелова

7. Recommendation 1936 (2010) Final version, Human rights and business, Text adopted

by  the  Assembly  on  6  October  2010  (32nd  Sitting),
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