
Корпоративната социална 

отговорност е вече и в 

България 

На свое заседание в края на август 2019 г. 

Министерският съвет на Република България 

прие Стратегия за корпоративна социална 

отговорност (КСО) за периода 2019 - 2023 г. 

  

Сред целите на документа са да насърчи 

устойчивото прилагане на прозрачни, социално 

отговорни управленски и бизнес практики, 

както и да стимулира развитието на политика на 

социално отговорно управление на 

предприятията. 

Защо е важнa КСО? 

Стратегията се основава на доброволния 

характер на корпоративната социална 

отговорност, разбирана като ангажимент от 

страна на ръководството на компаниите, 

публичните структури и гражданските 

организации за подобряване качеството на 

живот на населението чрез прозрачни, социално 

отговорни бизнес практики и насърчаване 

способностите на компаниите да интегрират 

социално отговорните си практики в своята 

дейност. 

 

 

 

 

 

Какво е  новото? 

Стратегията надгражда постигнатото в резултат 

на прилагането на предходната Стратегия. КСО 

получи разпознаваемост като самостоятелна 

устойчива дейност с дългосрочен хоризонт. 

Предизвикателствата, пред които настоящата 

Стратегия се изправя, са динамиката на 

съвременната среда, развитието на 

технологиите, прилагането на иновативни 

подходи и решения в различни сфери на 

живота. От стандарт за бизнес етика, КСО се 

превръща в успешно развиващ се управленски 

модел, който е в основата на глобалната 

политика за устойчиво развитие. 

 

 

 

Защо е важно за мен? 

Основните заинтересовани страни от 

прилагането на Стратегията са не само  

фирменият мениджмънт и ръководните звена на 

публичните институции, но най-вече заетите и 

служителите.  

Условията на живот и труд в България ще 

повишат своето качество. Освен изпълнението 

на всички закони, касаещи условията на труд, 

заплащането и социалната сигурност, 

заетите и служителите ще могат да споделят 

редица допълнителни придобивки. Ще могат 

да разгърнат и своя потенциал да правят добро. 

За предприятията, КСО осигурява важни 

ползи по отношение на управлението на риска, 

спестяване на разходи, достъп до капитал, 

връзки с клиентите, управление на 

човешките ресурси, устойчивост на 

операциите, способност за иновации. Всичко 

това в дългосрочен план води до по-високи 

печалби. 

За икономиката, КСО прави компаниите по-

гъвкави и иновативни, което допринася за по-

устойчива икономика.  

За обществото, КСО предлага набор от 

ценности, върху които може да се изгради по-

сплотено и приобщаващо общество. 

 

 



Какво представлява 

корпоративната социална 

отговорност? 
 Европейската комисия дефинира 

Корпоративната социална отговорност като 
"отговорността на предприятията за тяхното 

въздействие върху обществото".  

 За да посрещнат изцяло своята социална 
отговорност, компаниите би трябвало да въведат 

процес за интегриране на социалните, екологичните, 

етичните, правата на човека и потребителите в 
своите бизнес операции и основна стратегия в тясно 

сътрудничество със своите заинтересовани страни, с 

цел максимално създаване на споделена стойност за 

техните собственици/ акционери и гражданското 
общество като цяло и идентифициране, 

предотвратяване и смекчаване на евентуални 

неблагоприятни въздействия. 
 Алтернативен термин на КСО е 

въведеният от Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) е отговорното 
бизнес поведение (ОБП). ОИСР определи ОБП като 

даване на положителен принос за икономическия, 

екологичния и социалния прогрес с оглед постигане 

на устойчиво развитие и избягване и справяне с 
неблагоприятните въздействия, свързани с преките и 

непреки операции, продукти или услуги на 

предприятието.  

 Друг основен  ориентир за бизнеса са 

ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата 

на човека (UNGP), одобрени от Съвета за правата на 

човека на ООН през 2011 г. В тях ролята на бизнес 
предприятията се определя като специализирани 

органи на обществото, изпълняващи 

специализирани функции, необходими за спазване 
на всички приложими закони и зачитане на правата 

на човека. По този начин UNGP признават, че 

предотвратяването и отстраняването на злоупотреби 

или толериране на злоупотреби от страна на бизнеса 
е съвместна отговорност на частния сектор и 

публичните органи. 

 

 

 

За повече информация: 

Стратегия за корпоративна социална 

отговорност 2019-2023 г. 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?sectio

n=CONTENT&I=382&lang=  

 

 

 

 

 

 

Министерство на труда и социалната политика 

Дирекция “Жизнено равнище, демографска политика и 

социални инвестиции“ 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

 

Защото е важно да съм социално 

отговорен…. 

 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=382&lang
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=382&lang

