
Корпоративна Социална Отговорност  

Въведение



Какво е Корпоративна Социална Отговорност?

КСО като цяло се разбира като начин, чрез който една компания

постига баланс между своите икономически, екологични и социални

дейности, като в същото време отговаря на очакванията на

акционерите и заинтересованите страни. В този смисъл, е важно да се

направи разлика между КСО, като стратегическа концепция за

управление на бизнеса, и между благотворителност, спонсорство или

филантропия.

Източник: UNIDO

Корпоративната социална отговорност е концепция за управление, чрез която 

компаниите интегрират социални и екологични проблеми в своите бизнес 

операции и взаимоотношения със своите заинтересовани страни.

https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr


В периода от 1980 до 2003 г., са представени 37 

дефиниции за КСО

КСО се отнася до задължението на бизнеса да следва 

политики, да взема решения или да следва линии на 

действие, които са желани от гледна точка на целите и 

ценностите на нашето общество. (Боуен, 1953 г.)

Според Дръкер (1984)  цел на „социалната отговорност“ е да 

превърне социалния проблем в икономически възможности и 

икономическа изгода, в производствен капацитет, в 

компетентност и възможности за добре платени работни 

места.



Пирамидата на КСО на Карол

КСО обхваща икономическата, правната, етичната и филантропска
отговорност, която една организация носи към обществото. (Карол, 1991)

Фигура: Пирамидата на КСО на Карол, 

Карол (1991)

Фигура: Версия на пирамидата на КСО на 

Карол за 21-ви век, Баден (2016)



Трите основни стълба на корпоративната

социална отговорност са:

Икономически

Околна среда

Социални



За да бъде устойчив, бизнесът трябва да бъде печеливш. Въпреки това, печалбата не бива да

надмине другите два стълба. Всъщност, печалбата на всяка цена не е това, което представлява

икономическият стълб. Дейностите, които отговарят на икономическия стълб, включват

съответствие, правилното управление и управлението на риска. Понякога, този стълб се нарича

стълб на управлението, отнасящ се до доброто корпоративно управление - съветите на

директорите и ръководството се съобразяват с интересите на акционерите, както и с общността

на компанията, продуктите, крайните потребители и всички включени заинтересовани страни.

По отношение на управлението, инвеститорите вероятно биха искали да знаят, че компанията

използва точни и прозрачни счетоводни методи и че на акционерите се дава възможност да

гласуват по важни въпроси. Те също така могат да искат уверения, че компаниите избягват

конфликт на интереси при избора си на членове на борда, не използват политически

инструменти, за да получат неоправдано благоприятно отношение и разбира се, не се

ангажират с незаконни практики. Включването на икономическият стълб и печалбата прави

възможно корпорациите да се включат в стратегиите за устойчивост. Икономическият стълб

осигурява противовес на крайни мерки, които корпорациите понякога са принудени да приемат,

като например незабавно изоставяне на изкопаеми горива или химически торове, вместо

постепенни промени.

Източник: Investopedia

Трите стълба: Икономически

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Трите стълба: Околна среда

Много компаниите са установили, че благоприятното въздействие върху планетата

може да има и положителен финансов ефект. Намаляването на количеството

материал, използван за опаковане, обикновено намалява общите разходи за продукта.

Walmart притежава подобна стратегия чрез инициатива за нулеви отпадъци и по-малко

опаковки, като повечето опаковки се набавят от рециклирани материали.

Едно от предизвикателствата пред стълба за околната среда е, че икономическото

въздействие често не се оценява напълно, без да се анализират допълнителни външни

фактори. Общите разходи за отпадъчни води, въглероден диоксид, мелиорация на земята и

отпадъци като цяло не са лесни за калкулиране. Тук идва на помощ сравнителният анализ, в

опит да се определят и анализират тези външни фактори, така че процесът в на тяхното

редуциране да бъде проследен и докладван по-успешно.

Източник: Investopedia

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Трите стълба: Социални

Устойчивият бизнес трябва да има подкрепата и одобрението на своите служители,

заинтересовани страни и общността, в която той оперира. Подходите за осигуряване и

поддържане на тази подкрепа са различни, но в крайна сметка се свежда до това бизнесът да

има справедливо отношение към служителите си и да бъде ‘’добър съсед’’ и член на

общността на локално и глобално ниво.

От гледна точка на служителите, компанията в която те работят е хубаво да се фокусира

върху стратегии за задържане и ангажиране на персонала, като по-добри обезщетения за

майчинство и бащинство, гъвкав работен график и възможности за учене и развитие. За по-

силна ангажираност на общността, компаниите са измислили много начини за принос към

нея, включително набиране на средства, спонсорство, стипендии и инвестиции в местни

проекти. В глобален мащаб, социалният бизнес трябва да е наясно как функционира веригата

му за доставки. Използва ли се детски труд? Справедливо ли се заплаща труда на

работниците? Безопасна ли е работната среда? Много от големите търговци на дребно правят

своите анализи, защото има много случаи на възмущение на обществеността от трагедии като

срива на фабриката в Бангладеш, което илюстрира неизвестни досега рискове при доставката

ако се избере най-евтиния доставчик на продукти или суровина.

Източник: Investopedia

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Защо КСО важна за една организация?



Трансформиране на 

нашия свят: Програма за 

устойчиво развитие до 

2030 г.

Тази програма е план за действие за устойчиво развитие и просперитет на хората, по
цялата Земя. Планът също така се стреми да укрепи световния мир. Целите за
устойчиво развитие (ЦУР) се раждат по време на Конференция на ООН за устойчиво
развитие в Рио де Жанейро през 2012 г. Целта е да се създаде набор от универсални
цели, които отговарят на спешните екологични, политически и икономически
предизвикателства, пред които е изправен нашият свят.

ЦУР заменят Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), които стартират глобални
усилия през 2000 г., за справяне с бедността. ЦХР установи измерими, общоприети цели
за справяне със световната бедност и глад, предотвратяване на смъртоносни болести и
разширяване на основното образование за всички деца, наред с други приоритети за
развитие.

Според UNCTAD (2014). Доклад за световните инвестиции, финансовият дефицит за
постигане на ЦУР в развиващите се страни се оценява на 2,5 - 3 трилиона щатски
долара годишно, така че корпоративната социална отговорност е решението за
постигане на устойчиво развитие от бизнес сектора.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/UN-SG-Roadmap-Financing-the-SDGs-July-2019.pdf


Бизнес ползи от устойчивия бизнес модел

Устойчивия бизнес модел също така насърчава:

Иновациите Намаляване на 

разходите

Диференциация на 

марката

Дългосрочно 

мислене

Ангажираност на 

служителите

Ангажиране на 

клиентите

Източник: https://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-

companies-should-embrace-csr

https://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-companies-should-embrace-csr


КСО срещу подвеждащата реклама/информация

Сега, повече от всякога, има обществен натиск върху компаниите да засилят
фокуса си върху социалната отговорност, за да допринесат за постигането на
устойчиви цели. Подвеждащата реклама/информация е термин (дейност), често
свързан с КСО, което противоречи на истинската идея за КСО, и се използва с цел
злоупотреба.

Подвеждащата реклама/информация е процес на предаване на невярна или
подвеждаща информация, че продуктите на една компания са по-екологични -
счита се за необосновано твърдение и заблуда на потребителите.

Например, компаниите, ангажирани с екологично поведение, могат да твърдят, че
техните продукти са от рециклирани материали или при тяхното производство се
реализира икономия на енергия. Въпреки че някои от претенциите за опазване на
околната среда може да са отчасти верни, компаниите, занимаващи се с
подвеждащата реклама/информация, обикновено преувеличават своите
твърдения в опит да заблудят потребителите.

Източник: Investopedia

https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp#:~:text=Greenwashing%20is%20the%20process%20of,products%20are%20more%20environmentally%20sound.&text=For%20example%2C%20companies%20involved%20in,or%20have%20energy%2Dsaving%20benefits.


Ползите от провеждане на политики за КСО 

за корпорациите



Ползите от КСО за корпорациите

Инициативите за КСО допринасят за социалното въздействие и генерирането на нови идеи. Тези 
инициативи дават възможност, вдъхновяват и мотивират, особено младите хора, да дадат своя 
принос в обществото.

Практиките на КСО в спорта се занимават с проблеми като дискриминация, расизъм и 
престъпност.

Практиките на КСО предоставят различни инструменти за стимулиране на промяна в 
общността, особено чрез спорт, които обединяват хора от различен произход.

Чрез своите инициативи, проектите за КСО създават възможности за приобщаване и 
доброволчество, изграждане на общността и популяризиране на здравословен начин на 
живот.

Проектите за КСО помагат за поддържане на околната среда чрез защита на откритото 
пространство и насърчаване на дейности на открито.

Проектите за КСО подпомагат икономическия растеж чрез бизнес инвестиции, заетост, създаване 
на контакти, реализирани на национални и международни събития и туризъм.



Ползите от КСО за корпорациите

Източник: https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools

https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools


Концептуална рамка за това как КСО 

води до нематериални и материални

ползи

Фигура: Концептуална рамка за това как КСО води до нематериални и 

материални ползи, Чонг и Тан (2010)



Концептуална рамка за това как КСО води до 

нематериални и материални ползи

▪ Репутация - Връзката КСО - външна репутация е вероятно най-утвърденият аргумент в

бизнес средата за КСО.

▪ Ангажимент - Организационният ангажимент (OC), както е описан от Mowdays (1982),

представя относителната сила на идентифицирането на индивида с и участието му в

определена организация. Концептуално той може да се характеризира с поне три фактора:

1. силна вяра и приемане на целите и ценностите на организацията;

2. готовност да положи значителни усилия в името на организацията;

3. силно желание за запазване на членството в организацията.

Обучението може да се разглежда като процес на развитие на компетенциите, уменията и

знанията на служителите.

Привличане на по-добри служители - социално отговорните фирми привличат по-добри

служители.

Намален процент на текучество - OC води до намален процент на текучество, тъй като

служителите, които са ангажирани с тяхната организация, имат „силно желание да запазят

членството си в организацията“ (Mowday et al., 1982).

Ефективност - Твърди се, че компетенциите, които са придобити вътрешно чрез процеса на

КСО, водят до по - ефективно използване на ресурсите, което е в съответствие с базираната на
ресурсите гледна точка на фирмата.



Инструменти и практики на КСО



Инструменти за корпоративна отговорност

Според Отговорните изследвания и Иновации (RRI) за ефективно справяне с КСО, бизнесът

трябва да се съсредоточи върху:

• Въздействието върху бизнеса: идентифициране на социалното и екологичното въздействие

на КСО операциите и оценка на тяхното значение.

• Инструменти/политики за смекчаване на тези въздействия: приемане на стандарт за

управление, за да се реорганизират дейностите и да се сведат до минимум тези въздействия.

• Опазване на заинтересованите страни: идентифициране на най-важните заинтересовани

страни, разбиване и определяне на приоритетите на техните проблеми и разработване на
стратегия.

Източник: https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools

https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools


Глобална инициатива за докладване (GRI)

GRI е международна независима организация, която е пионер в отчитането на

устойчивостта от 1997 г., отворена за всеки тип организация, която иска да докладва

данни за устойчивостта.

GRI помага на предприятията и правителствата да разберат и да съобщят

влиянието си за критични въпроси за устойчивостта с мисия да предоставят

правомощия на решения, които създават социални, екологични и икономически
ползи за всички.

https://www.globalreporting.org/


Схемата на ЕС за екологично управление и 

одит (EMAS)

EMAS е първокласен инструмент за управление, разработен от

Европейската Комисия за компании и други организации за оценка,

докладване и подобряване на техните екологични показатели.

EMAS е отворен за

всеки тип организация,

която иска да подобри

своите екологични

показатели. Обхваща

всички икономически и

обслужващи сектори и

е приложим по целия

свят.

https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm


ISO 26000 - РЪКОВОДСТВО ЗА СОЦИАЛНАТА 

ОТГОВОРНОСТ

ISO 26000 е дефиниран като международен стандарт, разработен, за да

помогне на организациите ефективно да оценят и да се справят със

социалните отговорности, които са от значение за тяхната мисия и визия;

операции и процеси; клиенти, служители, общности и други

заинтересовани страни; и въздействие върху околната среда.

● ISO 26000 е предназначен като

насока, а не за сертифициране;

● Представя изчерпателна

документация за социалните

отговорности, включително

основни теми и въпроси,

свързани с тези теми.

ISO 26000 and Organizational Social 

Responsibility

https://asq.org/quality-resources/iso-26000


Stakeholders in CSR

Международните 
стандарти за внедряване 
на КСО в бизнес 
стратегията включват 
диалог на 
заинтересованите страни 
като предпоставка за 
определяне на съществени 
аспекти на КСО и 
отчитането на КСО.

ISO 26000 определя 
заинтересованата страна 
като "физическо лице или 
група, която има интерес 
от всяко решение или 
дейност на организация."

https://asq.org/quality-resources/iso-26000


КСО в действие - Добри практики



Nestle - Създаване на споделена стойност
Създаването на споделена стойност означава устойчиво постигане на очакванията на

акционерите, като същевременно помага за справяне с глобалните обществени

предизвикателства. Зад тази визия стои уникална цел, която движи Nestle: да отключи силата

на храната, за да подобри качеството на живот за всеки, днес и за поколенията напред. За да

постигне това, Nestle се фокусира върху три взаимосвързани области на въздействие:

индивидите и семействата, които се доверяват на техните продукти и марки, общностите,

където Nestle оперира и планетата, която предоставя суровини за продуктите на Nestle.

Дългосрочните амбиции на Nestle са:

▪ За хората и семействата, да се помогне на 50 милиона деца да водят по - здравословен

живот;

▪ За нашите общности, да подобрим живота на 30 милиона семейства в общности, пряко

свързани с нашите бизнес дейности;

▪ За планетата, да се стремим към нулево въздействие върху околната среда в нашите

операции.

За да постигнат тези амбиции, Nestle установи поредица от публични ангажименти, върху които

те работят.

Източник: 

https://www.nestle.com/sites/def

ault/files/2021-03/creating-

shared-value-report-2020-en.pdf

https://www.nestle.com/sites/default/files/2021-03/creating-shared-value-report-2020-en.pdf


Nike - устойчиви иновации

Корпоративната отговорност и стратегията за

устойчивост на Nike датира от 90 -те години на

миналия век, когато компанията се сблъсква с

широко разпространена обществена критика

относно трудовите практики във фабрики им. В

отговор, Nike разработи отдел за корпоративна

отговорност, който се фокусира главно върху

подобряване на условията на работа в заводите и

намаляване на екологичния отпечатък на

производството. От 2009 г., стратегията на Nike

се развива, за да интегрира корпоративната

отговорност във всички аспекти на бизнеса,

водена от екипа „Устойчив бизнес и иновации“.

Въз основа на обширна оценка и анализ на

тяхното въздействие, Nike установи, че

материалите и производството имат най-голямо

въздействие върху околната среда, работниците

и общностите, в които работят, и следователно

правят тези области от първостепенна важност за

тяхната стратегия за устойчиви иновации.

Source: 

https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-

15_Sustainable_Business_Report.pdf

https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-15_Sustainable_Business_Report.pdf


Nike - устойчиви иновации

Тъй като е почти невъзможно да се повлияе на

поведението на другите компании в

производствената веригата, Nike фокусира

усилията си за устойчивост във фазата на

проектиране, тъй като решенията, които вземат

там, определят голяма част от въздействието на

продукта върху околната среда. На дизайнерите на

техните продукти се дават инстрункции за

точкуване, използвайки индекса за устойчивост на

Nike Materials Sustainability Index, за да помогнат

при взимането на решенията за материали въз

основа на устойчивост и производителност, като

основна цел е намаляване на отпадъците и избор

на по-екологични материали. Засилвайки усилията

си за рационализиране на устойчивите иновации в

цялата компания, Nike включи подразделението за

устойчив бизнес и иновации в иновационната група

на компанията през 2013 г. (източник: Fink, 2016 г.,

Нюйоркски университет Stern, достъпно на адрес:

https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/doc

uments/Nike_Carly_04.2017%20-%20Copy.pdf Source: 

https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-

15_Sustainable_Business_Report.pdf

https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/Nike_Carly_04.2017%20-%20Copy.pdf
https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-15_Sustainable_Business_Report.pdf


Audi - „ Устойчиво Audi“

Стратегията „Устойчиво Audi“, която беше представена 

през май 2019 г., променя много неща. В резултат на 

това в основата на предприемачески действия стои 

устойчивостта, като това промени до голяма степен 

начинът, по който Audi отчита своите дейности в 

стратегията:

• Устойчив клиент: Audi иска да стане 

компанията с най-доволните клиенти.

• Устойчиво електрически: Audi поема водеща 

роля в прехода към електрически автомобили. 

Електрическата мобилност е ключът към по-

устойчивата мобилност в световен мащаб.

• Устойчиво свързани: Audi създава отворена, 

цифрова екосистема.

• Отговорност и устойчивост: Audi работи 

отговорно, прозрачно и почтено. Audi действа в 

хармония с екологията и икономиката, с ясна 

дългосрочна перспектива.

Sales or the environment? Market or morality? Profit 

maximization or ethics? Wait! Audi says “and” not “or.” The 

past has shown that operating without ethics and a sense of 

proportion does not work.

Интерактивна карта: Кликнете върху матрицата за 

достъп до историята!
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/download

s/sustainability-reports/sustainability-report-2019-audi.pdf

https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/sustainability-reports/sustainability-report-2019-audi.pdf


H&M Group
Да направим модата и дизайна достъпни за 

всички по начин, който е добър за хората, 

планетата и нашата индустрия, означава да 

бъдем отговорни. Пред огромните глобални 

предизвикателства и продължаващата 

трансформация на нашия бизнес, визията за 

устойчивост на H&M остава по-актуална от 

всякога: да води промяната към устойчива и 

екологична мода, като същевременно да бъде 

справедлива и равноправна компания.

Да бъдеш справедлива и равнопоставена

компания изисква H&M да осигури равен достъп 

до устойчиви ресурси и решения. Реагирането на 

екологични и здравни кризи означава 

преодоляване на съществуващите неравенства. 

А постигането на напредък изисква да бъдете 

честни, да поемате рискове и да сте готови да 

поемете водещата роля.

H&M превръща стратегията в действие чрез 

програма за промяна: набор от инструменти, 

които ръководят подхода на цялата компания за 
постигане на амбиции за устойчивост.

Източник:https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/HM-

Group-Sustainability-Performance-Report-2020.pdf

https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/HM-Group-Sustainability-Performance-Report-2020.pdf


Практическа дейност

Разделете се на малки групи (3-5 души) и обсъдете за

15 минути следното:

• Какво прави вашата организация, относно политиките за 

КСО?

• Кои практики за КСО използвате в ежедневната си 

работа?

• Кои аспекти от КСО, може да подобрите във вашата

организация чрез личния си принос?

• Смятате ли, че КСО е важна? Обяснете защо.

Запишете основните изводи и ги представете нацялата

група (10 минути).



„Устойчивостта може да бъде замислена като дестинация -

предизвикателствата, визията, стратегията и целите, т.е. това, 

към което се стремим, докато отговорността е повече за 

пътуването - нашите решения, отговори, управление и действия,

т.е. как стигаме до там. "

- Уейн Висер, Епохата на отговорност: CSR 2.0 и новата ДНК на

Бизнес
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Благодарим за вашето внимание!



Спортът - посланик на положителна

промяна в обществото



Корпоративна социална отговорност в спорта

„Политиките за социална справедливост се застъпват от различни 

групи и нови социални движения, които до голяма степен са 

фокусирани върху преследването на дългосрочни структурни промени 

в различните общества. Тези дейности могат да включват кампании 

срещу злоупотребата и експлоатацията на работници в заводи за 

производство на спортни стоки; или кампании срещу конкретни нации, 

участващи в спортни събития, въз основа на граждански права и 

нарушения на правата на човека “.

Джулианоти (2015)

Корпоративната социална отговорност в спорта в повечето случаи се свързва
с неолиберални политики, особено тези, прокарани от международни
корпорации, които обикновено са с акцент върху доброволчеството,
съсредоточени върху частното финансиране и влияние.

В тази случаи, КСО се различава от държавните модели за намеса и
управление. Дейностите по КСО могат да обяснят социалните стратегии на
корпорациите като „положителни за бизнеса“, от гледна точка на
подпомагане на производителността, рентабилността, корпоративния профил
и продажбите.



Основна цел на кампаниите и дейности по КСО

Спортът е перфектен инструмент за 
засилване на участието и 

сътрудничеството между хората.

Без значение от вида спорт, той 
може да създаде връзки и мостове 
между „различните“ в обществото.

Спортът се превърна в основен 
инструмент за борба със 
социалното изключване, 

дискриминацията, расизма и 
насилието

В историята има няколко случая, в 
които спортът обединява страните 

(например футболистът Дрогба, 
прекратяващ гражданска война в 

Кот д'Ивоар), или спомага за 
подобряване на трудната социална 

и политическа ситуация.

Разбира се, спортът може да се 
използва и като инструмент за 
ескалация, но като цяло той е 
положителен инструмент за 
насърчаване на „добрите“ ценности 
в обществата.

Днес е трудно да се намерят 
спортни събития или спортни 

организации, които да не 
популяризират положителни 

ценности, свързани с физическата 
активност и възможностите, които 

спортът може да създаде за хора в 
неравностойно положение.



Всички тези елементи, особено в спортните организации, могат да доведат до
положителни резултати при справянето със социални проблеми, с които една
социално отговорна организация е склонна да работи. Персоналът, участващ в тези
дейности, е силно повлиян и ангажиран от начина, по който организацията се справя с
проблемите, но като цяло те са по-подготвени, реагират по-добре и осъзнават,
когато става въпрос за изпълнение. В спорта този вид поведение е много важен и
ценен.

Когато организациите прилагат добри практики в областта на КСО, служителите са по-склонни да 
участват в кооперативно поведение сред своите колеги в организацията; 

Когато служителите смятат, че тяхната организация е социално отговорна, те изпитват по-
голямо чувство за идентичност с компанията, за който те работят;

Социално отговорните дейности водят до по-креативно мислене, алтернативни решения и по-
добро ангажиране и представяне като цяло;

Наред с увеличаването на ангажираността на настоящите служители, КСО може да направи 
организациите да изглеждат по-привлекателни за бъдещите кандидати и служители.

Служителите могат да се възползват от дейностите по КСО



В днешно време дейностите по КСО са от решаващо значение и се използват

дълбоко, за да се справят с проблемите в спорта, както и за изграждане на

репутация и привлекателност за спортните организации.

Чрез популяризиране и предоставяне на дейности и събития, основани на КСО,

спортните организации се обръщат към широката общественост и

предприемат действия, които насърчават положителни промени за всички

участващи страни. Дейностите по КСО трябва да бъдат постоянни и да се

прилагат непрекъснато, за да се насърчи реална промяна и да се насърчат

положителните резултати както за общностите и участниците, така и за

широката общественост.

Смята се, че събития, базирани или популяризиращи КСО по време на спортни

събития ще доведат до положителни резултати по определени въпроси. По

своята същност спортът има привилегирована роля в насърчаването на

приобщаването, равните права и борбата срещу расизма и дискриминацията.

Как КСО допринася за справяне с обществените

предизвикателства?



Някои примери от много различен спорт и контекст

Независимо от контекста, без значение от вида спорт, независимо от произхода, необходим за

достъп до този конкретен спорт, ценности като: приобщаване, борба с расизма, борба с насилието и

дискриминацията са дълбоко свързани и присъстват в комуникационни стратегии на повечето

спортни федерации и организации.

Във Футболът (от отборите, до 

национални федерации и 

международни организации, 

популяризиращи най -големите 

събития) - ясни посланията  за 

уважение и отхвърляне на 

расизма и дискриминацията.

Формула 1 прие няколко действия и 

инициативи по КСО за насърчаване 

на социалното включване и борба 

срещу расизма и всякаква форма на 

дискриминация чрез кампанията си 

„#WeRaceAsOne ”.



Спортът инструмент за положителна промяна

Като се има предвид влиянието на спорта и като се има предвид фактът, че обикновено физическата

активност започва в ранна възраст, е правилно да се каже, че спортът е невероятен катализатор за

положителна промяна, ако добрите практики се прилагат правилно.

Влиянието на спортните организации и федерации, както и това от организации с нестопанска цел, е от

решаващо значение за развитието на здравословни дейности, способни да направят промяна в

обществата. Спортът и тези организации могат да станат посланици на тази положителна промяна.

Международно 
признати 

ценности като 
борбата срещу 

расизма и 
дискриминацията 
или социалното 
включване могат 
да бъдат част и 
трябва да бъдат 

част от този 
процес.

прилагането на 
правилни 

политики и 
правилно 

поведение на 
младежи и 

спортисти като 
цяло

насърчаване 
на участия, 

сътрудничеств
о и работа в 

екип.

Самата 
природа на 

някои спортове



Предизвикателства за дейностите по КСО в спорта

Въпреки това, дейностите по КСО в спорта също са изправени пред различни проблеми,

някои от които са наистина решаващи. Тези точки по принцип не са конкретни само за

КСО в спорта, но обикновено се отнасят и за други области на КСО дейност.

Дали КСО и спорта 
имат осезаеми 

социални 
въздействия и 

ползи?

• Трудно е да се разграничи това, което е направено успешно и 
това, което са направили организациите най -вече като 
„маркетингова кампания“. 

• Изключително важно е да се измери и оцени въздействието на 
дейностите и да се включат и целевите групи или участници в 
процеса на оценка.

НПО, 
финансирани от 
програми за КСО

• Що се отнася до неправителствените организации в проекти за 
спорт и развитие, които се финансират чрез КСО, има въпроси 
относно степента, до която целевите групи са напълно 
консултирани относно техните нужди и ангажирани с 
планирането, изпълнението и оценката на проектите по КСО. 
Обикновено потребителите и широката общественост „се 
доверяват“ на повече финансиращи действия от правителства 
или национални/международни асоциации.



Предизвикателства за дейностите по КСО в спорта

Организации с 
негативна 
репутация

• Организации, които събират негативна репутация в основните
си области на дейност - например злоупотреба с работници,
излишни печалби, замърсяване на околната среда или
предполагаема корупция-винаги ще привличат значителна
степен на обществен скептицизъм или негативни коментари,
ако се занимават с КСО дейност, свързана с по - широко
маркетингово преобразяване

• Това отчасти е трудно за спортните организации, но е възможно
в по-широк мащаб. (Например следващите финали на
световното първенство по футбол ще се играят в Катар (2022
г.), а международните медии, политици и предизборни групи
вече подчертаха какъв е рекордът на държавата от Персийския
залив относно отношението към работниците мигранти и
гражданските права за гейове и лесбийки. Това не е нещо,
което може да забравим, просто защото са успели да осигурят
много важно спортно събитие.

Кои дейности по 
КСО са отворени за 

обсъждане

Колко са отворени за критика, анализ и дискусии? Би било
разумно и желателно да има подход, способен да взаимодейства
с възможно най-много заинтересовани страни.



Говорейки за здравословни подходи ...

✓ В днешно време е абсолютно правилно да се каже, без да е

необходимо да се доказва, че спортът е необходим за здравословен

начин на живот и по-добро качество на живот. Въпреки, че не всички

държави в Европа имат един и същ подход, важно е да се каже, че

правителствата и държавите като цяло трябва да популяризират

спорта още от най-ранните години.

✓ Положителните ефекти от по-широк и задълбочен подход в

образованието, благодарение на спортната активност, са много

мощни и категорично необходими. Всъщност, чрез спорта не само е

възможно да се насърчи здравето, дисциплината и

благосъстоянието като важни ценности в живота, но и да започне да

провокира други важни и необходими ценности. Сред тях имаме

социално приобщаване, равнопоставеност и права за всички, борба с

изключването, с всяка форма на дискриминация и с расизма и

насилието - вербално и физическо.

✓ Да не говорим за невероятното значение на спорта в ранна възраст

за всяко дете с увреждане или здравословен проблем.



Нашите общности

Спортът и дейностите по КСО, осъществявани чрез спорт, не трябва да влияят

само на младежите и спортистите. Той може да повлияе на широката

общественост и на населението като цяло и е важно да се посочи, че може да

има резултати дори в по-малки мащаби. Една организация може и да

популяризира посланието си и положителни ценности чрез големи събития и

големи дейности, но може да постигне добър ефект и при популяризиране и

работа на регионално ниво. Възможно е да има хора, изправени пред социално

изключване, дискриминация и насилие, а дейностите по КСО могат да им

помогнат да намерят нови цели, нови възможности и ново насърчение.

Да не говорим за образователните възможности, повлияни от изпълнението на

спортни дейности, насърчаващи положителни ценности. Работата в трудна

среда не е лесна и дългосрочните резултати често се постигат след

продължителна работа, поради което е важно да се инвестира в дългосрочни

действия, защото така ще се осигури положително въздействие върху

общностите и отделните лица.



Добри практики и истории за успех

Обсъдихме възможностите и въздействията, които КСО в спорта може да

постигне, когато се прилага успешно, но е добре да се запознаем и с добри

практики, реализирани от други организации.

Как се справят с проблемите, които обсъждахме? Как насърчават

положителните промени в обществото чрез спорта?

SAVE

Gioca con me

Образователни институции и НПО Големи Спортни Организаци



Заключения/Въпроси и отговори

Обсъдихме и прегледахме възможностите на спорта като катализатор за

положителни промени, както и предизвикателствата, пред които са изправени

дейностите на КСО, когато се прилагат.

Спортът е мощен инструмент и в комбинация с подходите за КСО може да

доведе до страхотни резултати както за нашите организации и нашите

общности, така и за нашето общество като цяло.

Очакваме вашите въпроси и споделяне на личен опит!



Благодарим за вниманието!



КСО в управлението на спорта: 

Как спортът е свързан с политиките

по КСО



Въведение

През последните години спортните 
организации все повече включват КСО 

в работата и дейността си, като 
предприемат действия и инициативи в 

подкрепа и насърчаване на 
социалните каузи.

Тази еволюция и насърчаването на 
КСО от и чрез спортни организации 
отразява както историческата роля, 

влияние и значение на спорта в 
обществото, така и неговата 

непрекъснат професионализъм и 
комерсиализация, която включва 

спортни организации, възприемащи 
практики и подходи на частни 

компании.

Всъщност, мнозина твърдят, че е от 
съществено значение за спортните 

организации да интегрират и да 
предприемат действия и програми, 
които допринасят за обществото.

Важно е и от морална гледна точка, че 
спортните организации, както всички 
институции и корпорации, проявяват 
интерес към социалните въпроси и 
имат значителен принос към своята 
общност и обществото като цяло.



Значението на КСО за малките спортни организации

Участието в социални и обществени въпроси винаги е било неразделна част от 
работата на спортните организации - особено на по-малките, местните и тези с 
нестопанска цел;

Спортните клубове исторически са се възприемали като източник на 
знание, което представлява и отразява надеждите и стремежите на тяхната 
общност, област, град или дори на социални групи;

Всъщност, мнозина твърдят, че от съществено значение за спортните 
организации е да интегрират и да предприемат действия и програми, които 
допринасят за обществото. Такива действия осигуряват стабилни 
взаимоотношения с техните общности и заинтересовани страни и спомагат 
за повишаване на тяхната репутация;

Действията, които една организация предприема и работата, която върши в 
обществена полза, също имат пряко и положително влияние върху нейната 
репутация.



Значението на КСО за малките спортни организации

КСО служи и като ефективен маркетингов инструмент, който позволява на 
спортните организации да подобрят публичния си имидж, да създадат чувство на 
гордост в своите редици, както и да засилят връзката си с техните поддръжници;

Ценностите определят културата и индивидуалността на даден спортен 
клуб. Споделените ценности помагат на служители, поддръжници и 
партньори да разберат функцията на организацията и да гарантират, че 
спазват определени стандарти на поведение в ежедневните си работа;

Извършването, подпомагането или участието в действия за популяризиране 
на социални каузи, също може да помогне на организациите да издигнат 
позицията си сред гражданите, които не практикуват спорт;

За местните клубове, използването на КСО може да помогне за сближаването на 
местната общност, тъй като работата може да се използва като иновативен 
инструмент за постигане на добавена стойност.



Трябва ли спортните организации да интегрират

КСО?



Спортните организации и спортът могат да имат значим и 
конкретен принос към социални теми като:

✓ Спортната индустрия действа като лупа, през която се 
виждат по-широките социални перспективи на 
символиката, идентификацията, общността и 
социалността;

✓ Спортът е един от най-широко отразяваните аспекти на 
социалния живот, привличайки значително внимание 
както от медиите, така и от общността. По този начин той 
предлага високоефективна среда за повишаване на 
осведомеността и насърчаване на дейности и каузи;

✓ Спортните организации могат да използват своя обхват и 
статут в общността (и особено сред своите поддръжници), 
за да хвърлят светлина върху даден проблем, да повишат 
осведомеността за кауза и да мобилизират различни 
дейности;

✓ Влиянието и популярността на спортистите може да служи 
за вдъхновение. Спортистите са особено влиятелни сред 
младежите и децата, често действат като модели за 
подражание, и тяхното участие може да има пряк ефект 
върху общността; 

✓ Връзките, които имат спортните отбори с местните 
общности и нивото на въздействие, проявявано от 
многобройните фенове, може да осигури положителен 
ефект върху дадено предизвикателство.

Приносът на спортните организации към социални теми



Причини за участието на спортните организации в КСО:

• Етични-морални причини: разглежда се като практика,

която позволява на една организация да допринася за

обществото;

• Изграждане на мрежа: Може да насърчи отношенията

между организация и заинтересовани страни;

• Организационно функциониране: може да помогне за

насърчаване на гордостта, принадлежността и

ангажираността на техните членове и персонал (в

случая спортисти). Това е нещо, което служителите

често искат да видят - как работи тяхната организация;

• Пазарно позициониране: КСО служи като ефективен

маркетингов инструмент, който позволява на

организациите да подобрят публичния си имидж, да се

разграничат от „конкурентите“ си;

• Управление на риска: Развива положителни

възприятия към дадена организация и й придава

социален капитал, който може да бъде изключително

полезен при потенциална обществена критика.

Причини за участието на спортните организации в КСО



• КСО може да помогне на малките спортни
организации да привлекат положително отразяване,
да подпомогнат обществения си имидж, както и да
повишат връзката си със своите поддръжници;

• Освен това, КСО служи като механизъм на
организациите да достигнат и да ангажират
обществеността по нови креативни начини. Става
очевидно, че чрез интегриране на КСО в работата си,
спортните организации могат да развият силни и
здравословни взаимоотношения със своите общности;

• Също така е важно да се има предвид, че хората,
особено младите, проявяват нарастващ интерес към
социални теми. Ето защо е важно спортните
организации да покажат, че споделят и популяризират
същите ценности като тях;

• Програмите за КСО все повече използват
спонсорството като средство за постигане на цели по
две ключови причини - независимо дали като участник
или зрител, гражданите със спорт може да променят
тяхното здраве и / или начина си на живот.

КСО като инструмент за растеж

КСО като

ефективен

маркетингов 

инструмент



• Правителствените институции и частните корпорации се

интересуват към инициативите и действията по КСО. Те,

заедно с организациите на гражданското общество, също

така осъзнават способността на спорта да достига, свързва

и ангажира обществото;

• По този начин, малка организация може да се свърже и да

ангажира заинтересовани страни и частни компании, като

предложи съвместни дейности или поиска тяхната подкрепа;

• Дейностите по КСО спомагат за засилване на

сътрудничеството на спортния клуб със социални и

политически участници на местно ниво;

• Като участват в КСО, спортните организации могат да

изградят добри връзки със заинтересованите страни и

частните компании;

• В тази връзка, малките спортни организации могат да

използват КСО, за да структурират взаимоотношенията и

сътрудничеството си със заинтересованите страни и

частните компании, както и да привлекат подкрепа в своята

работа и бъдещи си планове.

КСО като инструмент за растеж

Изграждане

на мрежа 

чрез КСО



Инвестициите и участието в дейности и програми за КСО могат да
помогнат на спортните организации да генерират нови източници
на финансиране:

• Спортните организации могат да си сътрудничат с публични
институции и агенции (например местни администрации,
полиция, здравни организации) и да получават финансиране
за подкрепа и популяризиране на социални каузи и
инициативи;

• Те могат да привлекат финансова подкрепа от предприятия и
компании, които желаят да разширят допълнително своя
социален и обществен принос, както и връзката си с местната
общност;

• Дейностите и инициативите по КСО могат да допринесат за
подобряване на репутацията и имиджа на спортна
организация сред общността. Подобни действия също
спомагат за по-нататъшното развитие на нейната марка и
нейното разпространение, което от своя страна може да й
помогне да привлече нови фенове или
сътрудничество/спонсорство с компании, които се стремят да
се свържат с организации с положителен имидж.

КСО като инструмент за растеж

Генериране

на нови 

възможности

за доходи



Възможности за финансиране на спортни организации



Еразъм + Спорт

✓ Програмата „Еразъм +“ предлага на спортните организации възможност да 

кандидатстват за финансиране и реализиране на проекти или събития за 

решаване на социални проблеми в и чрез спорт;

✓ Спортните организации могат да кандидатстват по Еразъм за:

▪ Партньорства за сътрудничество: Финансиране на проекти от 12 до 36 

месеца, включващи партньорство на минимум три организации от три 

страни по програмата;

▪ Малки партньорства: Финансиране на 6-24-месечни проекти, 

включващи партньорство на минимум две организации от две 

страни по програмата.

За повече информация можете да прегледате Ръководството за програмата:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-

programme-guide-2021_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en


УЕФА в полза на децата

✓ УЕФА в полза на децата (UEFA FOUNDATION FOR CHILDREN), предоставя 
финансова подкрепа и добри практики на организации, които работят по проекти 
в подкрепа на правата на децата;

✓ Организациите могат да подават заявления за публикува всяка година;

✓ Фондацията споделя, че «тази покана за проекти е насочена към всяка 
организация, която споделя ценностите на UEFA FOUNDATION FOR 
CHILDREN и предлага практически мерки за подпомагане на децата в 
областта на достъпа до спорт, здравеопазване, образование, заетост, 
личностно развитие».

За повече информация относно проекта, финансиран от Фондация за деца на УЕФА: 
https://uefafoundation.org/worldwide/

https://uefafoundation.org/worldwide/


Проектиране и изпълнение на КСО в спорта



Видове дейности по КСО

Доброволчество на спортисти

Образователни 
инициативи

Действия за 
развитие на 
общността

Обществени 
инициативи

социални/благотворителни 
дарения

Оценка на 
феновете

Инициативи 
свързани със 

здравето

Обществени 
и екологични 

програми.



Как една спортна организация може да се включи в КСО

Сътрудничество с 
държавни органи и 
институции за общо 

решаване на социален 
въпрос или кауза.

Сътрудничество и/или 
предлагане на подкрепа 

на организациите на 
гражданското общество за 
насърчаване на кауза или 

кампания, която те 
преследват.

Организиране на 
инициативи, кампании и 
действия за социален 

принос и/или повишаване 
на осведомеността по 

даден въпрос.

Създайте фондация с мисия в 
подкрепа на социални каузи 
напр. Фондация Барселона, 

Фондация Ювентус, Младежка 
фондация Лос Анджелис

Лейкърс.

Създаване или подкрепа на 
програми за ангажираност, 

напр. насърчаване на 
училищното образование.



Предложения за КСО

✓ Информационни посещения в училища: Спортната организация може да

организира своите спортисти да посещават училища, за да се срещнат с

ученици, да споделят информация по важен въпрос и да ги вдъхновяват, напр.

популяризиране на спортните ценности срещу дискриминацията и значението

на образованието;

✓ Кампании за осведоменост в социалните медии: Една спортна организация

може да използва своя обхват чрез социалните медии, за да провокира

дискусии по важен социален въпрос и да помогне за повишаване на

осведомеността сред своите последователи/фенове, както и в обществото като

цяло;

✓ Сътрудничество с НПО и благотворителни организации: Спортна

организация може да обедини усилия с институции, работещи в социалната

сфери с цел (например насърчаване на образованието, справяне с расизма).

Такова сътрудничество може да включва организиране на съвместни дейности

и събития, предоставяне на подкрепа за популяризиране на послания и

повишаване на осведомеността по даден социален въпрос.



Спортни клубове, които имплементират

КСО



Forest Green Rovers

е признат от ФИФА за „най-зелен футболен клуб в света“;

Клубът е посветен на повишаване на осведомеността относно изменението на клим
ата и на опазване на околната среда в и чрез футбола;

Клубът използва изцяло от възобновяеми източници, включва веганско меню за фен
ове и атлети, терена се поддържа от „умни“ косачки и рециклирана вода;

Forest Green Rovers също така ангажира местната и световната общност чрез разли
чни социални програми;

Отборът привлича фенове от цял свят чрез преса и социалните медии. От май 2017 
г., клубът достига до почти 3 милиарда души чрез местна, национална и междунаро
дна преса.

Forest Green Rovers

Повече информация: 
• https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/climate-neutral-now/creating-the-

greenest-football-club-in-the-world-forest-green-rovers
• https://www.weforum.org/agenda/2021/03/forest-green-rovers-coffee-kit-soccer-

recycled-sustainability/

https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/climate-neutral-now/creating-the-greenest-football-club-in-the-world-forest-green-rovers
https://www.weforum.org/agenda/2021/03/forest-green-rovers-coffee-kit-soccer-recycled-sustainability/


Покажете червен картон на расизма

✓ Създадена през 1996 г., Show Racism the Red Card
(SRtRC) е най-голямата британска благотворителна
организация за борба с расизма.

✓ Благотворителната организация използва статута на
футболистите, за да помогне за справяне с расизма
в обществото.

✓ По-голямата част от работата на организацията
включва провеждането на образователни семинари
за млади хора и възрастни. Посочените
образователни възможности се предлагат в
училища, на работни места и на събития,
провеждани на футболни стадиони, и повече от 50
000 лица участват в образователните сесии на
SRtRC всяка година

✓ Освен това SRtRC произвежда широк спектър от
образователни ресурси, за да оспори погрешното
схващане, стереотипите и негативните нагласи в
обществото, както и да подкрепи преподавателите
да ангажират и обучават хора от всички възрасти по
тези въпроси.

Повече информация: https://www.theredcard.org/

https://www.theredcard.org/


Отборите от Финландската Хокейна Лига и стремежът

към по-чиста игра

✓ Няколко отбора на Liiga (първото ниво на хокейната
лига на Финландия) поемат ангажимент да се борят
с изменението на климата, като прилагат различни
инициативи за намаляване на въглеродният си
отпечатък;

✓ 9 отбора от лигата са разработили инициативи, за
да направят първенството „по–екологично“;

✓ Тези инициативи варират от партньорства с
местните транспортни власти, за да предоставят на
феновете на домакините билет за мача, безплатен
транспорт до и от стадиона (като по този начин се
намалява броят на автомобилите в района) до
фланелки, изработени от рециклиран материал;

✓ Тези инициативи носят позитиви на клубовете, но
също така помагат да се обърне и по-сериозно
внимание на огромно предизвикателство, засягащо
света.

✓ Една от най-интригуващите инициативи идва от Lahti
Pelicans, който си партнира с Технологичния
университет Lappeenranta-Lahti с цел да бъде
„първият в света хокеен отбор без въглеродни
емисиси“.

Повече информация: 

https://ymparistoohjelma.liiga.fi/en/

https://inhabitat.com/finnish-hockey-

team-goes-carbon-neutral/

https://ymparistoohjelma.liiga.fi/en/
https://inhabitat.com/finnish-hockey-team-goes-carbon-neutral/
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Благодарим за вниманието!



Как да прилагате политиките за 

КСО



Корпоративна социална отговорност - проектиране и 

изпълнение



Идентифициране на: Факторите, които карат фирмите да имплементират

КСО.

Припомняне на: Основните съществуващи рамки за проектиране и 

прилагане на КСО.

Развивайте се чрез
КСО програми.

Измерете Ефективността на програма за КСО.

Разграничете
Видовете партньорства по програми за КСО.

Цели на обучението



1. Рамка относно проект, 

изпълнение и оценката на КСО



Рамки за проект и внедряване на КСО (Крамер, 2005)

„Корпоративната социална отговорност отговаря за 

етичното или социално отговорното отношение към

заинтересованите страни в компанията. Участниците са

както във фирмата, така и извън нея. Следователно, 

социално отговорното поведение ще увеличи развитието на 

заинтересованите страни вътре и извън корпорацията.“

Моделът не дефинира стриктно ролята и ангажираността

на заинтересованите страни в организационното развитие 

на КСО, но поддържа позицията , че този диалог трябва

винаги да е отворен с тях.



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Крамер, 

2005)

• Този списък включва онези хора, които влияят
върху реализацията на целта на организацията
или/и които са засегнати от нея;

• Комуникация със заинтересованите страни
(например фен клубове, местни общности);

• Избор на най-важните заинтересовани страни
(тези, които са с реална стойност за 
компанията).

Съставете списък на 
очакванията на 

заинтересованите
страни!

• Визията включва предизвикателствата, които
организацията вижда в икономическата, 
социалната и екологичната област;

• Мисията са точните амбиции, които
организацията има за цел да постигне;

• Създаването на визията се осъществява на 
ниво управление, обикновено организациите
надграждат съществуващата визия.

Формирайте визия, 
мисия и кодекс на 

поведение!



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Крамер, 

2005)

Политика и управление: как ще бъдат разделени задачите и
отговорностите, кои системи за управление ще бъдат
използвани, по какъв начин ще бъдат съобщени резултатите?

Икономически аспекти: преки парични потоци между
организацията и нейните заинтересовани страни, непряко
икономическо въздействие (иновации, принос към брутния
вътрешен продукт, национална конкурентоспособност,
зависимост на местната общност от дейността на
компанията).

Аспекти на околната среда: въздействия върху околната
среда от дейността на организацията, използване на оскъдни
стоки.

Социални аспекти: вътрешна социална политика (заетост,
здраве и безопасност, многообразие и възможност), външна
социална политика (въпроси, свързани с правата на човека,
общество, отговорност на продукта).

3. Разработка на 
краткосрочни и 

дългосрочни стратегии 
и изготвяне на план за 

действие!



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Крамер, 

2005)

• Критични показатели за изпълнение; 
• Изготвяне на доклади (вътрешни и 

външни).

4. Създаване на система 
за мониторинг и оценка!

• Важно е да се внедри КСО за 
съществуващите системи за качество и 
управление.

5. Вграждане на процеса
в системите за качество 

и управление!

• Разработка на надеждна стратегия за маркетинг 
комуникаци;

• Увеличете осведомеността и подкрепата, чрез 
програми за обучение, социални проекти и 
свържете работата на служителите с КСО.

6. Стратегия за 
комуникация на 

получените резултати!



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Хо & Тан, 

2002)

Устойчиво производство

и развитие се определят 

като ‘’интеграцията на

процеси, като се взимат 

решения за околната

среда и

опасенията за 

активната

индустриална система, 

която се стреми да 

постигне икономически

растеж, без да 

унищожава ценните

ресурси или

заобикаляща среда.’’

Тази рамка се 

фокусира върху 

благосъстоянието на

служители,

нуждите и 

очакванията на 

подръжниците

вместо на 

заинтересованите 

страни.



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Хо & Тан, 

2002)

Подготовка
Лидерство: Установяване на визия, мисия и цели, мотивация на хората, 
ясно комуникиране на целите, постоянство на целта, принос към
общността.
Планиране на стратегията: Да имат гъвкавост, да се подготвят за промяна, 
да създадат подходяща култура.

Трансформация 
Персонал: обучение, непрекъснато самоусъвършенстване, създаване на 
споделена визия, повишаване на осведомеността, създаване на 
организация за учене.
Информация: Събиране на данни и информация, проследяване на 
ефективността на компанията.

Изпълнение! 

Преглед на резултатит;
Показатели за успех;
Показатели за устойчивост;
Осигуряване на истинска стойност за клиента.



Рамки относно проектирането и изпълнението на КСО 

(Майгнан 2005 г.)

Бизнес ангажиментът към КСО се разглежда като "приемане на 

стойности и норми заедно с

организационни процеси, за да се сведат до минимум отрицателните 

въздействия и максимилизират положителните ефекти върху

важни въпроси, свързани със заинтересованите страни.’’

Отзивите на заинтересованите страни могат да спомогнат за 

преоценка на първите три стъпки от процеса на управление на 

КСО. Същевременно, той се използва по време на следващия 

одит, което прави необходимо стъпките от пет до осем да 

бъдат извършвани през редовни интервали от време.



Рамки относно проектирането и изпълнението на КСО 

(Майгнан 2003 г.)

1. Открийте организационни
ценности и норми, които

евентуално могат да имат
последици за КСО. 

(чрез официални документи, 
интервюта с водещи и висши

членове).  

2. Идентифициране на 
заинтересованите страни. 

(техните нужди и желания).

3. Определете основните
въпроси на установените
ключови заинтересовани

страни. 

4. Преценете как КСО ще
пасне на организацията. 

(какво мотивира
ангажираността към
програмата за КСО, 

избраните заинтересовани
страни и въпроси).

5. Одит на настоящите
практики.

(редовна и цялостна
проверка на обратната

информация от 
заинтересованите страни).

6. Изпълнявайте инициативи
за КСО.

(приоритизиране на 
предизвикателните области, 

определяне на лице или 
комитет за надзор на всички

усилия по КСО).

7. Насърчаване на КСО.
(чрез създаване на 

осведоменост и 
включване на 

заинтересованите страни)
(чрез доклади, уебсайтове
или традиционна реклама).

8. Включете
заинтересованите страни, 

като подчертаете, че 

заинтересованите страни и 
организацията споделят едни

и същи опасения.



Рамки относно проектирането и изпълнението на КСО 

(Маон 2009 г.)

Повишаване на осведомеността
вътре в организацията.

План
1. Оценка на корпоративната цел в 

обществен контекст;
2. Установяване на визия и работна

дефиниция за КСО;
3. Оценка на текущото състояние на КСО;
4 Разработка на интегриран стратегически 

план за КСО; 
5. Комуникация относно КСО.

1. Изпълнява интегриран по КСО 
стратегически план;

2. Комуникация относно КСО.

Проверка/Подобряване
1.Оценка на интегрирани
стратегии и комуникация по КСО;
2.Съобщаване на ангажиментите
за КСО.

1.Институционализирайте 
КСО;

2. Комуникация относно 
ангажиментите.



1. Поддържа ли вашата организация комуникационен канал със 

своите фенове и местната общност?

2. Замисляли сте се, за най-подходящата визия за вашата 

организация?

3. Има ли вашата организация знанията да изчисли косвените си 

икономически въздействия?

4. Как дейностите по КСО биха могли да бъдат вградени в 

системите за качество и управление на вашата организация?

5. Има ли достатъчно вътрешна поддръжка във вашата 

организация по отношение на правилата на КСО? 



2. Практически съвети относно

КСО за организации с 

нестопанска цел



Как да разработим устойчиви КСО програми

Изградете стратегията си около основите на вашата
спортна организация.

Открийте проблеми, които са от значение за вашите
клиенти, фенове и аудитория.

Разработка на инициативи за КСО, които ще
направят вашите служители горди.

Разширете определението на организацията за 
КСО.

Бъдете подготвени за бърза реакция спрямо
текущи събития и социални движения (напр. 
пандемия на Ковид-19).



Някои препоръки

Ако дадена организация с нестопанска цел е отдадена на мисията си, важен 

компонент за КСО в сектора трябва да бъде инвестицията в предприятия, които са

социално отговорни а в най-добрия случай са в синхрон с мисията на дадена НПО.

Инвестициите от дарения трябва да 

бъдат прозрачни и доколкото е 

възможно, обвързани с тяхната мисия.



Някои препоръки

Те могат да имат конкретни въпроси и/или да изискват документация относно това, 

как дадената организация ще изразходва финансите, получени от тях.

Донори финансиращи практики за КСО.



Някои препоръки

Как е съставено Управителното тяло на една организация, говори много за нея!

Бордът следва да има представител от 

програмата за КСО, и/или експерт по 

нейната тема .



3. Съвети за разработка и 

внедряване на КСО 

програма с минимални

ресурси (5 слайда)  



СЪВЕТИ

Максимални 
ресурси.

Минимални 
ресурси.



СЪВЕТИ

1. Съсредоточете се върху кауза

Когато имате малък бюджет е по-добре да  

съсредоточите всичките си усилия към една-

единствена кауза, за да постигнете по-голямо 

въздействие. 

Препоръчително е също така да попитате 

служителите относно техните мнения по 

отношение коя кауза ще финансирате и как ще ги 

включите в процеса на вземане на решения. По 

този, начин те ще подкрепят вашата програма за 

КСО.



СЪВЕТИ

2. Бъдете креативни
Можете да използвате онлайн платформи, 

за да финансирате или за дарение за 

иновативни проекти, малки предприятия и 

професионалисти, които се нуждаят от 

финанси, за да реализират идеите си. 

Можете да изберете кандидати, които 

съответстват на вашия профил или да се 

гласува и да оставите служителите ви да 

решат.  



СЪВЕТИ

3. Предлагане на доброволческа 

дейност
Ако не можете да си позволите да предлагате 

финанси и дарения, можете да предложите 

време. Бихте могли да дадете на служителите 

си няколко допълнителни почивни дни, които 

да използват, за доброволчество. Друга добра 

идея е да създадете „Ден за доброволеца“, в 

който всички служители да се включат в 

иницатива по ваш или техен избор.



TIPS

4. Бъдете екологични

Направете бизнеса си екологичен. Ето някои малки

стъпки, които можете да предприемете:

•

• Използвайте енергийно ефективни електрически

лампи;

• Без хартия (доколкото е възможно);

• Забрана на пластмасови бутилки и осигуряване на

вашия персонал с такива за многократна употреба;

• Инсталиране на съдомиялна машина, за да избегнете

приборите за многократна ползване;

• Използвайте нетоксични почистващи продукти във

вашия офис;

• Помолете екипа си да изключва цялата електроника,

когато не я използва.



4. Възможности за 

партньорство за малки 

организации



КСО: Създаване на стойност чрез партньорства

ПАРТНЬОРСТВА (Дел Балдо, 2013)

1. Публично-частни партньорства (ПЧП): партньорства между

правителствени организации и предприятия;

2. Партньорства с нестопанска цел: Това е все по-търсен елемент от

изпълнението на КСО;

3. Тристранно партньорство: всички сектори, които работят заедно по

социален въпрос.



Партньорства между малки организации и големи

корпорации

Малък 
мащаб 

Споделени 
стойности

Голям 
мащаб

Споделените ценности 

могат да се използват

като източник за 

социалните

предприятия, да 

преодолеят своите

асиметрични

отношения на властта в 

партньорствата им с 

големи фирми.

СЪВЕТ

Малките социални

предприятия следва да 

подчертаят значението

на своите ценности и 

техните цели.



5. Оценка и корекции на 

плановете за бъдещи

подобрения



Ключови критерии за измерване на КСО програма

Прозрачност
относно

напредъка към
заявените цели.

Оценка на 
работата по КСО 

на дадена 
организация от 

членове на 
общността.

Стратегическо
привеждане в 
съответствие

между услугите
на дадено 

дружество и 
тяхната КСО 

дейност.

Разбиране на 
проблемите, 

които се 
разглеждат от 

организациите.



Как да оценте правилно дейностите

Когато правим оценка на програма за КСО, трябва да отговорим на следните въпроси:

Какво е работило добре? В какви области фирмата изпълни или надхвърли целите?

Защо се получи добре? Имаше ли фактори в или извън фирмата, които помогнаха да се 
изпълнят целите? 

Какво не работеше добре? В какви области фирмата не изпълни целите си?

Защо тези области бяха проблемни? Имаше ли фактори в рамките на или извън фирмата, 
които направиха процеса по-труден или създаде пречки?

Какво научи фирмата от този опит? Какво трябва да продължи и какво трябва да се прави
по различен начин? 

Черпейки от тези знания, и информация относно новите тенденции, какви са приоритетите на 
КСО за фирмата през следващата година? 

Има ли нови цели на КСО? 



СЪВЕТИ

Създаване на електронна
таблица за оценка. 

Електронната таблица може да 
съдейства при 

идентифицирането на модели 
или тенденции. 

Попитайте служителите какво
мислят, че е работило добре и 

какво не. Те може да имат
различен поглед върху начина, 
по който нещата биха могли да 

бъдат подобрени!

По време на оценката е 
подходящ момент да 

отпразнувате успеха и да 
възнаградите отбора.



Упражнение

Въз основа на информацията в този модул, изработете предварителна програма за
КСО, която вашата организация би могла да внедри.

• Изберете заинтересовани страни!
• Кои заинтересовани страни са най-ценни?
• Как бихте общували с тях?
• Формирайте мисията си!
• На каква цел искате да служите?
• Коя мисия служи най-добре на бъдещети планове на вашата организация?
• Разработка на проект на план за действие (икономически аспекти/управление и

политически въпроси);
• Настройка на система за мониторинг и оценка;
• Разработка на маркетинг стратегия (вътрешна и външна);
• Как бихте задействали интереса на служителите си?
• Как общувате с феновете?

Какво би 
направило вашата
програма за КСО 

устойчива?



Източници

• Bloomquist, K. (2021). Nonprofit Social Responsibility. Center for Social Impact

Communication. https://csic.georgetown.edu/magazine/nonprofit-social-responsibility/

• Cramer, J. (2005). Experiences with structuring corporate social responsibility in Dutch

industry. Journal of cleaner production, 13(6), 583-592.

• Del Baldo M. (2013) Partnerships for CSR. In: Idowu S.O., Capaldi N., Zu L., Gupta

A.D. (eds) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin,

Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_625

• Elliott, J. (n.d.). How the Red Cross Raised Half a Billion Dollars for Haiti and Built Six

Homes. ProPublica. Retrieved April 22, 2021, from

https://www.propublica.org/article/how-the-red-cross-raised-half-a-billion-dollars-for-

haiti-and-built-6-homes?token=KCQtlys2Jot94pBZSAGZgQHpS8pwmTyy

• EDF. (2021). McDonald’s saves billions cutting waste. Environmental Defense Fund.

https://www.edf.org/partnerships/mcdonalds

https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_625
https://www.propublica.org/article/how-the-red-cross-raised-half-a-billion-dollars-for-haiti-and-built-6-homes?token=KCQtlys2Jot94pBZSAGZgQHpS8pwmTyy


Източници

• Hopkins, M (1998). A Planetary Bargain: Corporate Social Responsibility Comes of

Age, Macmillan, UK, 1998

• Khoo, H. H., & Tan, K. C. (2002). Using the Australian business excellence framework

to achieve sustainable business excellence. Corporate Social Responsibility and

Environmental Management, 9(4), 196-205.

• Maignan, I., Ferrell, O. C., & Ferrell, L. (2005). A stakeholder model for implementing

social responsibility in marketing. European journal of marketing.

• Maon, F., Lindgreen, A., & Swaen, V. (2009). Designing and implementing corporate

social responsibility: An integrative framework grounded in theory and practice. Journal

of business ethics, 87(1), 71-89.



Източници

• O’ Brien, C. (2017). Creating Corporate Social Responsibility for the Nonprofit Sector.

The Cornell Policy Review. http://www.cornellpolicyreview.com/creating-corporate-

social-responsibility-for-the-nonprofit-sector/

• Poret, S. (2014). Corporate-NGO partnerships in CSR activities: why and how?.

• Waters, R. D., & Ott, H. K. (2014). Corporate social responsibility and the nonprofit

sector: Assessing the thoughts and practices across three nonprofit subsectors.

• Were, M. (2003). Implementing corporate responsibility—The Chiquita case. Journal of

Business Ethics, 44(2), 247-260.

• WWF. (2021). Coca-Cola | Partnerships | WWF. World Wildlife Fund.

https://www.worldwildlife.org/partnerships/coca-cola

http://www.cornellpolicyreview.com/creating-corporate-social-responsibility-for-the-nonprofit-sector/


Допълнителна информация

• https://gps.ucsd.edu/_files/faculty/gourevitch/gourevitch_research_bartter.

pdf

• https://momentumtelecom.com/corporate-social-responsibility-model-toms-

shoes/#:~:text=TOMS%20was%20founded%20with%20a,is%20inseparabl

e%20from%20its%20mission.&text=Today%2C%20TOMS%20gives%20s

hoes%20in,hygiene%20and%20community%20development%20program

s.

• https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_51.htm

• https://cares.nba.com/

• https://blog.submittable.com/corporate-social-performance/

• https://www.iisd.org/system/files?file=publications/csr_guide.pdf

https://gps.ucsd.edu/_files/faculty/gourevitch/gourevitch_research_bartter.pdf
https://momentumtelecom.com/corporate-social-responsibility-model-toms-shoes/#:~:text=TOMS%20was%20founded%20with%20a,is%20inseparable%20from%20its%20mission.&text=Today%2C%20TOMS%20gives%20shoes%20in,hygiene%20and%20community%20development%20programs.
https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_51.htm
https://cares.nba.com/
https://blog.submittable.com/corporate-social-performance/
https://www.iisd.org/system/files?file=publications/csr_guide.pdf


Благодарим за вниманието !



Значението на  разпознаваемата

индивидуалност (бранд) за КСО



Брандиране на инициатива за КСО
Защо е важно?

Бизнесът в днешно време, независимо от сферата,
областта или пазара, в който функционира, осъзна,
че, разрастването на бизнеса е важно и постигането
на печалба е целта, но също така изграждането на
устойчиви и надеждни отношения с местната
общност трябва да бъде приоритет. Защо това е
така?

Приносът за местното развитие и растеж трябва да
бъде цел номер едно, но също така и за укрепване
на марката. От гледна точка на икономиката,
отношението към служителите, грижата за околната
среда и цялостната социална отговорност е
определящ фактор дали вашата марка ще има
силна позиция в съзнанието на обществеността.
Прилагането на КСО помага на бизнеса да
идентифицира целта на своите марки и да създаде
имидж, чрез който организацията може да се свърже
с хората.

Екологичните дейности и 

замърсяването са много „горещи“ теми 

в бизнес средата на 21-ви век. 

Служителите и клиентите изискват и 

следват организация, която не само 

задоволява техните нужди като клиенти, 

но и показва любов към общността. За 

да направим следващата крачка, според 

проучване на „Института за репутация“, 

42% от това какво човек чувства към 

дадена компания се основава на 

познанията му за дефиницията и за 

КСО. По принцип, половината от 

репутацията и се основава на 

инициативите и за КСО.



Второ - Възможност за привличане и задържане на топ
таланти. Гаранцията, че имате точните хора около вас, е от
ключово значение за функционирането на организацията. Да
допринесат с положителна промяна е нещо, към което се
стремят все повече и повече млади хора и проучванията като
тези на Станфордския университет показват, че хората с най-
добри умения биха предпочели да работят за компания, която
се грижи за обществото. Чрез прилагане на КСО, по-
квалифицирани и продуктивни хора ще искат да работят за
организацията ви.

Като цяло, целта на КСО е да изпъкнете от другите марки и да
привлечете подходящите хора, за да постигнете това. Накратко
- „Корпоративната социална отговорност е свързана с това,
че предприятията трансформират своята роля от просто
продажба на продукти и услуги с оглед на реализиране на
печалби и увеличаване на приходите им за развитие на
обществото чрез способностите им да генерират капитал
и да го инвестират за социално овластяване“ (Кумар и
Махешвари, 2013).

Брандиране на инициативи за КСО - Защо е важно?



Включването ви!

Важен елемент за КСО е това, върху което

компанията ни ще се съсредоточи. Защо КСО е

важна за персонала на една компания и как да се

популяризира една организация чрез КСО?

Човешките елементи е все по-важен и съществен

за бизнеса през 21-ви век. Спорта е един от най-

големите и печеливши бизнеси. И човешкият

елемент е в центъра на доброто представяне на

организацията. Елементи като знания, умения,

талант, ценности и убеждения са

интелектуалният капитал, който е фактор, за да

бъде една организация конкурентоспособна.

Следователно персонала на компанията в голяма

степен определя дали една тя ще е успешна или

не.



Включването ви!

Подобно на всичко останало през 21-ви век,

бизнесът бързо и непрекъснато се променя.

Отношението на служителите към техните

организации не е изключение. Хората са много

по-наясно и разбират своите ценности, както и

ценностите на компаниите, в които работят. И

ако тези ценности не се допълват взаимно,

тогава служителят няма да бъде доволен и няма

да бъде ефективен за целите на компанията.

Значението на КСО в това отношение е от

решаващо значение. Прилагането на КСО е не

само правилно, но и вече задължително.

Отношенията между бизнеса и обществото се

обсъжда все повече и бизнесът, голям или

малък, има силата да създава промяна. Така че

действията на организацията, имат все по-

широки последици за местната общност и

околната среда. Тези последици е хубаво да са

положителни!



Включването ви!
Като се има предвид фактът, че все повече и

повече младежи имат желанието да бъдат

елементите на промяна в обществото, в което

подобряването на околната среда е ключов

приоритет а процентът на бедност е висок, то все

повече служители биха искали да работят за

компания, която полага усилия, да се справи с тези

предизвикателства.

Когато една организация се обяви за социално

отговорна, това има ефект и върху нейният

персонал - увеличава се производството,

привлича се качествена работна сила и КСО се

превръща в обща цел. Мнението на персонала е

важно, както и участието му! Ето защо всяка една

инициатива за КСО на компанията е хубаво да

бъде съобразена с мнението на служителите в нея.



Включването ви!

Понякога има по-важни елементи от заплатата за

един служител. Работата в организация, която

носи стойност за обществото и спокойствие, носи

повече удовлетворение. Така служителите са по-

продуктивни, което води и до по-добра заплата за

тях.

Служителите се грижат за автентичността! Никой

не иска да работи за компания с лош имидж, така

че КСО помага за общественото одобрение и

имидж на организацията. Проучване показва, че

само 38% от персонала на компаниите се

чувстват част от техните организации и изпитват

страст към това, което правят. Подходящата

инициатива и участие на КСО има силата да

промени това.



Включването ви!

Участието на вашата организация в инициативи

на КСО ще допринесе за вашата

удовлетвореност. Това също ще ви даде

възможност да развиете нови умения и да

покажете, че вашата организация се за

общността. Доброволчеството е ключов фактор в

КСО и по този начин и помага за по-добра

репутация и имидж на организацията.

По-доброто медийно отразяване на вашата

инициатива за КСО ще подобри и бизнес

портфолио ви. КСО предлага възможности и

ресурси, които служителите имат шанса да се

възползват. КСО е отговорът дали бизнесът и

етиката могат да съществуват съвместно. Ако

работите за организация, която популяризира

инициативи за КСО, можете да дадете подходящ

принос за отговора на този въпрос!



Какво може да направи вашият работодател, за да 

направи КСО невероятно преживяване!

На думи звучи добре участието ви в КСО

кампания, но как можете да разберете дали

вашата организация оценява вашето мнение.

Например, може би да се облечем по определен

начин за определена кауза. Wilson HCG има

изискване към служителите и ръководният

персонал да носят червено през февруари, за да

подкрепят кампанията „Go Red for Women“ на

Американската асоциация за сърдечно-съдови

болести. Понякога те носят розово за да подкрепят

инициативи свързани с „Рак на гърдата“. Същото

се прави и от женския отбор на ПФК „Локомотив“

Пловдив. Те използват розови униформи за

същата цел. Запитани за мнението им свързано с

тази инициатива, те отговарят, че е чест да бъдат

част от социално съзнателен футболен клуб.



Какво може да направи вашият работодател, за да 

направи КСО невероятно преживяване!

Възможността да ръководите проект на вашата
компания е много мотивиращо и полезно. Знанието,
че вашата организация ви вярва, че имате
решаваща дума в инициативите за КСО е
изключително стимулиращо. Добре е да давате
личен пример а не само да говорите за кампанията
– например може да дадете личен пример чрез
дарение за дадена кауза, вместо само да говорите
за нея.

Също така, комуникацията и информацията са
много важни. Трябва да знаете и да сте уверени, че
ако имате притеснения или предложения към
конкретна инициатива, то вашите работодатели ще
се вслушат във вашите предложения/решения.
Достъпността на ръководителите на компанията
показва, че мнението и усилията на персонала са
наистина ценени и се взимат в предвид.



Какво може да направи вашият работодател, за да 

направи КСО невероятно преживяване!

Вие като служител имате право да влияете на организацията ви. Компанията е инвестирала във вас,

но ако това не е така, най-вероятно работите за грешната организация. Така че, за да проверите

отношението на компанията в която работите и дали те са сериозни по отношение на КСО, може да

опитате да приложите инициатива, която дава на служителите свободата да изберат инициативата.

Разбира се, тази инициатива трябва да бъде съобразена с дейността на организацията. След като

служителите са изразили своето мнения, организацията би трябвало да ги подкрепи и работи заедно
с тях по конкретната инициатива.



Какво може да направи вашият работодател, за да 

направи КСО невероятно преживяване!

Ако имате възможност да изберете
кампания за КСО, уверете се, че тя ще
стимулира нови умения и ще помогне за
вашето професионално израстване.
Например провеждане на събитие за
набиране на средства. Това ще ви
осигури опит в управлението на събития
и бюджета им. Понякога това е най-
добрият възможен учител – да се
справиш реално с дадена задача.

Налагайте кампании, които са не само
емоционални, но и са предизвикателства
за вас и гарантират, че те ще бъдат в
корелация с бизнес дейностите на
компанията. Рекламата също е от полза.
Използвайте социалните медии
правилно. Не предлагайте твърде много
информация за вашата компания, а само
достатъчно, за да създадете интерес от
вашето участие в КСО.



Какво може да направи вашият работодател, за да 

направи КСО невероятно преживяване!

Признаването на вашите усилия е много
стимулиращо. Кой служител не желае да
бъде възнаграден за добрата работа,
която е свършил. Не е нужно да
настоявате за това, но ще бъде хубаво,
ако знаете, че работата ви е оценена
правилно. Така че, обърнете внимание на
това, което вашата организация прави, за
обществото и служителите си. Дори и да е
нещо малко, като обяд с мениджърите,
малък подарък или няколко дни отпуска ,
който показва признателност.

Кампаниите за КСО могат да бъдат както
мащабни и скъпи, но така също малки и
местни. Всеки бизнес може да бъде част
от тях, а служителите биха искали да
бъдат част от нещо, което има значение.
Особено по-младите от тях. Важно е да се
уверите, че КСО вдъхновява и се
чувствате така, сякаш сте част от нещо по-
голямо.



"Целта на живота не е да бъдеш щастлив. Ти трябва да 

бъдеш полезен, да бъдеш почтен, да бъдеш състрадателен, 

да направиш някаква разлика с това, че си живял и си живял

добре."



Благодарим ви за вниманието!


