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Предговор

Корпоративната социална отговорност (КСО) набира скорост като понятие и прак-
тика в цял свят. В някои отношения обаче тя не е нищо ново. Добрият бизнес винаги има
здрав корен в общността, в която работи, и е отговорен пред нея. Когато фирмите над-
раснаха отделните общности и държави, тази връзка често се изгуби в пазарната надпре-
вара и в стремежа за по-големи печалби за акционерите. Затова днешната идея за кор-
поративна социална отговорност е по-скоро преоткриване, а не откривателство. Тя кара
фирмите да оценяват дейността си по различен начин от този, с който са свикнали, и да
осъзнават, че техният бизнес става по-ценен, когато отговорностите им се простират
отвъд границите на обикновения балансов отчет.

Настоящото изследване се опитва да види как корпоративната социална отговорност
се вписва в особеностите на българския контекст. Въпреки че много от фирмите, участ-
вали в изследването, са се развили едва през последните петнайсет години, проучването
показва, че те осъзнават колко ценно е да бъдат добри корпоративни граждани в своята
общност. Същевременно от проучването личи и това, че в България представата какво е
добро гражданство или социална отговорност, е изключително разнообразна, а добрите неща,
които се случват по места, все още са далеч от международното разбиране за
корпоративната социална отговорност и начина, по който тя се вписва в държава членка
на Европейския съюз.

За да съдейства културата на корпоративната социална отговорност да проникне по-
дълбоко в бизнес средата в България, българската мрежа на Глобалния договор на ООН ра-
боти в партньорство с редица бизнес сдружения и неправителствени организации, а про-
учването, което държите в ръцете си – „Корпоративната социална отговорност в бъл-
гарския контекст“, е важен резултат и помощник за бъдеща работа.

Изследването и анализът са проведени от агенция „Алфа Рисърч“ по поръчка на
българската мрежа на Глобалния договор и Фондация „Помощ за благотворителността в
България“. Проучването е част от съвместните усилия на двете организации да доприне-
сат за развитието на дарителството, благотворителността и корпоративната социална
отговорност сред бизнеса в България. Изследването показва и анализира разбирането,
нагласите, практиките, проблемите и предизвикателствата, които среща българският
бизнес при осъществяването на социално отговорни инициативи.

Данните от проучването, интервютата и анализът дават нов поглед отвътре за това,
какво представлява според бизнеса корпоративната социална отговорност в България. От
тях се вижда, че макар и бавно, дарителството и социално отговорните практики се
развиват и от ограничени по обхват, неясно насочени и разпокъсани дейности прерастват
в по-изявена и стройна корпоративна политика. Това развитие е плод на икономическия
растеж, нарастващия брой големи чуждестранни компании с професионално ръководство и
стабилен подход към корпоративното управление, и засилващия се капацитет на
съмишленици в неправителствения сектор, които могат по-добре да подпомагат бизнеса.

Важна констатация е, че много фирми все още не правят ясно разграничение между
дарителство, спонсорство и социално отговорни дейности, а въпреки положителните тен-
денции корпоративната социална отговорност не е залегнала в дългосрочните стратегии
на фирмите.

Базовото проучване и анализът, публикувани в този доклад, са отправна точка къде се
намира днес корпоративната социална отговорност в България. Те съвпадат с началото на
един нов регионален проект, „Ускорено развитие на социалната отговорност на бизнеса в



новите страни членки на ЕС и страните кандидатки като средство за хармонизиране, кон-
курентоспособност и социално сближаване в ЕС.“ Проектът е съфинансиран от Европей-
ската комисия и ПРООН и ще се изпълнява от постоянните представителства на ПРООН
и националните мрежи на Глобалния договор в 8 държави – България, Хърватия, Унгария,
Литва, Македония, Полша, Словакия и Турция. Той е насочен към практиките, възприети от
фирмите (местни и чуждестранни), но се стреми да обхване също бизнес и браншовите
сдружения, местните и централните органи на управление, профсъюзите, научните среди,
неправителствените организации и медиите от страните участнички в проекта.

Надявам се, че чрез съвместната ни работа и партньорство ще можем да направим
обстойна карта на дейностите и участниците в процесите на корпоративна социална от-
говорност, ще набележим пропуски в капацитета и области, в които е необходима подкрепа
както за бизнеса, така и за държавните институции – ако искаме българските фирми да са
по-тясно ангажирани със своята общност в съзвучие с европейските и международните
стандарти за социално отговорен бизнес. Имайки предвид постамента от добра воля и опит,
който разкри настоящото проучване и върху който можем да надграждаме, аз съм оптимист,
че по-скоро рано, отколкото късно, и с активното участие на бизнеса България ще създаде
своя национална стратегия за корпоративната социална отговорност.

Нийл Буне
Постоянен представител на ПРООН

Постоянен координатор на ООН в България

От началото на инициативата „Глобален договор“ през 1999 г., ООН насърчава световния бизнес
активно да се ангажира с отговорни бизнес практики. В партньорство с частния сектор агенциите на
ООН популяризират корпоративната социална отговорност като по-добра бизнес практика,
ангажимент към живота на местните общности и признание, че успехът на  търговската марка сега
зависи в еднаква степен колкото от нейното качество, цена и уникалност, толкова и от това как
фирмата взаимодейства със своите служители, общността и околната среда. Фирми от всякакъв калибър
все повече осъзнават променящата се бизнес среда и отчитат нарастващото значение на социалната
отговорност на бизнеса, за да запазят и разширят своята репутация и да постигнат устойчив растеж.

Глобалният договор в България също насърчава бизнеса да се ангажира с конкретни партньорски
проекти, насочени към по-широките предизвикателства в общественото развитие и Целите на
хилядолетието за развитие. Ето и някои от тези проекти, осъществени от българската мрежа на
Глобалния договор: Глобален договор +3 „Бизнесът срещу корупцията“, Насърчаване на
предприемачеството; Мост на любовта; „Здравето – споделената отговорност. Опитът на бизнеса“;
Разпространение на добри практики за социална отговорност на бизнеса – публикация на първия по рода
си Справочник на отговорния бизнес (2005) съвместно с Българския форум на бизнес лидерите и Фондация
„Помощ за благотворителността в България“.



Съществуват много мнения за отношението между успешния бизнес и общественото
благополучие. Според някои, двете не са свързани и за постигането им трябва да се работи
отделно. Други вярват, че бизнесът трябва да се грижи за създаването на качествена среда
за хората, за да могат те също да дадат своя благотворителен принос. Трети аргументират
фирмената благотворителност не като морален акт, а като инвестиция в среда, в която
се прави по-успешен бизнес.

В страните от Европейския съюз, към които България се присъедини, обществата все
повече настояват за по-сериозни социални ангажименти от страна на бизнеса.
Общественият натиск и очакванията на пазара доведоха до нов, интегриран подход към
правенето на бизнес и правенето на добро. Двадесет и първи век започна със съгласието на
бизнес лидерите за това, че бизнесът има отчетлив принос към устойчивото развитие, че
са нужни нови знания и специални усилия, нови подход и ценности, които се обединяват в
разбирането за социалната бизнес отговорност.

Добрата новина е, че в България тази модерна концепция намира отклик сред все повече
фирми, които търсят подходящи и ефективни начини да покажат своята ангажираност
към служителите, околната среда и обществените проблеми. В проучването на
корпоративната социална отговорност в България тези фирми ще могат да открият и
оценят себе си.

Вярваме, че мненията на представители на бизнеса и статистическите данни, които
ви представяме, ще окуражат по-стратегически подход, дългосрочен поглед, ангажиране на
персонала и на клиентите. Заедно предизвикателствата се преодоляват най-лесно. Мрежата
на Глобалния договор в България е мястото, където това може се случи.

За нас, Фондация „Помощ за благотворителността в България“ е особено важно, че
проучването отрежда на нестопанските организации ролята на партньор на социално
отговорните компании. От нестопанските организации се очаква да „лансират идеи“ и да
бъдат готови да съдействат на фирмите за постигането на устойчивост в техните
проекти. Компаниите вече търсят „реномирани“ нестопански организации със сериозен опит
и ресурс, за да се насочат към важни проблеми с добър ефект за бизнеса и за обществото.

Като организация с мисия да подпомага бизнеса в България в създаването и оптими-
зирането на корпоративните програми за социална отговорност, Фондация „Помощ за
благотворителността в България“ ще продължи да инициира и участва в подобни
информационни проекти в подкрепа на отговорния бизнес в страната.

Елица Баракова
Изпълнителен директор

Фондация „Помощ за благотворителността в България“
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Методология на изследването

» Настоящият доклад представя обобщените
резултати от две проучвания по темата
„Корпоративната социална отговорност в
български контекст“, реализирани чрез съче-
таването на количествени и качествени ме-
тоди.
– Проучване с качествени методи – на то-

зи първи етап бе проведена една фокус гру-
па (8 участника) и 29 дълбочинни интервю-
та с представители на средни и големи ком-
пании, отговарящи за корпоративната со-
циална отговорност (КСО). Проучването е
проведено в периода юли-август 2006 г. Цел-
та беше да се установи какво е разбиране-
то за КСО, с какви мотиви и в какви форми
се прилага тя, какви са ограниченията и
пречките пред нейното развитие в Бълга-
рия.

– Количествено проучване – посредством
пряко стандартизирано интервю сред от-
говарящите за корпоративната социална

отговорност в 121 средни и големи компа-
нии. Теренната работа е реализирана в пе-
риода 4–27 октомври 2006 г. На този вто-
ри етап беше извършена проверка на хипо-
тезите, формулирани по време на първата
фаза, като се целеше да се анализират чрез
количествени индикатори нагласите и
практиките на бизнеса в приложението на
КСО.

» Изследователският проект е реализиран по
поръчка на българската мрежа на инициати-
вата „Глобален договор“ на ООН и Фондация
„Помощ за благотворителността в Бълга-
рия“ като част от усилията им да съдейст-
ват за развитието на дарителството, бла-
готворителността и корпоративната соци-
ална отговорност сред бизнеса в България, да
активизират публичния дебат по тази те-
ма, да разпространяват както добрите прак-
тики, така и критическо, рефлексивно отно-
шение към възможностите за по-ангажирано
отношение на бизнеса към екологията и со-
циалната среда.

Структура на извадката в количественото проучване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ

ОТ КОЛИЧЕСТВЕНОТО И КАЧЕСТВЕНОТО ПРОУЧВАНЕ

Както „дарителство“, така и „корпоративна
социална отговорност“ са термини, широко
навлезли в съвременните бизнес практики и в ана-
лизите, посветени на различни аспекти от фирме-
ната култура, обучение и развитие. Въпреки това,
съвсем не може да се твърди, че съществува един-
но разбиране за съдържанието на тези две понятия,
за пълния набор от дейности които те включват
и за стриктното разграничение между тях.

Дарителството се смята за по-традиционно
понятие и като правило се свързва със заделяне на
част от печалбата на фирмите, или на лични сред-
ства (под формата на финанси, имущество, ценни
предмети и пр.) за подпомагане на определени со-
циални групи и/или дейности. Дарителството по-
често бива възприемано като еднократно дейст-
вие (макар и мащабно), или като серия от дейст-
вия, извършвани при наличието на определени обс-
тоятелства (природни бедствия, военни конфлик-
ти, катастрофи), обединени от императива за
оказването на помощ, особено по отношение на
проблеми, с които държавата не може да се справи.
Такива са масовите случаи на дарителство в Бъл-
гария – спорадични, относително малки по обем, из-
вършвани главно по Коледа, или при възникването
бедствия и аварии. Това са акции, оказващи критич-
но-необходимата помощ, тогава, когато държава-
та не може да изпълни социалните си функции (ле-
чение на тежко болни деца, трансплантации, бол-
нично и училищно оборудване и пр.). Важно е обаче
да се отбележи, че в съвременните общества са-
мите дарителските практики търпят развитие.
Компаниите започват постепенно да изработват
ясни, публични стратегии за дарителство, които
вземат предвид тенденциите в обществените и
правителствените политики. Нараства делът на

дарителството в подкрепа на дългосрочни, стра-
тегически каузи.

Корпоративната социална отговорност се
смята за по-ново понятие, което макар и дискути-
рано още от класици на либералната икономичес-
ка мисъл като М. Фридмън и Фр. Хайек, започва ак-
тивно да навлиза в практиката на бизнес корпора-
циите през втората половина на 20-ти век. Дефи-
нициите на понятието са твърде разнообрази, но
те гравитират около двете ключови, дадени от
Европейската комисия и Световната банка. Спо-
ред първата, корпоративната социална отговор-
ност е „концепция, при която фирмите интегри-
рат на доброволна основа социална загриженост и
загриженост за околната среда в бизнес операции-
те си и във взаимовръзките си с другите действа-
щи лица“.

Според определението на Световната банка
„КСО е ангажиментът на бизнеса да допринася за
устойчивото икономическо развитие и да гаран-
тира връзка с работниците, техните семейства,
местната власт и обществото като цяло, с цел
повишаване качеството на живота, което да бъде
приемливо както за бизнеса, така и за развитие-
то“. КСО се разглежда като дейност, която не е
еднократен акт, а устойчив процес и съдейства за
балансиране на трите стълба на устойчивото раз-
витие – икономическият растеж, развитието на
обществото и защитата на околната среда.

В практически план обаче, а понякога и в изс-
ледователските анализи, дарителството и соци-
ално отговорните дейности често биват смесва-
ни. Дългосрочните стратегии, подпомагането на
местната общност в решаването на проблеми, с
които тя не може да се справи, ангажирането със
значима социална кауза, се свърза като правило с

1. Преобладаващи възгледи и дефиниции

за „корпоративната социална отговорност“

и „дарителството“
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КСО, а за дарителството „остават“ по-ограниче-
ните, еднократни действия в полза на една или дру-
га социална група. Дори и в този случай обаче, гра-
ниците между двете остават размити и дадена
дейност бива квалифицирана веднъж като дари-
телство, друг път – като проявление на КСО. Сре-
щат се и мнения от професионалисти в областта,
че „социалната отговорност“ е „мотив“ за дари-
телство. По-стриктно разграничение съществу-
ва единствено при ангажиментите по отношение
на работниците и техните семейства, както и в
опазването на околната среда, които биват при-
числявани към КСО. По отношение на социалната
среда и взаимодействието с различни социални об-
щности двете понятия се използват на практика
като синоними.

Налице е и едно „инструментално“ разграни-
чение на КСО от дарителството. Последното се
определя като дейност, която може да бъде отче-
тена счетоводно като дарение. Този технологико-
инструментален подход обаче не оказва пряко вли-

яние върху мотивацията и ангажимента на фир-
мите с един или друг тип дейност.

Проучването, чиито резултати представяме
по-долу, изхожда от представените по-горе опре-
деления и дефиниции на дарителството и КСО. Съ-
щевременно обаче то регистрира висока степен на
припокриване между тези две понятия в ежеднев-
ната бизнес практика. Категоричното разграни-
чаване и обособяване на двете в много случаи би би-
ло изкуствено и не би съответствало на реалната
степен от еволюцията на тези дейности в Бълга-
рия и прилагането им от българските компании. За
голяма част от фирмите дарителството и КСО
представляват един общ комплекс от дейности и
практики, които те осъществяват съобразно кон-
кретни цели, или корпоративни стратегии. Пора-
ди това и в настоящото изследване развитието
на тези практики се разглежда до голяма степен
успоредно. Там, където такива разграничения се
правят, това е специално посочено.

2. Икономическият климат, развитието на дарителството

и социално отговорните дейности

От дейност, ограничена по обхват, хаотич-
на по насоченост и разпокъсана по форма, дарител-
ството и социално отговорните практики започ-
ват, макар и бавно, стъпка по стъпка, да се прев-
ръщат в „по-видима“, структурирана и привлича-
ща вниманието на бизнеса и обществеността
сфера на дейност. Три са основните предпостав-
ки за това:

» Първо, позитивно икономическото развитие
на страната. Поредица икономически инди-
катори очертават положителни тенденции
в макро икономическите параметри, което
намира отражение в оценките и проекциите
им върху икономическата активност на биз-
неса. 67% от анкетираните от Алфа Рисърч
фирми определят условията за правене на биз-
нес в България като добри и още 7% като мно-
го добри. На обратната позиция са 26%. Рес-
пективно, 72% от анкетираните фирми смя-
тат развитието на тяхната фирма за успеш-
но (27% – „изцяло“ и още 45% – „по-скоро успеш-

но“). 25% признават за наличието на същест-
вени трудности пред развитието на техния
бизнес. Фирмите, които оценяват общите ус-
ловия и собственото си развитие си като по-
зитивни, отделят от 1.5 до 2.5 пъти повече
от останалите насочват средства за дари-
телски инициативи и дейности в полза на об-
ществото. Влиянието на икономическия фак-
тор е двустепенно. Първо, разбираемо е, че
фирмите в по-добро икономическо състояние,
са в по-благоприятна позиция да заделят сред-
ства за реклама, ПР, дарителство и дейности
в полза на обществото. Промяната в иконо-
мическата конюнктура пряко влияе върху та-
зи част от дейността на фирмите. На второ
място, факторът икономическо развитие има
и едно по-опосредствено, но не по-малко зна-
чимо влияние. Интензивно развиващите се
фирми, с добри пазарни позиции и печалби про-
явяват много по-голяма грижа към публичния
си образ, оценката за техния успех и взаимо-
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действието с отделните социални групи. По-
някога тази загриженост произтича от ими-
джа на компанията в обществото, в други слу-
чаи – от стремежа за компенсиране на отри-
цателно влияние от дейността на фирмата
върху заобикалящата среда, в трети – от же-
ланието за разширяване на предпоставките
за по-ефективно развитие на бизнеса. Всички
те, както и някои други специфични мотиви,
са косвени ефекти от позитивното икономи-
ческо развитие и в много голяма степен опре-
делят конкретните форми на развитие на да-
рителството и социално-отговорните дей-
ности.

» Второ, продължаващото и все по-активно
навлизане в България на представителст-
ва на големи западни фирми, привличане на
чужди капитали чрез приватизацията и ин-
вестиции на зелено, респ., утвърждаването на
професионален мениджмънт, професионално
управление на човешките ресурси, корпора-
тивната политика и имидж, вкл. корпоратив-
на социална отговорност. Всичко това съдейс-
тва за пренасянето на нашия пазар на част
от практиките на западните компании в об-
ластта на дарителството, спонсорството,
социално отговорните дейности. Ангажира-
нето с определен тип социално отговорни
дейности, повишаването на познанията и ин-
формираността в тази сфера, започва само по
себе си постепенно да се превръща в модел и
стимул за развитието на подобни практики
в българските условия. Така например, 72% от
чуждите фирми и 79% от големите (с над 100
души персонал) са отделяли средства през пос-
ледната година за обществено отговорни дей-
ности, при средно 44-50 на сто за по-малките
и българските. Същевременно, фактът, че вся-
ка втора фирма с персонал над 50 души е от-
делила през годината средства за подобни дей-
ности, показва, че в тази сфера вече започват
да се налагат вътрешни норми и модели. Кое-
то активизира фирмите в посока, която доп-
реди няколко години стоеше доста встрани
от тяхното внимание. Важен показател за
това активизиране е и фактът, че значимо на-
раства делът на фирмите, които са в състоя-
ние точно да посочат какво представлява,

например, дарителството по ведомост. Уве-
личава се, макар и леко, делът на фирмите, ко-
ито имат намерение да организират кампа-
нии, при които цената на техен продукт, или
услуга се разпределя за подпомагане на опреде-
лена социална кауза. Промяната в нагласите
показва, че тези практики започват да се
превръщат в част от публичното присъст-
вие на компаниите, в престижна социална нор-
ма, която дори и да не се практикува, не бива
отхвърляна1 . (виж фигура 1)

» Трето, развитие на неправителствения сек-
тор, работещ в областта на дарителст-
вото, увеличаване на способността му да ко-
ординира и реализира по-големи проекти, ус-
тановяване на по-ясни правила за работа в не-
го, възможност за проверка надеждността на
дадена организация и контрол над дейността
Ӝ. За една година с около 10 на сто нараства
делът на фирмите, които знаят за същест-
вуването на Централен регистър, където се
вписват организациите, определили се да ра-
ботят в обществена полза и които ежегодно
трябва да предават там отчети за дейност-
та и финансите си. (виж фигура 2)

1 При тълкуването на данните следва да се има предвид, че по-
ради спецификата на проучването (акцент върху социално от-
говорните дейности и нагласи към инициативата „Глобален
договор“) през 2006 г. са включени по-голям дял големи фирми,
което несъмнено влияе върху резултатите, доколкото имен-
но по-големите фирми имат по-активна дарителска полити-
ка. Същевременно обаче както тук, така и при другите инди-
катори, се наблюдават интензивни позитивни промени, на
първо място, в групата на големите фирми и на второ, макар
и в по-малка степен – при по-малките. Дори и конкретните
числови стойности за съвкупността от фирми в България да
са по-скромни, несъмнени са положителните отмествания по
редица показатели.



КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В БЪЛГАРСКИЯ КОНТЕКСТ 11

В почти същия порядък се увеличава и делът
на фирмите, насочвали заделените от тях суми, към
неправителствени организации, набиращи средст-
ва за определена цел. Променя се постепенно и сама-
та структура на подпомагането. Ако през 2005 г. ди-
ректното подпомагане на частни лица е второ по
значимост за фирмите, то през 2006 г. средните и
големите заявяват, че на второ място след държав-
ните институции даряват средства на неправи-
телствени организации. (виж фигура 3)

Както вече подчертахме по-горе, поради про-
мяната в структурата на извадката през 2006 г., е
възможно конкретните числови стойности, валид-

ни за мнозинството от фирмите в България (пре-
димно микро и малки), да не са така драстично про-
менени, но тенденцията е налице. Особено важен
индикатор в това отношение е регистрираната в
качественото изследване промяна в разбирането
за ефективността и контрола над изразходвани-
те средства.

По отношение на различните видове ad hoc да-
рения към частни лица, на тях нямаме възможност
да влияем, нито да контролираме, нямаме и инфор-
мация. Ето затова не обичаме да работим с физичес-
ки лица и да даряваме директно на тях, предпочита-
ме определени организации, където може да се пос-
тигне някакъв контрол, последващ контрол върху то-
ва, как са били изразходвани средствата.

В началото дейността ни беше много по-разпи-
ляна, хаотична, дарявахме на различни лица, които
се обръщаха за помощ към нас. Мислехме, че е по-
добре да дарим на конкретен човек средства, защото
е ясно при кого отиват. В последствие се оказа, че
има много измами, а и не е възможно да се разбере
какво точно е станало с дарението. По-добре е да се
насочват средства към реномирани фондации, кои-
то знаят кой се нуждае в най-голяма степен и мо-
гат да контролират използването на средствата.

Може да се предполага, че развитието на те-
зи тенденции ще обуславя и в бъдеще позитивни
промени в структурата на дарителството. Раз-
бира се, налице са съществени различия в отделни-
те фирми и сектори. Процесът е по-скоро неравно-
мерен и се влияе както от икономическите резул-
тати на фирмите, от социалната среда и визии-
те на ръководството, така, в много голяма сте-
пен, и от утвърждаването на вече работещи мо-
дели, от пренасянето на добри практики, от при-
добиването на повече информация, познания и уме-
ния за действие в тази област.
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3. Разбиране на социално-отговорните дейности

В отговор на свободен въпрос, анкетираните
представители на бизнеса в България, посочват
следното разбиране за социално-отговорните дей-
ности:

Анализът на тези резултати, и особено, на
отговорите, получени от дълбочинните интервю-
та, позволяват да се очертаят три основни раз-
бирания за обществено отговорния бизнес, от ко-
ито произтичат и три основни подхода в прилага-
нето на тази концепция:

» Първият, най-разпространеният, е разбира-
нето на социално-отговорния бизнес като
грижа за персонала и семействата на рабо-
тещите във фирмата. Макар и този анга-
жимент да не се отрича от големите фирми,
съсредоточаването главно и единствено вър-
ху него е типично за средните. Разликите ид-
ват не толкова от това, дали грижата за ра-
ботещите е форма на социална отговорност
или не (повечето фирми я тълкуват като та-
къв ангажимент), а от равнищата, на които
се разгръща. 1/ В част от случаите фирмена-
та политика спира до грижата за персонала, в
другата – макар и да присъства, не се изчерп-
ва с нея; 2/ Грижата за персонала може да се
проявява като затворено, патерналистично
по тип отношение на зависимост на работ-
ниците от работодателя, или като регламен-
тирани практики на права, защита и кариер-
но развитие.

„Нашето разбиране за социално отговорен бизнес
е свързано преди всичко с инициативи, насочени към
персонала на фирмата. Ние сме осигурили допълни-
телно безплатно медицинско обслужване за персона-
ла чрез договор с медицински център. Всеки един има
допълнителна медицинска застраховка Служители-
те ни ползват всеки месец безплатна транспортна
карта за цялата градска мрежа. Осигурили сме раз-
нообразна храна в стола, като фирмата я субсидира
на 60%. Всеки има право на овърдрафт в размер на
удвоената си заплата за месеца. Считам тази кре-
дитна политика (гарантирана финансово от фирма-
та пред банката) за успешна, макар и рискова за нас,
социална инициатива“.

В практиката у нас съжителстват и двата
типа. В по-малките населени места преобладава
първият тип – „работодателят като благодетел“.
В този случай подпомагането на персонала и дирек-
тното дарителство в много случаи служат за изг-
раждане на позитивен обществен имидж, често
предшестващ преминаването на съответния „бла-
годетел“ в политиката. Затова посоките на анга-
жираност са основно домове за стари хора, деца, ин-
валиди, близки на работещите във фирмата. Т.е. бе-
нефициентите са лица и групи, чрез които се раз-
ширява социалната база на подкрепата за съответ-
ния работодател, и/или се осъществява компенса-
торна функция по отношение на неговия бизнес.
Част от големите фирми обаче са разгърнали ди-
ференцирана политика за подкрепа на персонала,
чрез курсове за квалификация, обучение, социални
инвестиции посредством облекчен режим на оси-
гуровки и кредитиране, които увеличават капаци-
тета, професионалния и социалния капитал на ра-
ботещите. Външната подкрепа и оценка за създа-
дената етична бизнес среда във фирмата е от осо-
бено значение за поощрение на работодателите.

Работниците ходят на обучение в Европа, а ад-
министрацията на семинари в България. Това се прави
с цел те да повишат своите познания и да доприне-
сат за развитието на компанията. Това наистина е
важно за нас, защото те, връщайки се, носят със себе
си нови познания и умения. Ние използваме натру-
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паните там знания и опит. Мислим, че така ще се
подобри нашата работа, а това ще доведе до увели-
чение на продажбите и печалбата. Това е добре за
нас, защото те идват с много познания, много опит.
Нашата компания беше избрана при посещението в
България на … (значима личност от чужбина) … тя
се срещна с нашите служители, видя, че те са много
щастливи и доволни. Едновременно с това видя при
какви условия се работи. … беше много впечатление
от цялото свое посещение, пожела да се снима с на-
шите служители. Това е голямо признание за наша-
та компания.

» Вторият – „ангажиране със социални дей-
ности в полза на обществото“. Най-често
под това се разбира облагородяване на градс-
ката среда, ПР дейности със социален ефект,
подпомагане на сираци, деца и възрастни хора
в домове, т.е. там, където държавата няма
достатъчно средства, бизнесът подпомага об-
щността. Видът дейност рефлектира и вър-
ху начина на планирането и осъществяване-
то Ӝ. Като правило не са обвързани с дългос-
рочни стратегии, а се решават случай за слу-
чай.

„Въпреки че нямаме право на спонсорска инициа-
тива, като типични българи, намираме начини да
подпомагаме различни социални каузи. Средствата
са в общ размер от 20 000 лв. годишно. Участваме в
Българската Коледа, дарявали сме пари за паметника
на Джон Атанасов, на домове за сираци.“

Ами много практично походихме към въпроса –
всички ние се разхождаме в града, лятото имаме нуж-
да от свеж въздух в градинка, вечер имаме нужда с
приятели, съпруг, деца да се разхождаме в светла
градина. Чисто практично – повярвайте ми. Реших-
ме, че не е добре една централна градинка в София да
бъде не озеленена, неприятна за хората, неприятна
за гостите на столицата. И понеже пак опираме до
въпроса за финансовото състояние на държавата. Ние
не можем да се сърдим на общината, че няма нужни-
те средства да поддържа всички зелени площи. Ето
за това идва бизнесът, който има финансовите сред-
ства, а общината има човешкия ресурс, за да го нап-
рави. Защо да не се обединим – в крайна сметка ние
дарихме средствата, общината ни оказа логистична

подкрепа и с нашите финансови средства поддържа
градинката. Второ създаваме работа, Вие може би
сте Видяла хора, които очевидно нямат друг шанс
да си намерят работа, те работят в озеленяването,
като чистят градинка, ние им създаваме работа на
тези хора, те получават някакви пари за това. Така
че – защо не. Това беше за зелената градинка – и мога
да Ви кажа, че аз се разхождам с изключително удо-
волствие – и не само аз. Чувам много хора, които
казват : “Боже колко хубава стана градинката“ – ся-
дат на пейката, децата се разхождат, ама няма да
се разхождат в една мръсотия. Същото се отнасяше
и с осветлението. Да зелена добре, но защо не и свет-
ла. Пак практично походихме към нещата – съвсем
случайно не си спомням кой го каза: „Абе минах през
градинката зад Двореца (извинявам се за жаргона,
който ще употребя) язък, че е на центъра“.

Тази зачестила напоследък практика вече пре-
дизвиква обаче и своята критическа рефлексия. До-
като част от компаниите идентифицират соци-
ално отговорните дейности с облагородяването на
социалната среда и активно се ангажират с тях,
други поставят под съмнение дългосрочния социа-
лен ефект от подобни инициативи. Нещо повече,
споделят мнението, че понякога „зад гърба“ на биз-
неса се утвърждават не дотам отговорни и проз-
рачни практики. Според представителите на та-
зи втора група „обгрижването“ на социалната сре-
да, заместването на държавата или общината, ко-
гато те не могат да се справят с функциите си, не
бива да се отъждествява с ангажирането със соци-
ална кауза.

Естествено, че в България има и други достойни
каузи – екология, култура, социално значими заболя-
вания. Някои ги „изповядват“, като се грижат за шад-
раванчета и градинки. Никога не бих дал средства …
за строеж на църква. Българският Свети синод е дос-
татъчно богат за да финансира строежа и издръж-
ката на храмовете си. Не го прави, защото не иска.
С тази дейност се занимават хора със съмнителна
репутация, които изкупуват гузни съвести.

Сега тече един процес по осиновяване на градин-
ки в София. Ние мислехме дали да се включим и трябва
да призная, че аз съм човекът, който спря този про-
ект. Сега много шумно се откриват градинки, кои-
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то са осиновени от някоя поредна банка. Сумата оба-
че, която се иска от общинска служба „Озеленяване“,
е толкова огромна, че човек се замисля със злато ли
ще боядисват тези пейки. Смятам, че за издръжка-
та си общинарите нямат нужда от благотворител-
ност. Разбира се, важно е средата в която живеем да
е красива. Важно е да направиш нещо за града си. Но
това не трябва да е свързано с обществено-отговор-
ните дейности. Те трябва да са от полза за хората, а
не за изхранването на чиновници, които са си надпи-
сали яко с калема. Именно това отблъсква бизнеса и
затова ние се оттеглихме от един проект за под-
държане на градинки. Човек не обича да го правят на
глупак. Длъжни бяхме по техните цени да наемем
техните изпълнители. Но нали ние не подпомагаме
общината, а гражданите на София!

» Третият, относително най-слабо разпрост-
раненият подход – ангажиране в дейности
с дългосрочен социален ефект. Тук влизат –
инвестиции в образование и обучение, привли-
чане вниманието на обществото върху важен
социален проблем и перманентно ангажиране
на фирмата с този проблем. Много често то-
зи подход се упражнява от големите чужди
фирми, които имат разработена корпоратив-
на фирмена политика и следват нейната
стратегия. Към него се присъединяват обаче
и някои по-големи български фирми, които пос-
тепенно започват да формират стратегия за
социалните си ангажименти. Те започват да из-
работват по-цялостни, дългосрочни страте-
гии и политики, изхождайки от виждането, че
бизнесът трябва не само да компенсира сла-
бостта на държавата в определени области, а
да осигурява средства и простор за стимули-
ране на творческите импулси, за изпробване на
нови подходи, там, където старите не вече ра-
ботят.

„Всъщност тази кампания е част от дейността
на компанията на международно ниво, тя се про-
вежда в цял свят, и е насочена към това хората да се
научат да водят един благополучен начин на живот.
По-голяма част от нашите компании се насочват
към това да информират по-добре консуматорите
за това, какви са предимствата на продукта. Друга
част от тази кампания е въвеждането на т.н. „хра-

нителен компас“, върху опаковките на продуктите“.

Такава наша социално отговорна инициатива е –
„Не карам пил“. Тя продължава повече от 8 години.
Дори е печелила специалната награда на световната
асоциация на радио разпространителите.. Раздаваме
стикери, още могат да се видят таксиметрови шо-
фьори или коли, които носят нашия стикер с една
краставица. Привличаме много известни хора не са-
мо в България – Елтън Джон, Стинг, и редица други
са заставали зад тази кауза. Тук в България почти
няма артист, който да не е помолен от нас и да не
застане зад нея.Друга такава промоция, която е на-
сочена към шофьорите, която правим в момента е
„Убий скоростта, спаси дете“. Това е кампания спе-
циална издигната, заради голямата смъртност и про-
изшествия, която има сред децата. За тези кампа-
нии, а и за другите, работим в много добри отноше-
ния със Столична община, с пътна полиция КАТ, с
пътно-строителна техника, защото заедно с тях пра-
вим редица от нещата, от които имаме нужда.

Особено важно е да се подчертае една тенден-
ция, която отбелязахме и по-горе – развитието на
благотворителните и социално-отговорни дейнос-
ти от хаотични, разпръснати, на парче, към по-
структурирани и цялостни дейности.

До 2004 год. благотворителната ни дейност бе
до голяма степен хаотична. Спонсорирахме джаз фес-
тивала в Банско, организирахме кампанията „Жи-
вей на чисто“ за пролетно почистване на София и
градовете, в които имаме представителства. Под-
помагахме млади таланти на възраст 14-18 год., со-
фийската кинопанорама и различни спортни събития.

Нещата коренно се промениха през октомври
2004 год., когато в сътрудничество с НПО създадох-
ме фонд за подпомагане на домове за деца лишени от
родителска грижа. Решихме да съсредоточим наши-
те усилия в посока професионална реализация и ква-
лификация на младежите, за да имат по-добри перс-
пективи след излизането си от домовете. Мотиви-
рани бяхме от желанието да дадем по-добра житейска
алтернатива на тези деца. Смятаме, че тази дей-
ност е важна. Средната възраст на нашите служи-
тели е много ниска, затова проблемите на младите
хора ни вълнуват. Те са тези, които ще променят
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облика на България и ще я направят привлекателно
място за живот, бизнес и инвестиции. Ефектът е на-
лице – отличниците учат с наши стипендии във ВУЗ,
подобрени са компютърните умения на учениците, във
Варна се усвояват професии свързани с мореплаване-
то. Искам децата да повярват, че ако имат желание и
заложби и положат съответните усилия, един ден би-
ха могли да бъдат на мястото на всеки от нас.

Към тази група причисляваме и случаите, ко-
гато фирмите се придържат стриктно към кор-
поративните стратегии на компаниите-майки,
които като правило следват по-дългосрочни поли-
тики. И тук обаче също се наблюдават различни
равнища и степени на ангажираност.

„Инициативите на нашата компания в България в
полза на обществото са предопределени до голяма сте-
пен от традициите и опита на компанията в други
страни. Приоритет е спонсорирането на културни про-
яви и проекти с културно-историческа насоченост.
Опитваме се да насърчаваме социалната отговорност
в българското общество чрез финансова подкрепа на со-
циални проекти и институции“.

Друга разновидност на дългосрочна страте-
гия е обвързването на инициативите със сферите
на дейност на компанията, целящо постигането
на мултиплициращ ефект.

Направление, в което работим, е безопасността
по пътищата. За нас е важно нашите клиенти да са в
добро здраве и да нямат инциденти по пътищата.
Провеждаме образователни кампании сред шофьори-
те съвместно с МВР, КАТ и общините. Отпечатва-
ме листовки. Включваме се в кампаниите на КАТ за
образоване на децата. С клуб „Бип-бип“ издаваме учеб-
ни помагала в тази насока. Финансирахме поставя-
нето на светофар на Околовръстното на опасно кръс-
товище с много инциденти.

Решихме да изграждаме доброволно пречиства-
телни станции, защото това е проблем в България,
това е пазарна ниша. Имайки няколко по-малки стан-
ции в малки селища, това отваря вратите към голе-
мите търгове за големи пречиствателни станции.
Ние четем докладите на ЕС за екология, води и пре-
чистване. 90% от малките населени места нямат

пречиствателни станции, което е голям проблем. В
момента има 26 търга за големи пречиствателни
станции.

Паралелният анализ на данните от коли-
чественото проучване и дълбочинните интервю-
та показва, че в мнозинството от случаите от-
съства стриктно разграничение между дарител-
ство, спонсорство, благотворителност и дейнос-
ти в полза на обществото. Когато бизнесът да-
рява средства в помощ на деца, старчески домо-
ве, преодоляване на щетите от наводнения и пр.
той определя тези свои действия като социално
отговорни дейности („социално-отговорен бизнес“,
„бизнес, който е отговорен пред местната общност и
обществото, в което се развива“ – са предпочитаните
термини, които се използват). В някои случаи разг-
раниченията се правят на базата на счетоводно-
то отчитане на дарителството, но това е ряд-
кост и не определя мотивацията и насочеността
на политиките в тази област. Като правило сред-
ствата, насочвани към частни лица, се считат за
дарения, а тези към публични институции, непра-
вителствени организации, облагородяване на окол-
ната среда и за социалната превенция се дефини-
рат като социално отговорни дейности.

Първият проект от социално отговорните ни дей-
ности е Коледното парти за сираци. Всяка година на
Коледа ние каним 300 – 400 сираци от различни домо-
ве да си поиграят, попеят и танцуват. Ние ги водим в
Младост в Палавници и те остават там през целия
ден – там те си играят, хапват и накрая на деня ние
им даваме коледни подаръци. Това сирачета от София
и околностите. Ние сме канили известни личности,
за да направят децата щастливи.. Вторият такъв про-
ект е съвместно с общината – подпомагаме старите
хора, като им даваме различни продукти. Голяма част
от благотворителните организации се обръщат към
нас, като им даваме това, от което те се нуждаят. И
третата част е свързана с нашите работници – ние
полагаме специални грижи за тяхното здраве. Всеки
месец или на няколко месеца лекар проверява тяхното
здравно състояние. Също така ние изпращаме нашите
служители в Европа на обучение.

В единични случаи се споделя много ясна фир-
мена философия, която разделя дарителството от
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социално отговорните дейности (тук използвани-
ят термин е „социално инвестиране“) и показва
прецизно и осмислено формулирани фирмени поли-
тики.

Политиката на компанията еволюира от поли-
тика на дарение, към политика на социално инвести-
ране. Ние сме бизнес организация. Имаме задълже-
ние към акционерите си. Целта на съществуването
ни е да създадем продукт, който да е в полза на кли-
ентите, но и да ни донесе печалба. Наред с това се
съобразяваме на какъв пазар функционираме и какви
са очакванията на обществото към нас. Принудени
сме да търсим баланс между интересите на акцио-
нерите и тези на обществото. Така развихме своя-
та т. нар. „Политика за социално инвестиране“. Тя
няма нищо общо с политиката на благотворител-
ност и дарения, защото „няма безплатен обяд“, как-
то знаем. Това е глобална политика на компанията.
Компанията се старае да помага на обществата
където функционира, като намери конкретен израз
на тази помощ, така че тя да е полезна и за бизнеса
на компанията. Търсим връзка между помощта към
обществото и нашия бизнес, а не просто сляпа бла-
готворителност. Считаме, че тази политика има
много по-устойчив характер и сме уверени, че тя
дава по-добри резултати, както за обществото, та-
ка и за нас.

Представителите на бизнеса в България разг-
раничават в различна степен формите, политики-
те, възможностите на дарителството и социал-
но отговорните дейности. Важно е да се отбеле-
жи, че част от фирмите проблематизират собст-

вения си път и сами се насочват към по-дългосроч-
ни и структурирани благотворителни и социално-
отговорни дейности. Може да се предполага, че те-
зи два „клона“ все още ще остават недиференцира-
ни, практиките ще се смесват и ще съжителст-
ват различни форми на ангажиране с потребности-
те на обществото – от пряко инвестиране в обла-
городяване на околната среда с ПР ефект, до дъл-
госрочно ангажиране със социални каузи и промяна
в нагласите и поведението на хората. Всяка една
от тези дейности има своето място и ефект. До-
колкото обаче по-цялостната, осмислена и пла-
нирана дейност в полза на обществото е по си-
лите само на големите компании, ключова тук
остава отговорността на неправителствения
сектор, който да предлага проекти и механизми
за обединяване усилията на бизнеса в осъществява-
нето на определени каузи.

Но винаги трябва да се знае, че тези дейности са
пречупени през идеята, че компании като нашата са
комерсиални дружества, чиято цел е да печелят. А
това, което липсва в България са силни, авторитет-
ни организации, които да се занимават с подобни ини-
циативи. И това затруднява изпълнението им, за-
щото подобни дейности изискват ресурси, време, уси-
лия, мислене, идеи.

От своя страна, ангажирането на НПО може
да катализира промяната в отношението към со-
циално отговорните дейности, по-пълно използва-
не на техните възможности и преминаването към
по-разнообразни практики.

4. Тенденции в развитието на дарителството и дейностите

в полза на обществото

1. Форми

Най-често практикуваните форми на дари-
телство и подпомагане са следните:

» Пряко дарителство/спонсорство (52% от
фирмите)

» Дейности, насочени към здравето, квалифика-
цията и други социални нужди на персонала

(52%)
» Нефинансова подкрепа от страна на фирмата

под формата на безплатно предоставени про-
дукти или услуги (27%)

» Разходи за енергийна ефективност и намаля-
ване замърсяването на околната среда (25%).
Към всяка една от посочените по-горе форми

най-активно са се насочвали големите предприя-
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тия от частния сектор, чуждите фирми, както и
онези, които имат самостоятелен отдел, занима-
ващ се с дейности в полза на обществото. При всич-
ки тях процентите варират между 58 и 80 на сто
за отделните видове подпомагане. Това още веднъж
потвърждава извода за наличието на модели, лан-
сирани от големите компании, възпроизвеждане
впоследствие и утвърждаващи се като една по-ма-
сова бизнес практика. Това разпространение е все
още в начален етап и важи основно за съвкупност-
та на големите и средните по размер компании. При
по-малките преносът на знания и практики е в зна-
чителна степен ограничен.

2. Обем

Въпреки че съвкупността от фирми, които из-
вършват дарителство, спонсорство, или дейности
в полза на обществото, се разширява постепенно
през последните години, обемът на отделяните
средства най-често не надхвърля 5000 лева годишно
(приблизително една трета от фирмите се вмест-
ват в този диапазон). Около 10 на сто от фирмите
отделят суми от 5 до 50 хил. лева. (виж фигура 5)

Дълбочинните интервюта показват, че сред-
но между 2 и максимум 15 на сто от общия бюд-
жет на фирмите за реклама, ПР, промоции и пр., се
насочва към дейности в полза на обществото, ка-

то често те не са ясно отграничени от дарителс-
твото и спонсорството.

Поради това точна представа за заделените
финансови средства в тази област е трудно да бъ-
де изградена. По-важното е дали финансирането и
по-точно, неговото планиране, се превръща в ут-
върдена регулярна практика, или заделянето на
средства става спорадично, според случая и ситу-
ативно проявения интерес. За момента в България
преобладава втората практика, което е както
симптом за липсата на ясни фирмени политики по
отношение на социално отговорните дейности,
така и спирачка пред тяхното формиране.

В сравнение с 2005 г. се наблюдава ръст най-ве-
че в групата на „средното“ дарителство и дейнос-
ти в полза на обществото – т.е. при сумите от 5
до 50 000 лева. Ако през 2005 г. в този интервал по-
падат между 1 и 3 на сто от фирмите, през 2006 г.
вече между 10 и 16 на сто заявяват разходи в таки-
ва обеми. Анализът по типове дейности, за които
се заделят средства, показва, че най-значими са те
за пряко дарителство (респ. спонсорство), за рек-
ламни (ПР) дейности с предвиждан социален ефект
и за социални дейности, насочени към персонала.
Между 70 и 80 на сто от анкетираните фирми са
заделяли различни по размер средства за подобни
цели. Значително по-малко се инвестира в нефинан-
сова подкрепа, в разходи за увеличаване на енергий-
ната ефективност и намаляване замърсяването на
околната среда.

3. Бенефициентите

Представената фигура 6 на следващата
страница показва ясно приоритетите в разпре-
делянето на средствата към отделните социал-
ни групи.

Безспорен фаворит в приоритетите за осъ-
ществяване на дарителство и дейности в полза на
обществото са децата в институции и служите-
лите/работниците на фирмите и техните семейс-
тва (над 40% от посочванията). Макар и при отго-
вора на този въпрос анкетираните по всяка веро-
ятност да не са съумели да посочат изчерпателно
всички групи, все пак прави впечатление, че те, пър-
во, не са особено разнообразни, и второ, не позволя-
ват на тяхна база да бъдат реконструирани по-яс-
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ни стратегии и политики в тази сфера.
Едно от най-сериозните противоречия, или

по-точно, разнобой между декларираната полити-
ка на държавата и политиките на фирмите, е пре-
имущественото насочване на средства към деца-
та в институции. Непроблематизираното „съдейс-
твие“ за възпроизводството на този модел личи и
в дълбочинните интервюта. Особено показател-
но е, че не просто отделни фирми, но и цели „мре-
жи“ превръщат в своя кауза материалното подпо-
магане на тези домове и деца, без да съдействат за
формирането на една по-активна политика, за про-
мяна на този модел на възпитание на децата.

Подпомагаме една фондация, която се занимава с
деца без родителска грижа. Това, което ние специал-
но подпомагаме са баловете, културните развлече-
ния. Но има и друго. Ние сме членове на сдружение-
то на агенциите от нашия бранш и вече обща иници-
атива е ремонта и обновяването на дом за деца ли-
шени от родителска грижа. Това е инициатива не
само на нашата фирма, на близо 75 фирми от нашия
бранш.

При наличието на достатъчно предпостав-
ки (доказателства за неефективност на институ-
ционализацията на децата; негативно влияние вър-
ху тях на този тип дългосрочна грижа; държавна
политика за деинституционализация и развитие
на приемните семейства; настойчиви заявки от

страна на бизнеса за необходимост от формиране
на активни личности, инициативни, с чувство на
отговорност и ангажираност към собствената си
съдба) фактът, че най-значителна част от фирми-
те насочват средства именно към възпроизводст-
вото на един показал непригодността си модел, е
симптоматична за поне три съществени пробле-
ма:

» липсата на стратегически интерес към поли-
тиките на обществото и на по-тесен диалог
с държавата и нейните представители

» липса на по-задълбочено внимание към връзка-
та „инвестирани средства – обществен
ефект“,

» наличие на едно по-скоро инерционно поведе-
ние, отколкото на практики, целящи инова-
тивна промяна на социалната среда.
Както това личи и от други индикатори в

изследването, т.нар. социално отговорни дейнос-
ти на бизнеса са по-скоро в обсега на компенса-
торните дейности, покриващи реални или изкус-
твени дефицити. Те в значителна степен са инер-
ционни и детерминирани от масови представи
(или клишета), а не са резултат от активна,
стратегическа, иновационна и създаваща пред-
поставки за промяна на социалната среда, дей-
ност. Разбира се, категорично трябва да се заяви,
че социалната критика в този извод не засяга пря-
ко бизнеса, чиято задача и отговорност не може
да бъде създаването и разработването, а още по-
малко – конкретното планиране на обществено
значими каузи (макар част от фирмите да се анга-
жират и с това). Значителна част от бизнеса оба-
че чрез дарителската си дейност просто възпро-
извежда медийно и публично тиражираните дефи-
цити.

Точно тук би следвало да е много по-активна
ролята на неправителствения сектор, който да
лансира идеи, да предоставя обучение, програми и
механизми за осъществяване и контрол, да стиму-
лира бизнеса да насочва средства, усилия, ресурси,
както към нови форми на дейности в полза на об-
ществото, така и към по-ефективно използване на
средствата, които той е в състояние да задели.
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1. Мотивации

В преобладаващата част от българските фир-
ми доминира личната мотивация на управителя,
на първо място, а след това – и на другите членове
на ръководния екип, относно формите, насоките,
сумите и начините на осъществяване на дарител-
ски и социално отговорни дейности.

Най-често споделяната нагласа за връзката
между бизнес и социалната среда е, че, ако бизне-
сът се развива успешно, със самото това той доп-
ринася за развитието на обществото (36%). След-
ващо по ред е разбирането, че за фирмите е добре
да участват във всякакви проекти от полза за
гражданите (26%). И на трето място по тежест е
тезата, че добрите условия на труд са от полза за
бизнеса и за работниците (19%).

Ако тази класация разгледаме успоредно с въз-
приятията за дължимото поведение на „успелите
личности“, ще видим, че се оформят два по-устой-
чиви типа мотивации за дейности в полза на об-
ществото:

» Първата е свързана с желанието на собст-
вениците, да „оставят нещо след себе си“.
Според тях успешното развитие на бизнеса
помага за развитието на обществото, но те
самите поставят най-силен акцент върху гри-
жата за работниците и дейностите по соци-
алното подпомагане.

Ами какво да Ви кажа моята майка ми казваше
когато имаш какво да ядеш, дай и на другите да хап-
нат. Господ ми е дал на мен и имам какво да ям и аз
давам и на другите да ядат. Ако всяка компания в
България прави това нещо, без значение от големи-
ната. Малките компании да правят малки неща, а
големите големи. Това зависи от възможностите,
които те имат.

Същевременно, вече започва да се наблюдава и
едно разграничение между лична и фирмена благот-
ворителност.

За мен винаги е имало разлика в благотворител-

ността. От една страна е личната благотворител-
ност, която човек прави и която не трябва да се афи-
шира и да се използва за реклама, както се получава
обикновено. При корпоративната благотворителност
винаги се търси реклама. И ние се водим от това
разбиране, защото сме частна търговска медия. Ни-
кой не ни дава парите и все още сме на етап влагане, а
не прибиране на големи суми.

» Втората основна мотивация произтича от
желанието за добър имидж и съответно –
ангажиране със социални каузи, които позици-
онират по-успешно фирмата не просто на па-
зара на стои и услуги, а на пазара на публични-
те образи.
Двете мотивации не са напълно взаимоизклю-

ващи се. В различни случаи те се допълват. И двете
обаче предполагат като правило липсата на дъл-
госрочна стратегия.

Значи, основното нещо, което ни интересува, пред-
полагам подобно на всички други големи компании в
България, е това да се изгради някакъв корпоративен
имидж на компания, която е приятелски настроена
към средата, в която оперира, т.е много често ком-
паниите в България по традиция са обвинявани в то-
ва, че са капиталистически или липса на отговор-
ност и т.н.

Ние се намираме доста близо до центъра на гра-
да, което означава, че около нас има предимно жи-
лищни райони и тези хора все пак… по отношение
на тях трябва да се мисли да не бъдат обезпокоявани
с някакви прахови емисии или пък с амоняк, или със
шум от каквото и да било, което може да ги притес-
нява. Така че, освен да правим вътрешни инвести-
ции, ние помагамe на общината в благоустрояване-
то на конкретния регион.

2. Фирмени политики

А. Стратегии
Конкретната мотивация намира отраже-

5. Мотивация за дейности в полза на обществото,

ефект от тях и фирмени политики
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ние и в начина, по който се осъществява социал-
но отговорната дейност на фирмите. Преобла-
даваща част (42%) решават всеки път в зависи-
мост от отделните случаи. И при двата, разгле-
дани по-горе типа мотивации, тази практика е
водеща.

Разликите касаят в малко по-голяма степен
другите две опции. При личната мотивация „ре-
шенията се вземат от управителя при всеки кон-
кретен случай“ (56%). При ангажирането със соци-
ални каузи с цел по-доброто публично позициони-
ране на фирмата, по-голяма тежест придобиват
общата фирмена политика и бюджет (10%), как-
то и приетата насока за разгръщане на конкрет-
ни инициативи (11%). В над половината от фир-
мите с обществено отговорните дейности се за-
нимава „управителят“, в 15% – „никой определе-
но“, едва в 3 на сто от случаите – „специален слу-
жител“.

Идеята да създадем наша фондация и да органи-
зираме базари по Коледа се роди отново практично.
Нашата колежка дойде при нас и ни каза, че така
или иначе майките повечето не работят, защото
трябва да си гледат децата и нямат възможност да
работят, но същевременно, могат да си позволят на-
домна работа. Защо да не организираме един базар –
така или иначе майките не работят и да се съберат
още малко средства. Ние казахме – ОК. Предоста-
вихме им място, всякаква логистична подкрепа. Вие
видяхте, че всеки външен човек при нас минава през
съответния пропуск и така. На тях осигурихме не-
ограничен пропуск. Много интензивно се комуники-
рат тези базари сред нашите служители и те имат
една нагласа да си вземат нещичко – не защото ще го
използват толкова, а колкото наситена да помощна-
та на тези деца.

Дейностите в подкрепа на Обществото? Тук
има страшно много дейности. Ние сме основен
спонсор на годишните награди на „Аскер“. Това си
мисля, че вече е за седма или за осма година така.
Ние сме тези, които подкрепят „Театъра на ар-
мията“ в тази дейност. Също така през годините
ние сме спонсор на балетния конкурс във Варна.
Освен това също така ние сме газифицирали за
наша сметка редица храмове и също така с риск
да говоря непрофесионално черква в Истанбул е

газифицирана от нас. Също така във всеки един
град, в който влизаме за първи път и започваме
нашата дейност, правилото на компанията е ние
да газифицираме безплатно един от обществени-
те обекти, като това са или училища или детски
градини. Даже във всеки един от градовете, в кои-
то работим те са 26 града в цялата страна има
поне един обект, които ние сме изградили инста-
лации за природен газ безплатно.

Прави впечатление, че дори и когато големи
за българския пазар компании разгръщат едни или
други социални инициативи, те не винаги са раз-
четени и планирани с оглед на дългосрочния ефект
за компанията и обществото. Отсъствието на
разбиране за такъв потенциален ефект в значи-
телна степен възпира средните и по-малките ком-
пании да инвестират в тази дейност.

Б. Начин на осъществяване на дейностите
В съответствие с цялостното равнище, на

което се намира развитието на обществено от-
говорните дейности (все още разпокъсано, осъ-
ществявано „на парче“, с решения, вземани основ-
но от управителя по всеки конкретен случай, а
не като резултат от дългосрочна фирмена по-
литика и анализ на обществените тенденции)
две трети от фирмите предпочитат, тогава,
когато осъществяват подобни действия, да ги
извършват самостоятелно. Симптом за зараж-
дащи се нови тенденции са отговорите на 14%,
голяма част от които (42%) – членове на Глобал-
ния договор, че предпочитат да извършват по-
добни дейности като част от мрежа организа-
ции със сходни идеи.

Фирмена политика в тази област, или все още
липсва, или е в зародиш. Тя едва сега се изгражда, тър-
си своите опори и очертания.

Нямаме изявени, големи инициативи, които да
сме реализирали, поне последните години. Но сама-
та фирма често помага под различни форми на до-
мове, преди години даде гориво на едно училище. Но
големи, самостоятелни няма.

„Основната причина да се насочим точно към
тези проекти е мнението и разбирането на Г-н ……,
който освен че е основен акционер в компанията е и
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неин Изпълнителен директор. И така, работейки в
България ние сме член на това общество – освен
всичките права, които всеки един член на общест-
вото иска да получава и иска да има, ние имаме
определени задължения и едно от тях е ние да подк-
репяме развитието на това общество“.

„Аз няма да крия, че компанията ни все още не
е изкристализирала своята политика по отноше-
ние на своята социална отговорност. Ние не сме
формирали нашата политика по отношение на со-
циалната отговорност – пр. ще подпомага разви-
тието на проекти в сферата на екологията, или
проекти свързани с превенцията на наркозависи-
ми. Такава стратегия – все още нямаме. Нямаме
на корпоративно ниво, нямаме и на българско ни-
во. И то не защото не искаме да имаме, а защото
… много бързо се разрастваме. Така че приобща-
вайки различните компании, те имат своя различ-
на култура, с която ние се съобразяваме. И ни е
трудно все още да намерим баланса между раз-
личните компании и социалната отговорност да
е валидна с всичките тези пазари. За това бяхме
решили да седнем в началото на годината и да ре-
шим нашата корпоративна стратегия какви про-
екти ще включва, обаче не можахме да решим, за-
щото в България не можем да кажем проектът за
здравеопазване е по-ценен, отколкото проектът
свързан с превенция на наркотиците, от колкото
проектите свързани с паметниците на култура-
та, от колкото проекта за даряване на средства
на хора, които имат нужда от това. Много неу-
добно се получи – ние не искахме да даваме прио-
ритет на нещо, защото в никакъв случай той не е
с по-голям приоритет от другите. Следващата го-
дина много ни се ще да имаме възможност да под-
крепим проекти, които са свързани с културните
ценности. Виждаме, че преди известно време се от-
кри в София, като се казва Колизеума на София
или на Сердика. Очевидно е, че София е много ста-
ринен град, очевидно е, че ще продължава да се от-
криват архитектурни паметници и много ни се
ще да можем по някакъв начин да подпомагаме те-
зи културни проекти, но пак казвам всичко е въп-
рос на бюджет, защото ние също имаме бюджет.
Но с най-голямо удоволствие ще се насочим и там.“

Освен тези политики, които са в етап на изг-
раждане, се наблюдават вече и случаи на ясно зая-
вени позиции и фирмени стратегии:

Политиката на компанията еволюира от поли-
тика на дарение, към политика на социално инвести-
ране.

Ще дам конкретни примери. Най-мащабното нап-
равление стартирахме преди 3-4 год. в Централна и
Източна Европа. То се подпомага от нас… и редица
неправителствени организации. Проектът е насочен
към жени, които са безработни, разведени, с малки
деца и нямат на кого да разчитат в живота. Те се
обучават да започнат собствен бизнес. За това не е
необходима само финансова помощ, но и консултан-
тска за ориентация в ситуацията. Проектът им да-
ва минимална финансова стартова подкрепа и обу-
чение. Обучението буквално им отваря очите за то-
ва какви са пазарните възможности, дава им елемен-
тарни познания по маркетинг и мениджмънт. Като
пилотен проектът стартира в Румъния и Словакия.
От две години по него се работи и в България. С те-
чение на времето той се разви и сега е известен под
името Market Success Project.

В тези случаи, които далеч не са доминиращи,
се търси не просто пряко подпомагане, дарителс-
тво, а добавъчен ефект върху хората, които да бъ-
дат подпомогнати сами да имат една активна, от-
говорна позиция и да придобият собствени ресур-
си за справяне в живота.
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В. Партньори
Партньорите, с които формите най-често са

сътрудничели, са:
» Местна власт 33%
» Неправителствени организации 31%
» Медии 28%

Много по назад в класацията остават:
» мрежа от организации,

осъществяващи обща цел 14%
» централната изпълнителна власт 11%

Самата тази йерархия на предпочитанията яс-
но свидетелства за нарастващата роля на неправи-
телствения сектор и за ролята на местната власт.
Удовлетвореността от съдействието следва в об-
щи линии класацията на партньорите, с които е ра-
ботено по различни проекти. (виж фигура 8)

Ако се формира един своеобразен индекс, из-
мерващ съотношението сътрудничество vs удов-
летвореност ще се види, че той има доста високи
стойности.

Удовлетвореност от работата се изказва
най-вече от работата с общините, но и от някои
организации в неправителствения сектор.

Много радушно ни посрещнаха от общината, за-
щото, пак ви казвам, те нямат финансовите средс-
тва – но имат логистичната подкрепа, те са хора-
та които могат да осъществят нещата. И в случая
печелим, всички ние печелим – ние даряваме тези
средства, те ги оползотворяват и правят София мно-
го по-зелена и по-светла. Вижте, дай Боже, всичко да
е наред 2007 г. ние влизаме в ЕС и не може така – не
може София да влезе в ЕС с мръсни тъмни градинки.

И те го приеха изключително радушно. Да Ви кажа
честно – аз съм впечатлена от кооперативността
на общината. Хората срещат се е нас, осъждат как
ще стане, искате ли да направим това така, ами
това онака, това би станало по-добре така. Повяр-
вайте ми няма родилни мъки в работата ми с общи-
ната. Всичко беше в срок, всичко беше направено, хо-
рата се обаждат, информират ни как се изразход-
ват средствата, така че много добре работим.

Кметовете от страната са много добронамере-
ни, стараят се да ни съдействат и винаги оценяват
усилията ни. Личната им подкрепа пролича в Карло-
во, Шумен, Варна и др.

Въпреки това, в дълбочинните интервюта ан-
кетираните изказват редица претенции, най-чес-
тите от които са:

В София е точно обратното. Пълна незаинтересо-
ваност! Това важи в още по-голяма степен за медии-
те. Местните медии превръщат нашите инициати-
ви в събития, докато централните изобщо не ги забе-
лязват. Никой не спомена, че … купи облеклата на
абитуриентите за президентския бал. Никой не цени
добрата новина. Когато някой убие майка си, ще го
изтипосат на първа страница. При акцията за кръво-
даряване в Парламента дни наред ни занимаваха, че
се отзовали само двама служители. Когато чухме, че
е необходима спешно кръв за пострадалите военнослу-
жещи от Горна Оряховица, 400 наши служители ста-
наха безвъзмездни кръводарители. Никой не написа ни-
то ред, не заснеха и един кадър! Усилията ни да пока-
жем човешкото лице на бизнеса не срещат никаква
медийна подкрепа. Крият се зад оправданието, че то-
ва би било безплатна реклама за банката. При тези
огромни пари, които отделяме за реклама и PR, изоб-
що не се нуждаем от безплатна реклама.

Не мисля, че всички НПО са непочтени. Сигурно
има и такива, които работят добре. За съжаление
повечето, към които се обръщат незапознатите хо-
ра, са дискредитирани или партийно, или икономи-
чески. Самите НПО трябва да направят усилие и да
променят публичния си облик, защото от това зави-
си дали те ще съществуват или не. Говори се, че много
организации са се специализирали за усвояване на фон-
дове от чужбина. Попълват се формуляри, правят се
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проекти на книга, получават се пари, но от това
ефектът е нулев. Пример в това отношение са мно-
гобройните защитници на ромите. Изобщо посред-
ниците са голям проблем и мисля, че НПО трябва
да потърсят първо благотворителността в себе си.
Необходимо е да потърсят и желанието да служиш
на обществото у хората, които ги ангажират. Пуб-
лична тайна е фактът, че голяма част от парите се
връщат под формата на консултантски услуги.

Искам да акцентирам вниманието Ви към отно-
шението на медиите към инициативите ни. За съжа-
ление те не се явяват активна страна при подобни
социални инвестиции. Медиите считат това за рек-
лама и в масовия случай не споменават името на ком-
панията, която е направила подобно добро дело. Спо-
ред нас там, където инициативите търсят баланса
между интересите на бизнеса и интересите на об-
ществото и са много ясно дефинирани, би трябвало да
получат медийна подкрепа. Дарението също е добро
дело, но в него има по-голям елемент на реклама, за-
щото се прави самоцелно. Обществото не печели от
еднократна помощ, а именно от такива дългосрочни
проекти като нашите. Медиите забраняват на свои-
те журналисти да споменават името на компания-
та, която стои в основата на такъв проект. Това не
ни удовлетворява. Ние считаме, че много повече хора
трябва да разберат мотивите и усилията ни. Призи-
вът ни към медиите е те да се явяват като партньор
в този процес, да не се страхуват да обявяват името
на компанията и да отразяват именно тези проекти,
които имат устойчив характер. Не трябва да се анон-
сират само проекти-еднодневки

Аз мисля, че е по-коректно да се кажат имената
на фирмите, благодарение на чиито пари е станал
възможен този бал или събор. Не е необходимо да се
изтъква политикът, който се е възползвал от тех-
ните пари за да си прави PR.

3. Ефективност и удовлетвореност
от реализираните социално-
отговорни дейности

Въпреки че социално-отговорните дейности
на по-голямата част от фирмите са насочени към
персонала, то удовлетвореността от техния

ефект е като правило по-ниска (40%), отколкото от
тези, насочени към различни социални групи (50%).
Моралната удовлетвореност като основен и на
практика единствен критерий за постигнатия
ефект е още едно доказателство за предимно лич-
ната мотивация на социалната ангажираност и от-
съствието на по-цялостни виждания за осъществя-
ване на дългосрочен ефект върху обществото.

Причините за удовлетвореността са съсре-
доточени в следните направления:

Причините за неудовлетвореността се кла-
сифицират както следва:

Прави впечатление доста ниският дял анке-
тирани, съумели да формулират причините за сво-
ята неудовлетвореност. Освен за комплексния ха-
рактер на тези причини, това обстоятелство
свидетелства и за факта, че фирмите все още не
правят точен разчет и анализ на постигнатите
ефекти и не планират на тази база последващи
стъпки.



24 КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В БЪЛГАРСКИЯ КОНТЕКСТ

Както вече беше посочено, неправителстве-
ният сектор постепенно се утвърждава като ва-
жен партньор в осъществяването на социално от-
говорните дейности.

На първо място, увеличава се делът на компани-
ите, които насочват средства към неправителст-
вени организации, а не само към публични институ-
ции, или частни лица. Фактът, че НПО вече изпре-
варват прякото насочване на средства към частни
лице е много важен индикатор за утвърждаването
на тяхната роля. Същевременно, трябва да се подчер-
тае, че все още има поле и ресурси за увеличаване ав-
торитета и конкретната помощ, която този сек-
тор може да предостави на фирмите.Особено ясно
това личи в качествените интервюта.

От неправителствения сектор се обърнахме към
асоциация „х“. Това бе ужасен опит! Освен финанси-
рането, ние изнесохме цялата организация и всъщ-
ност те през цялото време само ни пречеха. Очаква-
нията ни бяха, че след като сме ги сложили начело
на кампанията, те ще ни помогнат чрез своите ор-
ганизации по места. Нищо подобно не се случи! Така
и не разбрахме имат ли изобщо някаква дейност. Ока-
за се, че преследват съвсем други цели. За тях не
беше важна информационно-превантивната идея. Те
просто искаха да ни използват за натиск върху Здрав-
ната каса. Нещата замирисаха и политически. Пос-
ле се оказа, че зад тази организация (а те повечето
са такива) стои един човек, който не е ясно с какво
се занимава и кой го финансира. Намесиха се пара-
лелни интереси, PR агенции… стана кошмарно. Имен-
но затова за втория етап решихме сами да органи-
зираме всичко. Това бе начинът да сме сигурни, че
никой няма да ни подложи крак или да се възползва,
изопачавайки каузата ни.

Лошият опит от сътрудничество с организа-
ции с нисък капацитет и професионализъм е подтик-
нал някои компании към създаването на собствени
НПО. Така обаче, от посредник, НПО се превръ-
щат в придатък на бизнес компаниите.

Основните изисквания на фирмите към непра-
вителствения сектор, за да бъде той от помощ при
осъществяването на обществено отговорни дей-
ности, са:

Предоставяне на детайлна информация за дей-
ността им, инициативи и готови планове, обеди-
нение с цел по-голям авторитет и легитимност,
съдействие за медийното популяризиране на ини-
циативите, са четирите ключови за бизнеса стъп-
ки от страна на НПО. Към тях трябва да се доба-
вят:

» наличието на достатъчно ресурси и мрежа в
страната, за да са в състояние да подкрепят
по-широкомащабни инициативи;

» обучени, лоялни, професионално подготвени
сътрудници;

» прецизна отчетност и организираност.
Макар и неправителственият сектор посте-

пенно да се утвърждава като необходим партньор
на бизнеса в дейностите в полза на обществото,
неговият имидж е все още твърде амбивалентен и
в състояние да бъда сериозно разклатен от един
или друг скандал.

Иначе в България „фондация“ стана мръсна дума.
Щом дори „Червеният кръст“ успя да се компроме-
тира, за какво доверие в неправителствения сектор
да говорим!

6. Ролята на неправителствения сектор

в осъществяването на дейности

в полза на обществото
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Има и такива, които са пълни дилетанти. Оби-
калят по офисите с вид на безпризорни, когато слу-
чайно успеят да се доберат до среща считат, че съм
длъжен да им отделя едва ли не целия си ден, а в
същото време не могат да формулират и една свяс-
тна мисъл.

Така например, скандалът около една от най-
старите и авторитетни НПО у нас, БЧК поставя
под въпрос не просто отношението към тази ор-
ганизация, а и въобще към неправителствения сек-
тор. Половината от анкетираните смятат, че не-
зависимо от публично дискутираните съмнения за
злоупотреби, БЧК и другите подобни организации
са почтени. На второ място по разпространеност
обаче (споделяна от всяка трета фирма) идва те-
зата, че компанията е силно разколебана дали да
работи с подобни организации.

7. Запознатост с инициативата Глобален договор, съпричастност

към нейните принципи и интерес към дейността є

Една пета от анкетираните фирми са запоз-
нати с инициативата Глобален договор, което е с
6 на сто повече от членовете на тази инициати-
ва, попаднали в извадката на проучването. Като
правило степента на запознатост не е твърде ди-
ференцирана и детайлизирана, а идва основно по ли-
ния на корпоративното членство (на международ-
но ниво) в тази инициатива.

Мисля, че това беше, поправете ме ако лъжа, но
това беше инициатива на ООН и ставаше въпрос за
подписването на някакво такова съвсем рамково спо-
разумение с отговорния бизнес по света, което касае
извършването на бизнес по някакъв етичен начин и е
насочено включително и срещу корумпирането на дър-
жавни служители и между другото искам да подчер-
тая, че нашата компания, глобалната… е страна по
този договор, т.е и ние се присъединихме и ние има-
ме информация за това нещо.

Ние сме член на Глобалния договор, както в гло-
бален мащаб, така и в България. Изцяло се съобразя-
ваме и съблюдаваме принципите на договора. Един
от тях е и борбата с корупцията. Познаваме добре

ръководството на инициативата. Те са наясно с на-
шите практики и програми, както в посока на соци-
алното инвестиране, така и в борбата с корупцията.

Не само сме чували, но и членуваме в инициати-
вата Глобален договор. Споделяме напълно идеята за
насърчаване социалната отговорност на частния биз-
нес.

Основните източници на информация се ран-
жират както следва:

Отношението към инициативата е като ця-
ло позитивно. В този смисъл трябва да се тълку-
ват 60-те процента отговори, заявяващи желание



26 КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В БЪЛГАРСКИЯ КОНТЕКСТ

за включване в Глобалния договор, ако бъде предос-
тавена повече информация.

Основните мотиви за включване в инициати-
вата са:

По принцип чуждите фирми декларират по-
голям интерес към инициативата, както и по-ви-
сока степен на мотивация да се включат в нея. При
българските фирми този интерес е по-ограничен.

Желание да получат съдействие от страна на
Глобалния договор в борбата с корупцията изразя-
ват първоначално 30% от анкетираните. При под-
чертаване значимостта на антикорупционните
инициативи в Глобалния договор, делът на желае-
щите да се включат в тях нараства до 67%, но то-
зи отговор може да се разглежда по-скоро като си-
туативен израз на престиж, отколкото на обоз-
рим реален ангажимент.

Бихме се включили в антикорупционни инициа-
тиви, но зависи какви са. Сега например МВР си вика
три медии на които дава сведения срещу това, че
изписват антикорупционния телефон. Това са Канал
1, btv и Нова телевизия. Не потърсиха другите ме-
дии. При МВР си има една строга избирателност. Те
си канят определени журналисти и ги снабдяват с
информация. Получава се така, че антикорупцион-
ната практика е захранена с корупционна практика.
Знае се, че да напишеш един материал в полза на
някого си е скъпо платено нещо.

Бихме се включили в добре измислени инициати-
ви, в които има и обратна връзка. Не бихме правили
PR акция на МВР.

Като цяло обаче, между 30 и 70 на сто от ан-
кетираните големи компании посочват реализира-
нето на програми в своята дейност, които всъщ-

ност са част от принципите на Глобалния дого-
вор. (виж фигура 15)

Дори и в заявените позиции да е налице извес-
тен елемент на престижност, утвърдителните
отговори са доста повече от заявките на фирми-
те за членство в Глобалния договор. Което означа-
ва, че по всяка вероятност, онова, което възпрепят-
ства фирмите да се присъединят към инициати-
вата не са самите принципи, които трябва да бъ-
дат спазвани, а неяснотата, откъснатостта на
членството от непосредствената бизнес практи-
ка на фирмите. Окуражаването на фирмите, че в
инициативата Глобален договор става въпрос за
спазване на базисни стандарти, както и увелича-
ването броя на фирмите, които ги спазват, би съ-
действало за преодоляването на психологическите
бариери пред включването в подобни инициативи,
а впоследствие – и за повишаване на общото ниво
на информираност относно възможностите за ре-
ализация на един социално отговорен бизнес.
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Почти девет от десет фирми споделят мне-
нието, че благотворителната и социална дейност
на фирмите в България е хаотична, разпокъсана, из-
вършва се „на парче“ и поради това е слабо ефек-
тивна. Едва 8 на сто са на обратното мнение. Съ-
щевременно, пет пъти повече, (40%) твърдят, че
макар и дейността все още да е неразвита и разпо-
късана, все повече фирми започват да се интересу-
ват от нея. Тази оценка на бизнеса и усещането му
за промяна в обществената атмосфера са важни
предпоставки, не само за увеличаване броя на фир-
мите, които са социално ангажирани, но и за разви-
тие качеството на самите дейности в полза на об-
ществото. При нарастващ интерес към даден вид
дейност, при наличието на позитивни модели и
стандарти, нараства както информираността,
така и ангажираността със съответната дейност.

Може да се предполага, че социално-отговор-
ните дейности на бизнеса ще нарастват, като пър-
воначално те ще бъдат обърнати главно към гри-
жите за персонала, следвайки един патерналисти-
чен модел на утвърждаване на личния авторитет,
ще бъдат насочени към компенсаторни социални
услуги (деца в институции, болни,у възрастни хо-
ра и пр.).

Моделите, разпространявани от големите за-
падни компании, успоредно с необходимостта от
нови, специфични начини за публично присъствие
на българските компании, чрез лансирането на зна-
чими социални каузи, свързани с дейността на съ-
ответните фирми, постепенно ще издига равни-
щето на тези дейности.

В съдържателен план най-значимият проблем
в тази област е отсъствието на реални дългосроч-
ни политики на бизнеса, така че социалните дей-
ности да водят до иновации и създаване на по-мо-
дерни обществени практики. Бизнесът е по-скоро
склонен да съдейства за конюнктурното решава-
не на един или друг проблем, повдигнат от медии-
те, вместо да инвестира дългосрочно в промяна на
социалната среда и в едно по-активно отношение
на хората към собствения им живот (изключения
разбира се има, но те само потвърждават правило-
то). Така, като най-сериозно базисно ограничение

се очертава не просто липсата на средства, а лип-
сата на достатъчно време, ресурси, информира-
ност, познания, за да се изработят нови страте-
гии за развитието на социално отговорни дейнос-
ти. Тук своята роля трябва да поемат НПО, които
да задават такива модели и да съдействат на биз-
неса в тази посока.

Разбира се, трябва да се посочат и някои по-
практически ограничения, за чието преодоляване
неправителственият сектор също би могъл да съ-
действа.

» На първо място, въпреки изразеното от биз-
неса желание НПО да се обединяват, за да
имат повече авторитет и легитимност, фир-
мите не са склонни да работят с монополен
център. 60% изразяват недоверие, че форми-
рането на мощен център за насочване и разп-
ределяне на средствата от отделните бла-
готворителни кампании ще допринесе за по-
голяма ефективност и социална справедли-
вост. Основните подозрения са към неговата
прозрачност и ефективност. Като аргумент
против служи и довода, че централизираното
планиране няма да отговаря на нуждите на
различните фирми. Финансовата подкрепа от
държавата за такъв център също се посреща
твърде нееднозначно. 44% нямат мнение по
въпроса, 26% биха имали по-голямо доверие, а
27% – не.

» На второ място, ако фирмите не са убедени,
че ще срещнат подкрепа и респ., ще привлекат
значимо публично внимание, те минимизират
дейността си. Имайки предвид кои субекти
са посочвани от бизнеса като абсолютно не-
обходими поддръжници на дадена идея, за да
привлече тя по-голямо публично внимание (ме-
дии, мощни фирми, известни лица от спорта,
изкуството, медиите) могат да бъдат рекон-
струирани дефицитите и ограниченията
пред по-активното ангажиране с подобни дей-
ности.

Журналистите ни казват, че за да се отрази даде-
на инициатива, на нея трябва да присъства член на

8. Социално-отговорният бизнес –

перспективи и ограничения
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Правителството или Президентството. Всичко дру-
го считат за реклама и трябва да се заплаща от фир-
мата.

Другото, което след това с г-н Стоянов напра-
вихме: ние му подарихме една китара, той ни написа
писмо: може ли да я подари на дом за сираци и това
като че ли отприщи една лавина, при което вместо
ние да правим директно даренията ние ги подаря-
вахме на него- близо 80 китари, които той подари
навсякъде, детски китари и други.

Социално-отговорният бизнес минава и през за-
конодателството, равенството на закона пред всич-
ки. Можеш да даваш на обществото, ако то ти оси-
гурява необходимата основа, база, равенство…

Обаче, у нас най-страшното е, че политиците са
по-популярни от рок-музиканти, а и почнаха и да си
фантазират, че са и по умни и по-талантливи от
тях, а не е така. Рок-музикантите пък са доказали,
че могат да управляват огромни нации много по-
добре от тях.

Не сме безразлични и към екологичните пробле-
ми на „Дружба 1“. В някои дни миризмата на боклук
стига чак до завода. Точно в деня, в който се серти-
фицирахме по ISO 14 000 (управление и опазване на
околната среда) беше кошмарно. Трудно е да обясниш
на германските си партньори двойния стандарт и
защо драконовските изисквания към едни, явно не ва-
жат за други.

От тази гледна точка очакванията за близ-
кото бъдеще са умерено позитивни. Всяка втора
фирма възнамерява да запази дейностите си в пол-
за на обществото на досегашното си равнище. 28%
предвиждат активизиране, а 22% въобще не смя-
тат да разгръщат подобна дейност (главно сред-
ни фирми от държавния сектор). Отново следва да
се подчертае, че предизвикателствата тук са две
– обема, разгръщането на тези инициативи и тях-
ното качество. Необходимостта те да надскочат
дарителстовото и патерналистичната загриже-
ност и да бъдат насочени към активизацията и
иновативността, към променяне на уменията, сре-
дата на живот и личностното развитие на нужда-
ещите се, а не просто към възпроизводството на
определен жизнен минимум.

Потенциалът за развитието на мрежи, на ди-
ректни контакти между бизнес структурите оба-
че, е все още слаб.

С колега от Пощенска банка говорихме колко хуба-
во би било да организираме акция за спасяването на
някой голям паметник, както е било на времето в
САЩ с христоматийната акция на American Express
за спасяване Статуята на свободата. Колкото и да
мислихме, не се сетихме за друго освен паметника в
градинката на НДК. Обаче единодушно се съгласих-
ме, че той е толкова грозен, че не се нуждае от спася-
ване. Така „мрежата“ пропадна! Опитваме се да увле-
чем с примера си в благотворителността наши голе-
ми клиенти и вече имаме успех.

9. Основни изводи

1. От ограничени по обхват, хаотични по насо-
ченост и разпокъсани по форма, дарителст-
вото и социално отговорните практики за-
почват, макар и бавно да се превръщат в „по-
видима“, структурирана и привличаща внима-
нието на бизнеса и обществеността сфера на
дейност. Основните предпоставки за това са
позитивното икономическо развитие, продъл-
жаващото навлизане на големи чужди компа-
нии с професионален мениджмънт и управле-
ние на корпоративния имидж, укрепване капа-

цитета на част от неправителствения сек-
тор, който е в състояние да оказва по-актив-
на подкрепа на бизнеса.

2. Позитивните тенденции засягат с различна
интензивност отделните сектори и типове
компании, като най-ясно те са изразени при
големите и чуждите фирми. При тях се наб-
людава най-отчетливо развитие и структу-
риране на политиките на дарителство и со-
циално-отговорни дейности. По-голямата
част от чуждите компании следват полити-
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ката на своите централи. При по-малките
български компании дейността остава в мно-
го по-голяма степен разпокъсана, хаотична, об-
вързана с конкретни ситуации и под силното
влияние на личните характеристики на упра-
вителите.

3. Голяма част от фирмите не правят същест-
вено разграничение между дарителство, спон-
сорство и социално-отговорни дейности. Раз-
граничението, когато е налице, е главно по ли-
ния на начина на отчитане на заделените
средства, а не толкова като различни нива и
насочености на фирмената политика. Соци-
алната политика към персонала, заедно с фи-
нансовата или нефинансова помощ, насочена
към бедстващи социални групи, за преодоля-
ване на щети, или по-общо – съдействието на
държавата, в случаите които тя не се справя
със социалните си функции, най-често се иден-
тифицира като дейност в полза на общест-
вото.

4. Другите развиващи се практики могат да бъ-
дат обособени в няколко групи. Подпомагане
посредством продукцията на фирмата – цел-
та е да се постигне по- голяма популярност,
но в отделни случаи благотворителното осъ-
ществяване на проекти в областта, в която
работи дадена фирма, се разглежда и като
предпоставка за по-добро бъдещо позициони-
ране на съответния пазар. Друго бързо налага-
що се в последните години направление, възп-
риемано като социално-отговорна дейност, е
грижата за околната среда – участието в озе-
леняването, осветяването, поддръжката, кул-
турния облик на различни части от селища-
та, като в замяна компанията получава пуб-
личност за тези свои действия и така инвес-
тира в положителен обществен имидж. Тре-
тото направление е развитието на различни
обучителни програми, стажове, стипендии за
ученици и студенти, които биха могли да ра-
ботят в съответната компания. Това е по-но-
ва практика и се осъществява главно от по-
големите фирми в дългосрочна перспектива.
Четвъртата група е ангажирането със соци-
ални каузи и разгръщането на мощни перио-
дични кампании за привличане вниманието на
обществото върху даден социално-значим

проблем – безопасно движение по пътищата,
борба с остеопорозата, здравословен начин на
живот и хранене и пр.

5. Причините за ангажиране с дарителски и со-
циално-отговорни дейности са свързани с ня-
колко основни мотива – утвърждаването на
позитивен публичен имидж на компанията и
собствениците, морално-етични съображе-
ния, произтичащи от визията за споделения
успех, или от компенсаторната роля на биз-
неса по отношение на бедстващи социални
групи, създаването на по-благоприятни пред-
поставки за разгръщането на собствената
бизнес дейност. Подпомагането се превръща
в престижна социална норма, част от адек-
ватното и публично приемливо поведение на
бизнеса.

6. Неправителственият сектор, работещ в та-
зи област, постепенно започва да се ползва с
по-добро име и авторитет. Съмненията, по-
дозренията и непознаването на отделните
организации все още остават обаче твърде ви-
соки. Към това трябва да се прибави и нега-
тивният опит на част от бизнеса при рабо-
тата му с неправителствения сектор, случа-
ите на измами и злоупотреби, които за дълго
остават спирачка пред съвместни инициати-
ви между бизнеса и НПО. Основните очаква-
ния на бизнеса към неправителствения сектор
са последният да предлага готови, разработе-
ни инициативи и планове за действие, обезпе-
чени със съответните организационни и ме-
дийни ресурси. Компаниите могат да заделят
средствата, но нямат възможност да разра-
ботват политики, иновации и технология за
лансиране на значими социални каузи. Това би
следвало да е ангажимент на неправителст-
вения сектор, който да бъде активната стра-
на във взаимоотношенията с бизнеса. Други-
ят фактор за увеличаване ролята на неправи-
телствения сектор е добрата репутация, ут-
върждаването на значими и мощни неправи-
телствени организации, които да са в състо-
яние да оказват подкрепа при по-крупни ини-
циативи.

7. Инициативата Глобален договор е позната на
сравнително ограничена част от бизнеса в
България – главно на представителите на го-
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леми чужди компании, чиито централи са не-
гови членове (респ. и българските клонове) и на
големите български компании. Всички те дек-
ларират висока степен на съпричастност и
придържане към принципите на Договора. По-
интересното е, че твърде голяма част и от
по-малките компании, които не са запознати
със същината на Глобалния договор, заявяват,
че се придържат към подобни принципи. Оче-
видно е необходимо по-активното разпрост-
ранение и запознаване със същността на ини-
циативата, както и по-честото и автори-
тетно публично обсъждане на ролята на доб-
рата бизнес практика за просперитета на ед-
но общество.

8. Развитието на дарителството и социално-
отговорните дейности се обуславя от реди-
ца обективни предпоставки, но важна роля в
този процес играе и обучението – използване-
то на добри практики, повишаването на ин-
формираността и познанията за различните
форми на развитие на тези дейности. Изслед-
ването ясно показва, че в компании, където
има отдели (CHR/CSR), където е налице спе-
циализирано знание и обучение, възможности-
те се използват много по-гъвкаво, разнообраз-
но и ефективно. В тази връзка една от важни-
те задачи пред неправителствения сектор е
информирането и обучението на бизнеса за
формите, практиките и механизмите за осъ-
ществяване на дарителски и социално-отго-
ворни дейности.
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Страни по проекта
Полша, Литва, Унгария,
Словакия, България, Македо-
ния, Хърватска и Турция.

Продължителност:
декември 2006 г. –
май 2008 г. (18 месеца)

Партньори:
Великобритания, Испания,
Германия, Глобалния
договор на ООН и национал-
ните мрежи на Глобалния
договор и/или за социална
отговорност в страните
по проекта.

Бюджет:
775 636 евро.

Донори:
Европейска комисия (620 199
евро); ПРООН (155 437 евро).

За повече инфорамция:
www.undp.bg
www.unglobalcompact.bg

Описание на проекта:
Регионалният проект за корпоративна социална отговорност цели ускоряване

развитието на социалната отговорност на бизнеса в новите страни-членки и стра-
ните-кандидатки за ЕС: България, Хърватия, Унгария, Литва, Македония, Полша, Сло-
вакия и Турция. В проекта ще участват и бизнес мрежи от Испания, Великобритания
и Германия, които ще допринесат за обмяната на опит и добри практики в сферата
на социалната отговорност. Проектът е насочен към практиките, възприети от
фирмите (и местни, и чуждестранни), но се стреми да обхване и бизнес и браншовите
сдружения, местните и централни органи на управление, профсъюзите, научните сре-
ди, неправителствените организации и медиите от страните-участнички в проек-
та. Проектът ще се реализира от постоянните представителства на ПРООН в от-
делните държави в сътрудничество с национални и регионални партньори.

Цели:
Основната цел на проекта е да ускори развитието и прилагането в новите пре-

дели на ЕС на социално-отговорните практики, които се определят като средство
за хармонизация на ЕС, подобряване на конкурентоспособността и социалното сбли-
жаване. За целта проектът ще „картира“ в детайли дейностите и действащите ли-
ца в сферата на социалната отговорност, ще набележи дефицитите в капацитета и
областите, в които подкрепа е необходима и за бизнеса, и за държавните органи, и ще
осигури обмен на опит и добри практики, повишаване на осведомеността и подкрепа
на заинтересованите страни. Проектът цели да насърчи истински много-партньор-
ски подход и да внесе развитие и внедряване на секторни или национални програми за
корпоративна социална отговорност в осемте страни.

Дейности:
Проектът съдържа три основни компонента:

» Анализ на текущото положение по отношение на корпоративната социална
отговорност във всяка една от проектните страни чрез базисно проучване, ко-
ето ще бъде основата на обобщен европейски доклад. Докладът от проучване-
то ще бъде представен за обсъждане на регионална конференция.

» Стимулиране на диалога между заинтересованите страни за повишаване на осве-
домеността и обмена на добри практики за развитие на корпоративна социална
отговорност чрез 1) организиране на национални и местни форуми във всяка от
страните по проекта, както и една регионална конференция за всички участни-
ци, 2) сформиране на работни групи за изготвяне на национални програми за соци-
ална отговорност, 3) разработване на интернет страница на проекта.

» Изграждане и укрепване капацитета на съществуващи и бъдещи заинтересова-
ни страни чрез 1) организиране на обученителни сесии за работните групи и
други активни участници ангажирани с корпоративна социална отговорност,
2) придружаване на работните групи на обучителни посещения в Германия, Ве-
ликобритания и Испания, 3) организиране на дискусиони маси и обучителни по-
сещения във Великобритания.
Финансиран от Европейския съюз, проектът се координира от офиса на ПРООН

в Литва и се реализира от постоянните представителства на ПРООН в отделните
държави в сътрудничество с национални и регионални партньори.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

„Ускоряване на социално отговорните практики в новите страни-членки и страни-кандидат-
ки за ЕС като средство за хармонизация, подобряване на конкурентоспособността и социално-
то сближаване в ЕС“
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ИНТЕРЕСНО

Пътят към отговорното лобиране
– Лидерството и публичната политика

«Пътят към отговорно лобиране» хвърля реалистичен и конструкти-
вен поглед към нелесния въпрос: Има ли лобирането легитимна роля в днеш-
ния свят на 21 век? Дали „отговорно лобиране“ не е самоизключващо се поня-
тие? И ако лобирането може да бъде отговорно, как точно ще се случи това?
Този доклад изследва горещите теми около политическото лобиране и съз-
дава условия за продължаване на дебата. Той също така предлага всеобхват-
на рамка, която компаниите и НПО могат да използват при оценяването на
отговорността си при собствените практики за лобиране, както и да опре-
делят сфери на подобрение. Българският превод на „Пътят към отговорно-
то лобиране“ е публикуван през ноември 2006 г.

Бизнесът срещу корупцията – насоки за действие

За да подпомогне компаниите при справянето им с корупцията във
всеки аспект от дейността им, Глобалният договор на ООН, Междуна-
родният форум на бизнес лидерите и Прозрачност без граници публику-
ваха съвместно „Бизнесът срещу корупцията – план за действие“. Това е
първият наръчник за компании при подготовката им за изпълнение на
десетия принцип и за справяне с корупцията във всеки аспект на дей-
ността им. Той осигурява достъп до ресурси и материали, които ще спо-
могнат практическото приложение на политиките за премахване на ко-
рупцията. Българският превод на изданието е публикуван със съдействи-
ето на инициативата на ООН „Глобален договор“.

В електронен вариант публикациите могат да бъдат намерени
на интернет страницата на българската мрежа на Глобален договор:

www.unglobalcompact.bg
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Глобален договор на ООН е доброволна инициатива, насърчаваща частния сектор, структурите
на гражданското общество, профсъюзи, агенциите на ООН и други заинтересовани страни да прилагат
десет универсални принципа за социална отговорност и опазване на околната среда в тяхната всекид-
невна дейност. От своя старт в България през януари 2003 г. под егидата на президента Първанов, визи-
ята на Глобалния договор в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и
борбата с корупцията бе възприета от повече от 120 компании и неправителствени организации, кои-
то активно претворяват принципите на инициативата в дела.

За повече информация: WWW.UNGLOBALCOMPACT.BG

BGBLAGO.COM e информационен портал, съдържащ изключително полезна информация по теми,
свързани с благотворителността в България.

На страницата ще откриете ежедневен медия мониторинг, интервюта с известни личности и
експерти по актуални теми, свързани с дарителството, коментари и анализи на фактите и тенденци-
ите в благотворителността, статистически данни, правна и данъчна информация. Можете да зададе-
те своите въпроси към експертите от Фондация „Помощ за благотворителността в България“.



34 КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В БЪЛГАРСКИЯ КОНТЕКСТ

„ДА ДАРЯВАШ Е ЧУДЕСНО“ е инициатива за прозрачно и отговорно дарителство на Фондация
„Помощ за благотворителността в България“.

„Да даряваш е чудесно“ (www.kampaniata.org) ви предлага избор от каузи и удобни начини за даряване
(онлайн, по банков път и по ведомост) през цялата година. Вие избирате каузата, начина и сумата, коя-
то желаете да дарите, след като предварително сте добре информиран за предназначението на средс-
твата.
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Корпоративната социална отговорност

в българския контекст

Базово проучване на инициативата Глобален договор на ООН и
Фондация „Помощ за благотворителността в България“
Септември–Октомври 2006 г.
Базовото проучване на разбирането и практиките на корпоративната социална отговорност в Бъл-

гария бе замислено в първата половина на 2006 година в рамките на българската мрежа на Глобалния дого-
вор в България. То има за цел да установи какви са разбирането и нагласите към корпоративната социална
отговорност сред големите и средни фирми, както и сред компаниите-членки на Глобалния договор в Бъл-
гария. Анализите на основните модели и практики, факторите, които възпират и които насърчават кор-
поративната отговорност, са важни за доброто планиране на бъдещите проекти на Мрежата на ГД в
България, насърчаващи повече фирми да възприемат такова бизнес поведение.

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ е естествен партньор на проучването
заради дългогодишния си опит като наблюдател на процесите на отговорно и стратегически обмисле-
но дарителство и работата си с български фирми, които работят за оптимизирането на социалните
си програми. В подготовката на проучването беше взето предвид наученото от изследването на Фон-
дацията от 2005 година за социалната отговорност като част от по-широко проучване на развитието
на благотворителността у нас.

Настоящето проучване беше възложено на агенция Алфа Рисърч заради опита на агенцията в про-
учването на дарителските нагласи на фирми и граждани. За проучването бе избрана методология, която
съчетава количествени и качествени методи. 37 представители на фирмите, които отговарят за соци-
алната отговорност се включиха в качественото проучване. Стандартизираното интервю с 121 фир-
ми, набра количествените данни.

Анализът представя картина на увеличаващ се интерес към отговорно бизнес поведение сред големи-
те и средни компании в България. Социалната отговорност се определя като ценност и фирмите се гри-
жат с практикуваните от тях дейности да получат такава репутация. Необходими са, обаче, още усилия
за по-доброто планиране, реализиране и оценяване на социално-отговорните програми. Бизнес мрежи, неп-
равителствени организации, медии и самите компании трябва да работят за увеличаване на капацитета
за осъществяване на дългосрочни и ефективни социално-отговорни дейности.

Анализът може да бъде получен от:

Секретариат на българската мрежа на Глобален договор
Програма на ООН за развитие
ул. „Хан Крум“ 25, София 1040
тел. (+3592) 96 96 162, 96 96 167
факс. (+3592) 981 31 84
ел. поща: globalcompact@undp.bg
Интернет: www.unglobalcompact.bg

Фондация „Помощ за благотворителността в България“
София 1000, бул. Витоша 65
тел. (+3592) 987 1574, 981 1901
ел.поща: bcaf@bcaf.org
лице за контакт: Пенка Цветкова, изпълнителен директор
Интернет: www.bcaf.bg




