
 
 

ПЛАН 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (КСО) 
ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 г. 

 
Във връзка с Част IV „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”, 
точка 1. „Организация за прилагане на Стратегията”, подточка 1.1. „Планове за изпълнение” на Стратегията за 
корпоративна социална отговорност е изготвен План за изпълнение за 2009-2010 г. 
 
Списък на съкращенията:  
МТСП - Министерство на  труда и социалната политика;  
МОМН - Министерство на образованието, младежта и науката; 
МИЕТ - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; 
МОСВ - Министерство на околната среда и водите;  
МК – Министерство на културата; 
МЗХ – Министерство на земеделието и храните; 
МФВС – Министерство на физическото възпитание и спорта. 

Определение за „заинтересовани страни”: 
 
държавните институции, бизнеса, социалните партньори, 
неправителствените организации, в това число и организациите за защита 
на потребителите, потребителите, академичните среди, медиите 

 

Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

Цел 1 
Повишаване осведомеността на заинтересованите страни за КСО относно същността и прилагането на КСО 
Задача 1 
Провеждане на форуми по 
темата КСО за 
представяне на добри 
практики  

1.1. Организиране на дискусионни 
форуми на национално ниво с цел 
популяризиране на възможностите 
за КСО сред широк кръг 
представители на заинтересовани 
страни 
 

2009 – 2010  Водеща институция: 
МТСП 
Партньори: 
други заинтересовани 
страни  
 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране  

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.2. Организиране на регионално и 2009 – 2010  Водеща институция: в рамките на в рамките на 



 

 2 

Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

местно ниво на форуми за 
представяне на добри практики 
по КСО с участието на държавни 
институции, социални партньори, 
сдружения на работодатели, 
бизнеса, неправителствения сектор, 
академичните среди и медиите и др. 

МТСП 
Партньори: 
МИЕТ, социални 
партньори, сдружения 
на бизнеса, мрежата на 
Глобалния договор 

предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.3. Провеждане на инициативи за 
повишаване на осведомеността на 
потребителите.  

2010  Водещ изпълнител: 
МТСП, МИЕТ  
Партньори: 
Европейски 
потребителски център, 
Българска национална 
асоциация на 
потребителите, 
социални партньори, 
сдружения на бизнеса, 
сдружения на 
потребителите  

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.4. Провеждане на 
информационни дни в областни 
центрове за повишаване 
чувствителността на местната власт, 
бизнеса и служителите към 
държавната политика по създаване 
на благоприятни възможности за 
развиване на социално отговорен 
мениджмънт 

31.12.2009  Водеща институция: 
МТСП 
 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

- 

Задача 2 
Насърчаване на 

2.1 Организиране на традиционния 
годишен конкурс на МТСП за 

2009 – 2010  Водеща институция: 
МТСП (съвместно с 

в рамките на 
предвидения 

в рамките на 
предвидения 
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Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

разработването и 
прилагането на КСО 
политики и инициативи 

социално отговорно предприятие партньори от 
неправителствения 
сектор) 
участие на социалните 
партньори 

бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 2.2. Създаване на специализирана 
рубрика за КСО на официалния 
сайт на МТСП (в рубрика, 
посветена на КСО) и публикуване 
на списък на компаниите-носители 
на награди за социално отговорно 
поведение (по години и видове 
отличия) 

2009  Водеща институция: 
МТСП (съвместно със 
социалните 
партньори) 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

- 

 2.3 Публикуване в официалния 
сайт на МТСП в рубрика 
посветена на КСО, на резултати от 
други конкурси, прегледи и 
мероприятия по КСО, проведени от 
социалните партньори 

постоянен Водеща институция: 
МТСП 
Партньори: 
заинтересовани страни 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

Задача 3 
Поддържане на 
информационна среда за 
развитие на КСО 
 

3.1. Информиране за изпълнение 
на мерки по КСО в 
специализирани издания  

постоянен Водеща институция: 
МТСП  
Партньори: 
заинтересовани страни 
 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 
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Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

 3.2. Съставяне, публикуване и 
разпространение на Наръчник за 
КСО за публичния сектор 
 

2010  Водеща институция: 
МТСП 
 
Партньори: 
други министерства, 
социалните партньори 
и други 
заинтересовани страни 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 3.3. Съставяне, публикуване и 
разпространение на Наръчник за 
КСО за частния сектор 
 

2010  Водеща институция: 
МТСП като 
координираща 
изпълнението 
институция и 
заинтересовани страни 
 
 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

Задача 4 
Формиране на активна 
подкрепяща обществена 
среда 

4.1. Разпространение на 
информация, в това число и чрез 
средствата за масово осведомяване 
за фирмите, прилагащи КСО в 
своята дейност и тяхната роля в 
опазването на общественото здраве 

2010  Водеща институция: 
МТСП 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

Задача 4.1 
Активиране на 
синдикалната нагласа и 
подкрепа за фирмите, 
въвели КСО и за неговото 
популяризиране. 

4.1.1. Провеждане на семинари, 
конференции и други различни 
форуми за формиране на 
положителна синдикална нагласа 
за разпространение и подкрепа на 
КСО-бизнес. 

2010  Водеща институция: 
МТСП и други 
заинтересовани страни 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
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Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

и/или друго 
финансиране 
 

Задача 5 
Периодична оценка на 
нагласите за прилагането 
на КСО 

5.1.Извършване на оценка на 
обществените нагласи за 
прилагане на КСО в страната 
 

2010  Водеща институция: 
академични среди в  
партньорство с  
МТСП 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 
 

 5.2. Извършване на оценка на 
обществените и на синдикалните 
нагласи за подкрепа на бизнеса, 
прилагащ принципите на КСО в 
своето управление в страната 

2010  Водеща институция: 
академични среди в  
партньорство с  
МТСП 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

Цел 2 
         Създаване и укрепване на капацитета на експертите на заинтересованите страни в областта на КСО 
Задача 1 
Разработване и прилагане 
на образователни 
програми и методики по 
темата КСО 
 

1.1. Разработване на модул за 
обучение по КСО на държавни 
служители от национално, 
областно и местно ниво и на 
представители на социалните 
партньори 

2009 – 2010 Водеща институция: 
Институт по публична 
администрация  
или друга 
заинтересована страна 
(МТСП) 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 
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Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

 1.2. Включване на темата за КСО 
при работа с програми в сферата на 
гражданското образование и 
образованието за устойчиво 
развитие 

2010  Водещи институции: 
МОМН 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.3. Осигуряване на условия за 
активно участие на представители 
на работодателите, синдикатите и 
гражданското общество в процеса 
на разработване на учебни планове 
в областта на професионалното 
образование 

2010  Водеща институция: 
МОМН 
Партньори: 
мрежата на Глобалния 
договор 

 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.4. Интегриране на знания и 
умения по бизнес етика в 
обучението по различни предмети в 
средното училище 

2010  Водеща институция: 
МОМН 
 
Партньори: 
неправителствени 
организации, бизнеса 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.5. Подкрепа за и насърчаване на 
дейността на центровете за 
кариерно развитие и центровете 
по предприемачество във 
висшите училища 

2010  Водеща институция: 
МОМН съвместно с 
други заинтересовани 
страни 
 
 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 



 

 7 

Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

 
 
 

и/или друго 
финансиране 

 1.6. Разработване на устойчиви 
програми за студентски практики 
в реална работна среда 
 

2010  Водеща институция: 
МОМН съвместно с 
други заинтересовани 
страни 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.7. Създаване на публично-
частни партньорства в програми 
за насърчаване на студентската 
мобилност и подкрепа на млади 
учени. 

2010 Водеща институция: 
МОМН съвместно с 
други заинтересовани 
страни 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.8. Финансово подпомагане и 
стимулиране чрез стипендии на 
деца с изявени дарби в областта на 
науката, изкуствата или спорта 

 
2009 – 2010  

Водеща институция: 
МК 
 
Заинтересовани 
страни: 
МОМН, МЗХ, МФВС  

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

Задача 2 
Укрепване на 
административния 

2.1. Участие в обучения, 
дискусионни форуми и други  

2009 – 2010  Водеща институция: 
МТСП като 
координираща 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
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Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

капацитет на структурите 
за координиране на 
изпълнението на 
Стратегията 
 
 

изпълнението 
институция и 
заинтересовани страни 

2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

Задача 3 
Изследване и оценка на 
възможностите за 
прилагане на КСО 
практики 
 

3.1. Провеждане на проучване с 
участието на социалните 
партньори сред всички видове 
предприятия – мениджмънт и 
персонал (малки, средни и големи) 
в определени сектори от бизнеса в 
различните региони 
 

2010  Водеща институция: 
МТСП и МИЕТ 
(чрез избрана по 
съответния ред 
социологическа 
агенция)  

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 3.2. Насърчаване на инициативи 
свързани с триъгълника на 
знанието „Образование – Научни 
изследвания – Иновации” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010  Водеща институция: 
МОМН съвместно с 
други заинтересовани 
страни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 
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Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

 
 
 

 
Цел 3   
Създаване на правна и институционална среда, подкрепяща прилагането на КСО 
 

 
Задача 1 
Оценка на необходимостта 
за развитие на 
нормативната база в 
областта на КСО 

1.1. Изготвяне на анализ на 
действащото законодателство в 
контекста на темата КСО 

2010 Водещи институции: 
МТСП, МОМН, 
МОСВ 
 
 
 
 
 
 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

Задача 2 
Осъществяване на 
координирани КСО 
дейности 
 

2.1. Насърчаване на развитието на 
партньорски мрежи за КСО 
 

2009 – 2010 Водеща институция: 
МТСП като 
институция, 
координираща 
изпълнението на 
стратегията 
 
 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 2.2. Запознаване на структурите за 
координиране на изпълнението на 
Стратегията с действащи публични 
структури за КСО в други страни 
 

2009 – 2010 Водеща институция: 
МТСП като 
институция, 
координираща 
изпълнението на 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
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Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

 
 
 

стратегията ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 
Цел 4 
Утвърждаване на практики за прозрачно управление 
 
Задача 1 
Утвърждаване на 
прозрачност при 
осъществяване на 
практики по КСО 

1.1. Изготвяне на отчетен доклад за 
изпълнението на дейностите по 
Плана за изпълнение на стратегията 
за КСО за 2009 г. 

31.03.2010 Водеща институция: 
координиращо звено 
по изпълнението на 
плана – МТСП,  
дирекция „ЕВМС” 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 
 

 1.2. Разпространяване на примери 
на добри практики, свързани със 
съставянето на корпоративни 
социални отчети 
 

 
2010 

Водещи институции: 
всички заинтересовани 
страни (с водещото 
участие на МТСП, 
МИЕТ, социални 
партньори, сдружения 
на бизнеса, мрежата на 
Глобалния договор) 

 
- 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 
Задача 2 
Насърчаване отчетността 
на социално отговорни 
инициативи 

2.1. Преглед на приложимите у нас 
добри практики на отчитане на 
социално отговорни инициативи 

2010 Водеща институция: 
МТСП като 
институция, 
координираща 
изпълнението на 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
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Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

стратегията ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 2.2. Проучване на необходимостта 
от регламентиране на задължението 
за съставяне на социални отчети  

2010 Водещи институции: 
МТСП, МИЕТ, 
социални партньори, 
сдружения на бизнеса, 
мрежата на Глобалния 
договор 

- в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 
 
Цел 51 
Повишаване отговорността на предприятията по отношение на опазване на околната среда 
 
Задача 1 
Интегриране на 
превантивните 
инструменти по околна 
среда с корпоративните 
политики 

1.1. Подобряване на 
координацията и капацитета на 
компетентните органи по 
прилагане на законодателството за 
екологична оценка, ОВОС, 
комплексни разрешителни и 
екологична отговорност 
 

2009 – 2010 МОСВ в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.2. Оптимизиране на 
отговорностите на структурите 
на МОСВ по отношение на 

2009 – 2010 МОСВ в рамките на 
предвидения 
бюджет за 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 

                                                 
1)  Тази цел и задача съвпадат със Специфична цел 2 на Стратегическа цел 4 „Устойчиво потребление и производство” на 
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. и Плана за действие 2009-2013 г. 
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Финансиране 

Цели и задачи Мерки Срок  
(година) Отговорен орган  

2009 г. 
 

 
2010 г. 

дейностите, свързани с прилагането 
на комплексните разрешителни 
 

2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 1.3. Повишаване 
компетентността на операторите 
по идентифицирането на 
непосредствената заплаха и 
причиняването на екологични щети 

2009 – 2010 МОСВ в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2009 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

в рамките на 
предвидения 
бюджет за 
2010 г. на 
съответните 
ведомства; 
и/или друго 
финансиране 

 


