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Според ЕС популяризирането на КСО отразява нуждата от защита 
на общи ценности и увеличаване на солидарността и сплотеността 
в Европа. Настоящият наръчник цели да помогне за реализирането 
на тази мечта в практиката.

Европейската Комисия разглежда корпоративната социална от-
говорност (КСО) като концепция, в която компаниите интегрират 
социални и екологични грижи в своите стопански дейности и във 
взаимоотношенията си със заинтересовани лица на доброволен 
принцип (Brussels, 22.3.2006 COM (2006) 136 final). КСО е важен ин-
струмент за частния сектор за активен принос за устойчиво разви-
тие, което е дългосрочна цел за ЕС.

Наръчникът е разработен в резултат на проекта “Увеличаване на 
прозрачността и надеждността на практиките на КСО чрез устано-
вяване на система за оценка и мониторинг в новите страни членки 
на ЕС”, който цели да повиши прозрачността и доверието в прак-
тиките на КСО, да постави основа за измерването на КСО на наци-
онално ниво и въвеждането на системи за мониторинг в избрани 
страни-членки на ЕС: България, Унгария, Литва, Полша и Словакия.

Крайната цел на този наръчник е да бъде от полза за компаниите, 
докато те планират прегледа на своята политика по КСО и съот-
ветната отчетност. Той също така може да бъде използван от граж-
данското общество и заинтересовани страни, които търсят опорна 
точка за сравнение на работата на различни компании, както и от 
одитори и други консултанти на компании по въпроси на КСО.

Този наръчник включва инструмента за самооценка на компании 
по КСО, с който може да бъде оценена работата на различни ком-
пании, било то малки или големи. Той може да бъде използван 
като механизъм за измерване и сравнение на работата на дадена 
компания в течение на времето и спрямо сходни фирми на паза-
ра. Компаниите следва да адаптират своят подход при проверката 
така, че той да е в съответствие с корпоративната култура, конте-
кста, целите и съдържанието на тяхната стратегия за КСО и поетите 
ангажименти.

Настоящият инструмент за самооценка позволява на компаниите 
да онагледят етапа на КСО, в който се намират чрез самостоятелно 
прилагане на въпросника, да очертаят проблемите, които все още 
не са разрешени, и да планират своите бъдещи цели и действия.

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Разсъждения	на	компаниите,	
изпробвали	инструмента	за	
самооценка		

“Това, което научих, е че в ком-
панията има многобройни поли-
тики. Когато ги преглеждам сега 
за целите на  самооценката се 
замислям, че има нужда да хар-
монизираме своите политики и 
да очертаем потенциалните бели 
петна. Ще привлека вниманието 
на съответните колеги към този 
въпрос”, споделя представител на 
голяма компания в Унгария.

“Вече имахме някаква идея как да 
обвържем отговорностите по КСО 
с оценките на служителите. Сега, 
когато попълваме инструмента 
за самооценка, - взехме оконча-
телното решение да реализираме 
тази връзка и да я направим явна 
за членовете на борда на дирек-
торите. За шестима мениджъри 
размера на годишните бонуси ще 
бъде свързан с тяхната работа по 
КСО, заедно с другите им задълже-
ния”, отбелязва представител на 
друга голяма компния в Унгария.

“Ако сте малка компания и дори 
не знаете какво точно означава 
термина “КСО”, можете да вземете 
този инструмент и да разберете 
колко много неща вече правите 
за да създадете един по-добър 
свят и колко много стъпки може-
те да направите по един по-мъ-
дър начин в бъдещата си работа“, 
споделя представител на малка 
компания в Литва.
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Четете	въпросите	внимателно. Преди да нанесете своя отговор, про-
четете внимателно целия въпрос, както и описанието на въпроса.

Разчитайте	на	своите	колеги. Голяма част от информацията, от която 
имате нужда, ще дойде от различни места във вашата компания. Човекът, 
който отговаря за въпросника, трябва да се срещне с представители на 
други отдели за да изясни каква е необходимата информация. Препоръч-
ваме да не правите самооценката самостоятелно или да разчитате един-
ствено на своите собствени познания или корпоративна документация. 
Може да се окаже необходимо да включите представители на отделите 
по човешки ресурси, комуникация, счетоводство, вътрешен контрол и 
одит, както и колеги от ръководството. Този инструмент има за цел да 
обвърже различните дейности по КСО с персонала в компанията. 

Трупайте	знания	за	КСО. Ако за първи път се срещате с темата КСО и 
сте човекът, който трябва да се справи с инструмента за самооценка в 
компанията, тогава или се консултирайте с колега, или се образовайте 
на тема КСО с допълнителни материали или курсове. Този инструмент за 
самооценка не е алтернатива на образованието по КСО. 

Бъдете	честни. Тъй като това е инструмент за самооценка, оценяващият 
трябва да се стреми да избягва да дава най-високите резултати за рабо-
тата на компанията ако тя не изпълнява критериите или няма писмени 
доказателства за това. Компаниите не трябва да се стремят към възмож-
но най-високите резултати, а да се опитат да направят честна оценка на 
ситуацията – в противен случай инструментът няма да е от никаква пол-
за и няма да е подходящ за сравнения. Ако го използвате по неправилно, 
няма да можете да извлечете максимална полза от инструмента. Ако го 
попълните изчерпателно, ще разполагате с реалистична картина каква 
точно е вашата отправна точка за по-нататъшни дейности по КСО.

Изтълкувайте	въпросите	за	себе	си. Да следвате въпросите буквално 
може да не е от полза, ако процедурите, политиките, комитетите и т.н. 
имат различно име във вашата компания. Обмислете въпросите от глед-
на точка на логиката на вашата организация или от гледна точка на разу-
ма. Разбира се, не трябва да се стига до интерпретация, която противоре-
чи на смисъла на въпросите!

Не	се	страхувайте,	ако	вашите	резултати	са	(по-)ниски! Вероятно има 
поне една категория, където се представяте (сравнително) добре. Може-
те да се гордеете с това и после да се опитате да наваксате в другите ка-
тегории. Не се притеснявайте от големината на инструмента. Той не е чак 
толкова дълъг, а насоките ще ви помогнат точно по конкретния въпрос с 
придружаващите кратки текстове.

Не	бързайте. В зависимост от вашия личен опит и нивото на КСО във ва-
шата компания, събирането на цялата необходима информация може да 
ви отнеме един или даже два пълни работни дни. Имаше случай, когато 
една компания използва инструмента за да извърши цялостен фирмен 

2.ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА 
ИЗПОЛЗВАТЕ НАРЪЧНИКА ЗА 
САМООЦЕНКА: КРАТКИ СЪВЕТИ
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анализ и събирането на необходимата за целта информация отне две 
седмици.

Внимавайте	със	самооценката. Да оценяваме себе си – компанията, за 
която работим – съдържа рисковете, присъщи за всеки инструмент за са-
мооценка. Тези рискове са свързани основно с нашата честност. Когато 
си едновременно и оценител и оценяван субект, може да се окаже труд-
но да избегнеш някои привлекателни, но в крайна сметка вредни тен-
денции. Различните инструменти за самооценка интегрират различни 
възможности за предотвратяване на проблемите, свързани с честността 
и средата, така че участващите компании да подходят към самооценка-
та по сходен начин. Настоящият инструмент цели да опише един доста 
сложен въпрос (КСО) по относително прост начин – чрез 25 въпроса, 
предимно с отговор “да” или “не”. Това може да подведе попълващия, че 
става дума за бърз тест от затворен тип. Може привидно да изглежда, 
че попълващият трябва да отговори бързо, без да проучи внимателно 
въпросите в инструмента и информацията за компанията.

Друга вредна тенденция е да се дават добри /по-добри от действителни-
те/ оценки, за да бъдат доволни шефовете, акционерите и т.н. или за да се 
представи компанията по-добре в сравнение с конкуренцията. Дори и да 
успее да устои на тези изкушения, попълващият обикновено е склонен 
да представи компанията по по-привлекателен начин, отколкото е дейс-
твителното състояние. Лоялността към компанията и непознаването на 
реалните процеси са източник на деформация.

Рискът да се отклониш от смислената самооценка е по-голям, когато 
липсва време, енергия и желание да се проучи реалния статус на КСО в 
компанията и/или готовност да се изправиш срещу резултатите от само-
оценката, каквито и да са те.

Попълващият трябва да е наясно с тези аспекти и да не позволява да 
попадне в техния капан. Всъщност, оценяващият има голяма роля в пре-
одоляването на ограниченията на инструмента, произтичащи от начина 
на самооценяване.

Сравнение	 с	 останалите. При завършването на самооценката, всяка 
компания получава краен резултат под формата на точки. Този резултат 
провокира сравнения между отделните компании (например тези със 
сходна големина, производство и т.н.). Сравнението на компаниите и 
проследяването на дадена компания във времето са цели на инструмен-
та за самооценка. Трябва да се има предвид обаче, че не е толкова лесно 
да се прави сравнение с останалите, тъй като дълбочината на самооцен-
ката и нивото на безпристрастност на отговорилите компании може да 
варират. Компаниите може да проявят интерес към крайните резултати 
по КСО на другите, но не трябва да се започва състезание за по-голям 
брой точки, особено ако това не е съпътствано от съответен напредък! 
Колкото повече са точките, толкова по-добре! Това е вярна интерпрета-
ция на инструмента. Крайната цел на инструмента е да помогне на ком-
паниите да научат какво е тяхното ниво по КСО и да поставят основите за 
по-нататъшни подобрения.
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Основният компонент на инструмента пред-
ставлява въпросник с 25 въпроса. Въпросите 
са групирани в пет категории: Управление, 
Околна среда, Трудови отношения, Връзки 
с общността и Бизнес среда. Стойността на 
всеки индикатор се определя под формата на 
въпрос. Има определение, оценка, подкрепе-
на от допълнителни обяснения за: критериите, 
документацията, методологията, приложени-
ето, и практически съвети за ползувателите.

Структурата на Наръчника за самооценка е 
както следва:

1. Въпрос за съответния индикатор и точки. 

2. Определение на индикатора. 

3. Приложение – практическа стойност и значимост на индикатора. 

4. Критерии – на базата на това какво решение трябва да се вземе за точ-
ките. 

5. Документация – къде може да бъде намерена информацията. 

6. Методология или предложени стъпки за подобряване на представяне-
то по КСО по определен индикатор. 

7. Практически съвети – инструкции за ползувателите на базата на из-
вършеното тестване на инструмента. 

Общият възможен резултат е 100 точки. 

Всички категории са еднакво важни по отношение на устойчивостта, за-
това предлагаме следното разпределение на точките: 

3.НАРЪЧНИК ЗА САМООЦЕНКА: 
ВЪПРОСНИК И ИНСТРУКЦИИ 
ЗА ПОЛЗВАНЕ  
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Всяка категория в наръчника включва представяне на добри	практики, 
като илюстрация за добра работа по отношение на КСО. Примерите за 
добри практики се отнасят за случаи, идентифицирани от компаниите, 
тествали инструмента за самооценка. По голямата част от примерите за 
добри практики са предоставени от компании, които имат сравнително 
добро представяне по отношение на КСО, и някои от примерите покри-
ват повече от една категория. Нека да имаме предвид обаче, че добрите 
практики в определена категория не трябва да бъдат разглеждани като 
цялостно добро представяне по КСО.

Настоящето ръководство може да бъде използвано както от малки, така 
и от големи компании. Надяваме се читателят на първо време да се за-
познае с инструмента и чак след това да започне да събира документа-
цията и да разпределя точките. Отговорите на често задаваните въпро-
си са представени накрая. Приложението съдържа таблица, в която са 
обобщени резултатите. Така на базата на предложенията за подобряване 
на показателите по КСО по определените индикатори, ползвателят може 
да започне да мисли за това как да подобри цялостното си представяне.
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1. Управление 

Индикатор	1.	Компанията	разбира	ли		
своите	основни	икономически,	социални	и		

екологични	въздействия?

Определение

“Икономическо въздействие” (Печалба) означава пари, богатство, 
напр. платени данъци и добавената стойност за обществото чрез ве-
ригата за доставки. 

“Социално въздействие” (Хора) означава организации, общности, 
персонал, напр. какви са ползите за местната общност от присъстви-
ето на компанията или какво е положителното отражение на нейните 
продукти и услуги. 

“Екологично въздействие” (Планета) означава природа, напр. употре-
ба на вода и натрупани отпадъци. 

Приложимост	

Първата стъпка в разработването на ефективна програма за КСО е да се 
уверите, че компанията е определила своето социално, екологично и 
икономическо въздействие. От тук компанията може да разработи своя-
та стратегия за КСО. 

МСП също трябва да предприемат този процес; така процесът по 
КСО ще бъде по- ефикасен.

Критерии

Компаниите трябва да очертаят своето въздействие, положително и от-
рицателно, на базата на: 

  ♦ Естеството на бизнеса

  ♦ Цикъла на продукта или услугата 

  ♦ Веригата на доставчиците 

  ♦ Заинтересованите страни 

  ♦ Околната среда 

Компаниите получават максималния брой точки ако покрият изцяло из-
искванията на този индикатор, 2 точки при частично покриване и 0 точ-
ки, ако не успеят да очертаят нито един от 3-те елемента (Печалба, Хора 
и Планета). 

Документация	

Писмен документ с индикаторите за въздействие и инструмента за уп-
равление на въздействието; финансова информация за компанията; го-
дишни отчети; договори; декларирани задължения; сметки за комунални 
услуги и т.н. 

За МСП документацията не трябва да е толкова изчерпателна.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Да    4 т.

Да, но частично   2 т.

Не   0 т.
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Практически	съвети	

Този индикатор може бъде отправна точка за преразглеждане на същес-
твуващата или за разработване на нова стратегия за КСО. Също така 
може да бъде използван за създаване на доклад за КСО и да подпомогне 
изграждането на рамка за дейности по КСО.

В зависимост от сектора, въздействията може да са разпределени нерав-
номерно (напр. понякога основното въздействие ще бъде върху околна-
та среда; в други случаи въздействието върху околната страна ще е не-
значително). Независимо от това, целта е да бъдат анализирани и трите 
фактора, посочени в определението на индикатора.

За оценката на въздействията компаниите могат да използват инстру-
менти и методологии, разработени за измерване на ефективността на 
корпоративната устойчивост (напр. добра практика G1). Може да бъде 
използван инструмент, разработен за конкретна държава. Например, в 
Словакия компаниите използват онлайн инструмента www.darca.sk.

Този индикатор пита за наличието на въздействия, докато следващите 
индикатори (№ 6, 11, 16) анализират тези въздействия от гледна точка на 
разработването на програми за действие. 

Стандартите ISO14001 и SA8000 анализират въздействията (преки и не-
преки) и следователно компаниите, които са ги въвели могат да ги из-
ползват като отправна точка.

Непреките въздействия в някои сектори (напр. финансовия сектор) могат 
да имат значителен ефект върху обществото. Прякото въздействие вър-
ху околната среда на компаниите в този сектор обикновено е незначи-
телно (хартия, използвана енергия и гориво), но непрякото въздействие 
в резултат на тяхната кредитна политика е повече от критично за цялата 
индустрия. Една банка може да окаже силно влияние с технологиите, ко-
ито използва или не желае да използва, отчитайки екологичните рискове; 
същото важи и за социалните рискове – някои банки са много взискателни 
по отношение на диалога с местната общност, технологичните аспекти и 
т.н. и могат да окажат влияние върху поведението на цялата индустрия.

ВАжНО!	И	преките,	и	непреките	въздействия	трябва	да	бъ-
дат	взети	под	внимание.

Вижте някои добри практики по този индикатор в Бирарии Dreher, Ун-
гария (G1, G3) и Barlinek SA, Полша (G4), а също и във Водоснабдяване 
Будапеща (E6). 

Методология

1. Прегледайте финансовите записи на компанията за да оцените сил-
ните и слаби страни.

2. Прегледайте договорите и задълженията на компанията и вижте 
дали се спазват.

3. Разгледайте употребата на енергия, използването на вода и трети-
рането на отпадъците, за да определите по какъв начин компанията 
въздейства на околната среда. 

4. Определете мащаба на всяко едно въздействие.

5. На базата на този анализ, подредете въздействията по мащаб. 
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Индикатор	2.	Компанията	има	ли		
стратегия	за	КСО,	която	да	определя	нейните		

ангажименти	в	областта	на	КСО?

Определение

Счита се, че една компания има стратегия за КСО, ако тя съществува в 
писмена форма и нейното съдържание включва:
Структура:
• Политики
• Цели 
• Отговорности/ключови индикатори за успех
Съдържание:
• Екологична политика 
• Трудова политика
• Политика за взаимоотношения с местната общност
• Политика за бизнес средата  

Приложимост

За да може една компания да упражнява КСО, трябва преди това да е об-
съдила какво означава КСО за организацията. Този процес може да бъде 
реализиран най-добре с разработването на политика по КСО, което кара 
компанията да се замисли как да подходи към КСО и дали висшето ръко-
водство е съпричастно към КСО – важно е въпросът за КСО да се приема 
сериозно на висше ръководно ниво, за да се стигне до изпълнение на 
политиката на всички нива и до постигане на осезаеми резултати. 

Този индикатор е приложим и за МСП и е добър старт за програма по 
КСО в МСП.

Критерии

За да получите 4 точки, политиките трябва да покриват всички аспекти 
на стратегията по КСО. 2 точки ще получат тези компании, които покри-
ват само някои аспекти. Не се присъждат никакви точки, ако липсва ка-
квато и да е стратегия.

Документация

Писмена стратегия, която покрива горепосочените области и има необ-
ходимото съдържание (както е посочено в определението); решения на 
управителния съвет; обсъждания, които са довели до създаването на 
политика по КСО; писмени доказателства за периодични прегледи на по-
литиката.

Стратегията може да се състои от един или от няколко отделни доку-
мента и може да бъде публикувана официално или да се използва като 
вътрешен документ.

Практически	съвети	

Практиката показва, че ако КСО не е внедрена в бизнес стратегиите, дей-
ностите по КСО често са фрагментирани и некоординирани филантропни 
жестове без каквато и да е връзка със стратегията на компанията.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Да         4 т.

Да, но само частично 2 т.

Не        0 т.
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Стратегията не трябва да е дълъг документ, но трябва да включва основни-
те дейности и интереси на компанията и да изразява ангажименти, да опи-
сва желаните цели и да предоставя основа за отчитане на резултатите.

Целите и индикаторите за успех /ключовите работни индикатори/ тряб-
ва да бъдат разработени на едно и също ниво във всяка от категориите. 

Освен това, че индикаторът изисква наличието на писмен документ, ва-
жно е да се отбележи, че стратегията трябва да е изчерпателна и разби-
раема, приложима и лесна за проследяване на напредъка. 

ВАжНО!	Стратегията	за	КСО	не	трябва	да	бъде	разглеждана	
просто	като	документ	–	тя	трябва	да	е	жив	документ,	който	
служи	 за	 основа	 за	 планиране	 и	 изпълнение	 на	 практики	
по	КСО.	

Методология

1. Съобразете с бизнес стратегията и организационната култура.

2. Разпространете с цел консултиране в цялата организация. 

3. Полуетеа одобрението на висшето ръководство.

4. Оценете и преработвайте на определен период от време.



1�

Индикатор	3.	Компанията	има	ли	определен	
висш	персонал	с	ясни	отговорности	за	КСО?

Определение

Където е приложимо, това означава че социалните и екологични въ-
проси се разглеждат активно в процеса на оценка на служителите в 
цялата компания.  Например, ако служителите не се представят добре 
по въпросите на КСО, оценките за тяхната работа по този показател 
трябва да са негативни. 

Приложимост

По същия начин, по който хората са много по-склонни да изпълняват 
КСО, ако имат ясни трудови характеристики (виж по-долу), вероятност-
та те да изпълняват своите цели по КСО е много по-голяма, ако те имат 
ръководен служител, с когото да се консултират и от когото да получат 
насоки за практическата работа по КСО. 

Съответно ако служители на ръководни позиции отговарят за дейности 
по КСО, имайки широко разбиране и познание за бизнеса, те ще са в със-
тояние да предложат най-добрата форма за реализиране на КСО в прак-
тически план.

Този индикатор е важен за установяване на това, дали някой с ръковод-
ни правомощия има ясни отговорности за прилагане на КСО.

Критерии

Поне един човек на директорско ниво трябва да прилага и наблюдава 
изпълнението на целите на компанията по отношение на КСО. Добре е, 
ако повече хора имат заложени компоненти на КСО в своята работа, но 
трябва да има един човек с цялостна отговорност. Работата на този човек 
не трябва да е насочена единствено към КСО за да получите точки по 
този индикатор, но наличието на представител от висшето ръководство 
с цялостна отговорност за КСО ще даде максимален брой точки.

Документация

Органограми с попълнени роли по КСО, записани роли по КСО в трудо-
вите характеристики.

Практически	съвети	

В повечето случаи компаниите, участващи в проекта, с развита практика 
по КСО посочват, че имат определен човек в компанията, който отгова-
ря официално за КСО (изцяло или частично) и има официална позиция 
(напр. “Ръководител КСО”, “Координатор по КСО” и т.н.), но неговата рабо-
та е свързана с отделите “Връзки с обществеността” или “Комуникации”. 
Това създава потенциален риск КСО да се фокусира единствено върху 
комуникацията и популяризирането на компанията. Това е развиващ 
се процес и компаниите трябва да продължават да се стремят техните 
координатори по КСО да стават все по независими от комуникациите. 
Отговорността за КСО е широко простираща се функция и трябва да е 
близо до корпоративния мениджмънт. Поставянето на въпроси по КСО 

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Ръководен служител,  
ангажиран единствено  
с КСО 4 т.

Ръководен служител,  
ангажиран частично  
с КСО 2 т.

Няма ръководен  
служител с отговорности  
по КСО 0 т.
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на управителен съвет гарантира, че те ще бъдат разгледани на стратеги-
ческо ниво.

Критериите по този индикатор могат да бъдат разгледани по по-широк 
начин, например ако няма един конкретен представител на висшето 
ръководство, който да отговаря за КСО, а КСО е заложена в трудовите 
договори/задължения на всички членове на Управителния съвет, не 
трябва да се заключава, че не съществува ясна отговорност за вземането 
на управленски решения за КСО. Възлагането на отговорности по КСО 
на няколко висши ръководители гарантира, че инициативата за КСО ще 
получи внимание на управленско ниво. Ролята на Управителния съвет 
и неговото участие е подчертано в този индикатор. Например, постоя-
нен член на Управителния съвет може да бъде натоварен със задачата 
да следи за дейностите по КСО; или може да бъде назначен нов член на 
борда с познания по КСО; задачите по КСО могат да бъдат добавени към 
задълженията на съществуващи комитети; или целият Управителен съ-
вет може да бъде ангажиран във вземането на решения по КСО. 

ВАжНО!	Отговорностите	по	КСО	трябва	да	бъдат	възложе-
ни	на	ниво	висше	ръководство,	ако	компанията	се	стреми	
да	интегрира	КСО	в	процеса	на	дългосрочно	бизнес	плани-
ране.

Пример за добра практика в Бирарии Dreher, Унгария (G2) илюстрира ус-
пешното възлагане на отговорности по КСО.

Методология

1. Определете отговорностите на персонала по КСО – това може да не 
са позиции, изцяло занимаващи се с КСО. 

2. Осигурете представител на висшето ръководство, който да прилага 
и контролира програмата за КСО на компанията.

3. Осигурете участието на служители от цялата компания. 

4. Работете с местните общности, местната власт и работниците 
за да сте сигурни, че функциите за КСО покриват всички съществени со-
циални и екологични въздействия на компанията.
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Индикатор	4.	Компанията	обвързва	ли		
въпросите	за	корпоративната	отговорност		

с	оценката	на	работата	на	служителите		
в	компанията?

Определение

Където е приложимо, това означава че социалните и екологични въ-
проси се разглеждат активно в процеса на оценка на служителите в 
цялата компания.  Например, ако служителите не се представят добре 
по въпросите на КСО, оценките за тяхната работа по този показател 
трябва да са негативни. 

Приложимост

Много по-вероятно е хората да изпълняват задълженията по КСО, ако 
те са заложени в техните трудови характеристики и ако те съответно са 
оценявани на базата на тези характеристики и функции.

Този индикатор е също така приложим за МСП, тъй като функциите 
по КСО могат да бъдат прилагани в МСП, въпреки че задачите и функ-
циите могат да се различават от тези в по-големите предприятия

Критерии

Компанията трябва да въведе бизнес стимули за работниците, за да под-
чертае важността на доброто представяне по отношение на КСО.

Ръководните служители трябва да оказват помощ на своите подчинени 
в намирането на начини за практикуване на КСО, когато те изпитват за-
труднения в съчетаването на бизнес стимулите и стимулите за КСО. Ус-
пешното съчетаване на стимулите за КСО с бизнес стимулите ще донесе 
на компаниите най-висок резултат по този индикатор.

Документация

Ключови индикатори; данни, отразяващи работата по индикаторите за 
КСО; оценки на служителите по индикаторите за успех на КСО; докумен-
тация за проблеми, възникнали за служителите при разрешаването на 
противоречия между бизнес стимули и етични стимули.

Практически	съвети	

Документирането на информация, която отразява представянето по ин-
дикаторите на КСО и връзката с индивидуалната работа на служителите, 
е много важно за ефективността на КСО в една компания. Липсата на та-
кива решения в компаниите отразява не особено дълбоко прилагане на 
философията за КСО и лошо управление на дейностите по КСО.

Големият брой ключови индикатори няма да подобри представянето по 
КСО, а точно подбраните индикатори, свързани с мисията и целите на ор-
ганизацията, могат да предоставят основата за промяна в организацията 
и да я отправят в нова посока.

Би било полезно да започнете с някои свързани с КСО ключови индика-
тори, специално за служители, ангажирани с КСО (Мениджър Екология, 

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Да    4 т.

Да, но само частично   2 т.

Не   0 т.
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Мениджър Човешки ресурси, Мениджър Комуникации) и по-нататък да 
ги разширите за всички служители.

Например, в подчертаването на решимостта да се адресира въпроса с 
промяната на климата чрез по-добро управление на консумацията на 
енергия и намаляването на емисиите парников газ, компанията може да 
постави за цел да намали своите емисии от СО2 с хх процента до хххх 
година. Поставят се цели на тримесечие за наблюдение и проследяване 
на напредъка. Ключов работен индикатор е консумацията на електри-
чество, методът на измерване – записване на използваните киловати 
електричество всеки месец. Редовният преглед на ангажиментите, цели-
те, индикаторите и методите на измерване може да накара компанията 
да промени своите цели по КСО. Например, компанията може в крайна 
сметка да достигне до извода, че за да реализира поставената цел за еми-
сии СО2 чрез намаляване на консумацията на енергия, всички служите-
ли трябва да знаят за целта и ако имат възможност да участват в нейното 
постигане. По този начин се добавя допълнителна цел за информиране 
на служителите за ангажимента на компанията да адресира въпроса за 
промените в климата. 

ВАжНО!	 Оценките	 на	 служителите	 не	 трябва	 да	 бъдат	 из-
ползвани	единствено	като	инструмент	за	измерване	на	тях-
ната	работа.	Те	също	така	могат	да	дадат	ясна	представа	на	
всеки	член	на	организацията	какво	е	важно	и	какво	трябва	
да	се	направи.

Методология

1. Включете индикаторите по КСО в ключовите работни индикатори 
на служителите и проверете дали те са наясно с това.

2. Осигурете оценка на служителите по индикаторите за КСО по време 
на годишните им атестации.

3. Дайте достатъчно висока тежест на представянето по индика-
торите за КСО, за да се приемат те сериозно както от мениджърите, 
така и от служителите.
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Индикатор	5.	Компанията	определя	ли		
ключови	приоритети	по	КСО	и	оповестява	ли		

ги	в	цялата	организация?

Определение

Този индикатор цели да установи дали всички, а не само ръководни-
ят персонал, имат ясни отговорности по КСО и разбират “голямата 
картина”.

“Ключови приоритети по КСО” означава тези отговорности, които пре-
връщат КСО в стратегически елемент от бизнеса на компанията.

“Оповествяне” означава ефективно разпространяване на разбиране-
то за отговорностите и функциите по КСО. 

Приложимост	

Отново, докато хората не разберат, че КСО е част от техните трудови от-
говорности и как да изпълнят тези отговорности, вероятността те да из-
пълнят своята роля по КСО в компанията не е голяма.

Оказването на помощ на хората да разберат по-голямата картина ще раз-
шири възприемането на концепцията за КСО отвъд ръководния състав и 
ще позволи на служителите да разговарят уверено по въпроса. 

Критерии

Ключовите приоритети по КСО и техният бизнес контекст трябва да бъ-
дат заявени ясно в писмена форма, било то в политика/стратегия за КСО 
или някакъв друг документ по темата.

Компанията трябва да положи усилия да предаде очакванията за КСО 
както на персонала с преки отговорности по КСО, така и на служителите 
без конкретни отговорности по КСО. (Може да се случи така, че някой 
без пряка роля по КСО изпълнява функция, която позволява на друг с 
роля в КСО, да изпълнява своите работни задължения по КСО).

Следователно, комуникацията от орган по КСО в рамките на организа-
цията при вземането на решения по КСО и наемането на нови служители 
дава най-висок резултат по този индикатор.

Документация

Трудови характеристики; присъствени списъци за срещи на служителите 
на цялата фирма или по отдели за съобщаване на стратегията по КСО; 
присъствени списъци за обучения по КСО; информационни материали 
по КСО.

Практически	съвети	

Вътрешната комуникация за КСО обикновено съществува във всички 
компании, които се интересуват от този въпрос, но обхватът може да се 
различава (напр. силен фокус единствено върху околната среда), както и 
честотата й, в зависимост от спецификата на компаниите.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Съществува механизъм  
за редовно оповестяване 
на приоритети и новини за 
КСО, включително и  
при наемане на нови  
служители 4 т.

Компанията оповестява 
приоритетите за КСО и оч-
акванията от страна  
на всички служители  
на годишна база  2 т.

Приоритетите по КСО  
не се съобщават на  
служителите 0 т.
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Малките и средни компании трябва да търсят подходящи инструменти 
за комуникация за тяхната среда. Неформалната комуникация не е дос-
татъчна за ефективното разпространяване на разбирането за отговор-
ностите и функциите по КСО.

Служителите трябва да разбират изцяло инициативите по КСО и да про-
явяват желание да ги прилагат. Това ще се случи, когато те повярват, че 
висшето ръководство се отнася сериозно към КСО и работи по начин, 
който отразява духа на поетите ангажименти.

Вътрешни средства за комуникация могат да бъдат интранет, вътрешни 
списания и Годишен доклад по КСО. 

ВАжНО!	Ако	не	бъдат	ангажирани	по	подходящ	начин,	слу-
жителите	могат	да	се	превърнат	в	източник	на	проблеми	за	
всички	засегнати	лица	и	обратното	–	добре	информирани-
те	и	ангажирани	хора	могат	да	дадат	добър	принос	за	ком-
панията.	

Добър пример за успешна вътрешна комуникация и ангажиране на слу-
жителите дава системата “Ecometer”, въведена от TEO Lt, голяма телеко-
муникационна компания в Литва. С цел да намалят консумацията на ре-
сурси, TEO Lt разработват атрактивна програма за пестене на ресурси, 
предоставяща информация за нивото на консумация, неговата промяна 
и въздействието върху околната среда. Eceometer позволява актуализи-
ране на информацията за въздействието върху околната среда на месеч-
на база, сравнение на данните, представяне на информацията в интра-
нет в прост и ясен формат и по този начин насърчава служителите да 
участват. Всички отдели участват в процеса на събиране на данни, всич-
ки доставчици са информирани за тази дейност и предоставят нужната 
информация на TEO Lt. 

Примери за добри практики са предоставени също от Denso 
Manufacturing, Унгария (E7) и Budimex SA Полша (L12).

Методология

1. Определете ключовите отговорности по КСО в политиката/стра-
тегията по КСО.

2. Съобщавайте редовно политиката/стратегията по КСО на служи-
телите – това може да става чрез информационни табла на работно-
то място, с разговори и обучения или чрез комитети по КСО, както и по 
всеки друг ефективен начин.

3. Осигурете изпращането на информация на служителите за техните 
отговорности по КСО, свързани с тяхната конкретна работа.
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У п ра в л е н и е :  п р и м е р и  з а  д о Б р и 
п ра к т и к и 

матрица за оценка на УстоЙЧивостта (SAM) 

Бирарии Dreher, унгарско подраз-
деление на SABMiller group, го-

ляма компания, работеща 
в сектора на храните 
и напитките, полага 

непрекъснати усилия да 
адаптира глобалните стандарти 

на компанията-майка, принципите на 
устойчивото развитие и управление, съгласно КСО, мениджърските систе-
ми и инструменти, и създава свои собствени местни практики и програми. 
Dreher измерват не само прякото въздействие, но и непрякото. Тяхната фи-
лософия се основава на принципа “вход-изход-резултат-ефект”, което кара 
компанията да реагира на действителни проблеми и предизвикателства.

В групата SABMiller се използва корпоративна рамка за устойчиво раз-
витие, с ценностна ориентация. Това позволява приоритизиране, измер-
ване, непрекъснато подобряване и сравнение на дейностите по КСО и 
устойчивото развитие. 

Разработени са 10 категории/приоритети, по които се оценяват всички 
подразделения. Освен сравняването на отделните компании в SABMiller 
group, матрицата поставя нови цели за по-нататъшни 
подобрения. В Dreher Ltd. мениджъри от определени 
области събират и предоставят данни за целите на 
Матрицата, и това е отговорност на няколко чле-
на на организацията. Това дава възможност 
за фокусиране върху основните въздейст-
вия, тъй като приоритетите са разработени 
на тяхна база. В същото време компанията 
трябва да обърне внимание на всички въпроси, 
касаещи устойчивото развитие и не може да покрие 
само тези изисквания, които и харесват.

отговорности по ксо и УстоЙЧивото 
развитие

Бирарии Dreher, унгарското подразделе-
ние на SABMiller group има следните 

цели:

♦ да представи ясна структура 
на отговорностите по КСО и ус-

тойчивото развитие, която да бъде 

Цели			
Измерване на успеха с цел 
непрекъснато подобряване и интегрира-
не на устойчивото развитие в бизнес 
плана и стратегията за КСО.

Предимства	за	
организацията		
Развиване на нови 
програми за устойчиво 
развитие и КСО.
Структуриране на 
приоритетите по
Устойчиво развитие и КСО.

G1

Цели			
Интегриране на КСО и устойчи-
вото развитие във всички нива и 
сегменти на организацията.
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заложена във всички функционални области на организацията и да об-
хване всички възможни организационни нива;

♦ да подчертае, че КСО и устойчивото развитие трябва да бъдат включе-
ни във всеки сегмент на организацията, или казано по друг начин: всеки 
е отговорен.

Компанията има следните отговорности по КСО и устойчивото разви-
тие:

1. На най-високо ниво, Изпълнителният директор на Dreher Ltd. отговаря 
за КСО и устойчивото развитие като интегрира резултатите от Матрицата 
в бизнес плана. 

2. На ниво Управителен съвет, отново има един човек, който носи пълна-
та отговорност КСО и устойчивото развитие в Dreher Zrt. Той не се зани-
мава единствено с тези въпроси, но отново – неговите отговорности са 
определени ясно. Отговорността за КСО е възложена и на всички оста-
нали членове на Управителния свет. Те се фокусират върху аспектите на 
КСО в своята област.

3. На ниво старши мениджмънт структурата е сходна: един човек отгова-
ря за КСО и устойчивото развитие в цялата организация, останалите се 
занимават с КСО в своята функционална област.

4. От 2010 г. има нов елемент в структурата: Мениджър устойчиво разви-
тие. Тя се занимава единствено с това и основните и задачи са стратеги-
ята, отчетността и измерването на резултатите. Тази позиция също така 
координира отговорностите и дейностите по КСО и устойчивото разви-
тие в компанията на хоризонтално и 
вертикално ниво.

За постигане на устойчиви 
резултати КСО и устойчи-
вото развитие са интегри-
рани в различни форми на 
обучение в компанията.

 

измерване и оценка на 
непреките въздеЙствия

Принос	на	Бирарии	Dreher	в	унгарската	икономика

От името на Бирарии Dreher/SABMiller Ernst & Young 
и Regioplan Policy Research правят изследване на 
икономическите, регионални и социални въз-

действия /преки и косвени/ на дъщерните бирарии 
на SABMiller в девет страни членки на ЕС и Русия през 2009 

г. Изследването проследява следните въздействия във верига-
та на доставките: доставчици, доставчици на услуги, търговци на дребно, 
заведения за хранене. 

Примери за въздействия: 

Освен върху служителите на Dreher Ltd., бирената индустрия има въз-
действие върху други 4400 работни места при доставчиците и 7600 ра-

Цели	
Измерване на преките и непре-
ките икономически, регионални 
и социални въздействия.

Предимства	за	
организацията	
КСО става неразделна част 
от процедурите, дейностите 
и стратегията. 
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ботни места в заведенията за хранене, плюс 600 места в сектора на тър-
говията на дребно. 84 % от оборота идва от доставчиците (3/4 от местни 
доставчици), 16% е добавената стойност от Dreher Ltd.

Държавните приходи (данъци /ДДС, екологични и т.н./, социални осигу-
ровки) през 2009 г. възлизат на 183 милиона евро.

Регионални въздействия: производството на малц е кон-
центрирано в Западна Унгария и в него са ангажирани 
около 1000 души, следователно базираната в Буда-
пеща бирария има регионално въздействие.

Има ясна картина за реалната тежест на ком-
панията в икономиката и обществото. Анали-
зът е направен от независима трета страна, което 
го прави още по-надежден.

комплексен стратегиЧески подХод към 
околната среда

Barlinek SA е един от най-големите 
производители на паркети от 

естествено дърво в света с 
подразделения (фабрики), 

разположени в и извън Пол-
ша (Украйна, Русия, Румъния).

Бизнесът на Barlinek е тясно свързан с 
гората и ценния материал дървесина. Отдадеността на отговорния ме-
ниджмънт може да бъде открита във всеки етап от производството на 
този ресурс: дървесината, вътрешно производство и внос, трябва да 
идва само от добре поддържани гори (FSC). В производствения процес 
нищо не се похабява (“Производство без брак”). Също така в рекламата 
на продуктите, акцентът пада върху гората и дърветата. За всяка прода-
дена опаковка паркет, компанията обещава да засади дърво (Маркетинг 
за кауза, наречен “Принцип 1:1”). Днес, когато много компании засаждат 
дръвчета, принципът 1:1 не изглежда да е нещо изключително, но трябва 
да се има предвид, че компанията Barlinek извършва тези действия от 
много години и гората, която са създали има близо 6.3 милиона дървета 
(които генерират около 50 хиляди литра кислород на ден и поглъщат 75 
хиляди тона CO2 годишно). 

Въздействие и резултати:

Действително намаляване на негативното въздействие на компанията 
върху околната среда (Производство без брак, възобновяема енергия 
и т.н.)

Залесяване на 600 хектара с 6.3 милиона изцяло нови дървета (добре 
поддържаната гора означава, че всяко отсечено дърво от компаниите 
трябва да бъде заменено). Освен това тези 6.3 милиона дървета надви-
шават броя на отсечените, което означава, че броят на дърветата се уве-
личава в резултат от дейността на компанията).

Предимства	за	
организацията		
Установена е база за по-
нататъшно анагажиране на 
заинтересованите страни.  
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Цели	
Да се намали въздействието 
върху околната среда. Да се 
привлекат клиенти, загрижени 
за екологията.  
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Увеличаване на популацията от соколи, намаляване на допълнителните 
емисии СО2 при други страни в резултат на използване на палетите за 
огрев, вместо използване на въглища.

Изцяло съобразеният с околната среда подход не просто помага за по-
добряване на имиджа на компанията. Екологичните аспекти са ключови 
елементи на конкурентното предимство. Компанията също така получа-
ва допълнителни приходи от продажбата на нови продукти (дървесна 
кора, палети). Приходите от продажба на палети през 2009 г. формират 
приблизително 12% от общите приходи на компанията Поради специал-
ната грижа за околната среда, компанията успява да пробие на западните 
пазари, включително в Скандинавските страни (33% от продажбите през 
2009 г.), които са много взискателни 
по отношение на екологията. Днес 
компанията изнася 69% от сво-
ята продукция и е петият по 
големина производител 
в тази категория в целия 
свят. Това не би било възмож-
но без екологичния подход, което 
е условие за влизане на тези пазари.

Предимства	за	
организацията		
Постигане на конкурентно 
преимущество. Допълни-
телни приходи от продаж-
бата на нови продукти. 
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2. околна среда

Индикатор	6.	Компанията	има	ли	планове		
за	действие	и	програми	за	намаляване		

на	неблагоприятното	въздействие	върху		
околната	среда?

Определение

План за действие означава:
Структура
• Цели за подобрения
• Необходими действия за постигане на целите
• Отговорности за всяко действие
• Приоритет на действията
• Срокове
• Наблюдение и оценка
• Комуникация на напредъка
Съдържание
• Намаляване на въглеродните емисии
• Употреба на ресурси: енергия, вода, хартия и т.н.
• Рециклиране 

Приложимост

Една компания може да има редица екологични въздействия и грижи. За 
да може да започне да ги решава, компанията трябва да си постави при-
оритети и да разработи стратегия как да подходи към всеки въпрос. Този 
елемент е отчетен в Индикатор 1 на Раздел “Управление”. 

След като бъдат определени проблемите, следващата стъпка е как да бъ-
дат решени. Тук е необходим план за действие. Важно е той да не казва 
просто на хората какво трябва да поправят, а да изложи конкретни цели 
и действия, които трябва да бъдат предприети, за предотвратяване на 
тези проблеми.

МСП също имат въздействие върху околната среда. Въпреки, че те 
не разполагат със същите ресурси за да решат екологични проблеми, 
често доброто планиране и стратегията могат да премахнат фи-
нансовите ограничения, изправени пред тях.

Критерии

Екологичният план за действие трябва да включва действия, които ком-
панията да предприеме, за да разреши определени проблеми. Изброя-
ването на проблемите не е достатъчно.

Планът трябва да поставя срокове, до които възнамерява да изпълни за-
явените действия, което дава възможност да се направи оценка на ком-
панията по отношение на постигането на целите.

Планът трябва да дава указания за отчитане на напредъка. План без ме-
ханизъм за оценка не е особено полезен.

»		Индикатор		«
Максимален резултат:  4 т.
Екологичният план за дейст-
вие на компанията има 
всички изброени компо-
ненти и включва оценка на 
напредъка спрямо индика-
торите за успех 4 т.
Екологичният план за дейст-
вие на компанията няма 
всички изброени компо-
ненти и включва оценка на 
напредъка спрямо индика-
торите за успех 2 т.
Компанията няма екологи-
чен план за действие 0 т.
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Най-накрая, компанията трябва да предприема действия на базата на 
констатациите от направената оценка. Констатациите без последващи 
действия не са особено полезни. Тези действия трябва да водят до нама-
ляване на въздействието върху околната среда, в противен случай ком-
панията не може да получи максималния брой точки по този индикатор.

Документация

Документирана екологична политика; план за действие за подобряване 
на екологичното въздействие.

Практически	съвети	

Отговорността за опазването на околната среда е от съществено значе-
ние, когато става дума за компании, които имат сериозен ефект върху 
екологията – било то поради естеството на техните производствени дей-
ности, продукти и услуги, или поради това, че черпят природни ресурси 
или оказват вредно влияние върху природата. Компаниите с ограничено 
влияние върху природата могат да получат по-малко точки, но независи-
мо от това те няма да се представят по-зле от своите колеги от “по-замър-
сяващи” сектори. 

От друга страна някои компании ограничават своето “екологично въз-
действие” единствено до прякото въздействие, което означава, че те до-
пускат грешка още в началото на своите планове за стратегия за КСО, 
като пренебрегват непрякото въздействие. Например, компаниите за 
финансови и професионални услуги, особено в банкирането, застрахова-
нето, управлението на фондове, одит и счетоводство, информационните 
технологии и медийните компании имат съществено влияние в популя-
ризирането на по-устойчивото производство и използване на ресурси. 
Има стабилни бизнес аргументи за компаниите да се ангажират активно 
в дебати и действия за управление и опазване на околната среда. В това 
число са възможностите за намаляване на разходите, по-ефикасните 
производствени процеси, иновациите при продуктите и услугите, достъ-
па до нови пазари, подобреното управление на риска, по-добрите взаи-
моотношения със заинтересованите страни и т.н. 

ВАжНО!	План	без	механизъм	за	оценка	не	е	особено	поле-
зен.

Методология

1. Срещнете се с ръководния персонал, за да поставите цели за подобря-
ване на екологичната ефективност.

2. Събирайте данни за екологичното въздействие, отразяващи догово-
рените цели и показатели.

3. На базата на статистически анализ, създайте план за действие за 
подобряване на екологичното представяне.

4. Използвайте елементите на плана за действие за да демонстрирате 
как компанията е намалила своето въздействие върху околната среда.
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Индикатор	7.	Компанията	поддържа	ли		
система	за	мониторинг,	която	измерва		

основните	екологични	въздействия,		
особено	употребата	на	ресурси	и	отделянето		

на	въглеродни	емисии?

Определение

“Системата за мониторинг” е инструмент, с който се отчита колко енер-
гия, вода или хартия използва една компания и какъв е ефекта от тази 
употреба върху околната среда.

Този инструмент е различен от плана за действие по това, че измерва 
конкретни елементи от плана за действие. Системата е необходима за 
да се изпълни плана за действие, но не е достатъчна сама по себе си 
за да доведе до промяна. 

Приложимост

Системите са важни, защото предоставят начин за управление на даден 
процес в дългосрочен план и избягват риска от срив в случай, че чове-
кът, който отговаря за съответния процес, реши да напусне. 

Също така, ако са проектирани добре, те създават ясен процес, който хо-
рата могат да следват за да получат информация или да изпълнят ефек-
тивно задача, вместо да се налага да изобретяват колелото всеки път, 
когато се налага да извършат същата задача. 

По отношение на настоящия индикатор, компанията може да не знае 
какви подобрения да направи без средство за оценка на използваните 
ресурси и въздействието върху околната среда. Добрата система е най-
добрият начин да се направи такава оценка.

Критерии

Тук се набляга върху съществуването на система за оценка на мащаба, 
в който компанията използва природни ресурси и мащаба, в който тази 
употреба на ресурси оказва въздействие върху околната среда. Компа-
нията ще получи точки, ако такава система съществува и няма да получи 
точки при липса на система.

Документация

Сметки за ток, вода, парно; сертификати от външни фирми, които прера-
ботват отпадъците на компанията, било то за рециклиране или за депо-
ниране на токсични отпадъци; оценки или доклади на властите.

Практически	съвети	

Някои от мерките за мониторинг може да са задължителни в съответ-
ствие с местното законодателство – тогава оценката трябва да се из-
вършва внимателно – КСО обикновено разглежда ангажименти и дей-
ности, които се простират отвъд законовите изисквания!

Този индикатор се фокусира върху въглеродните емисии, докато про-
мяната в климата и прилагането на мерки за подобрение са от голямо 

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Да   4 т.

Не   0 т.



��

значение за всякакъв вид компании, независимо от тяхната големина и 
сектора, в който работят. Съветваме компаниите да си поставят измери-
ми и реалистични цели – например да се намалят емисиите от CO2 с “nn” 
процента до “xx” година. Поставянето на цели по тримесечие може да е 
добър подход за наблюдаване и оценка на постигнатия напредък. Клю-
чов индикатор може да бъде консумацията на електричество, методът на 
измерване – записване на използваните киловати електричество всеки 
месец.

Малките и средни предприятия не трябва да елиминират този индика-
тор – дори и малките стъпки в подобряването и измерването на предста-
вянето на една компания могат да имат глобален ефект. 

ВАжНО!	Редовният	преглед	на	ангажиментите,	целите,	ин-
дикаторите	 и	 методите	 за	 измерване	 може	 да	 доведе	 до	
ежегодна	промяна	на	целите	на	една	компания	по	КСО.

Виж добра практика в Пощенска банка, България	(E8).

Методология	

1. Възложете на служител или на отдел в компанията да събира смет-
ките за комунални услуги и информация за използването на ресурси или 
въздействието върху околната среда, цитирана в доклади на прави-
телството или независими източници.

2. Организирайте тази информация така, че данните да могат да се 
сравняват на годишна база. 

3. Правете годишна оценка дали документацията показва напре-
дък по отношение на екологичните индикатори като въглеродни 
емисии,потребление на вода и енергия, емисии във въздуха, количество 
изхвърлени отпадъци и каквато и да било друга екологична информация, 
касаеща индивидуалната компания.
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Индикатор	8.	Компанията	има	ли	разработена	
програма	за	обучение,	която	да	помага	на		

служителите	да	прилагат	нейната	екологична		
политика	и	план	за	действие?

Определение

“Програма за обучение” означава начин за оборудване на служители-
те със знанията и уменията, които са им необходими за да изпълняват 
своите екологични отговорности. Тази програма може да е офици-
ална или неофициална, но трябва да се осъществява редовно за да 
отразява промените в приоритетите и да поддържа уменията на слу-
жителите. 

Приложимост

Добре е, ако има политика и план за действие, но ако служителите не 
знаят как да приложат тези стратегии, няма да има практическо прилага-
не на КСО – този индикатор има за цел да гарантира, че КСО се случва на 
практика, не само на хартия.

МСП могат да също да обучат своя персонал – обучението може да е 
по-елементарно в сравнение с големите организации, но все пак може 
да се проведе.

Критерии

Такова обучение трябва да се провежда поне веднъж годишно, но за 
предпочитане по-често. Компанията получава максимален брой точки 
по този индикатор ако провежда такова обучение и го документира.

Може да е част от по-голямо обучение по КСО, но трябва да има конкрет-
на част за околната среда.

Обучението трябва да е достатъчно конкретно, за да могат служителите 
да включат елементите на плана за действие, които ги касаят, в начина, 
по който изпълняват своите задължения.

Документация

Документи за обучението, свързани с КСО, по категории длъжности; за-
писки от срещи със служителите за разработване на обучение по КСО.

Практически	съвети	

Съдържанието и продължителността на обучението може да са мно-
го различни в отделните компании. На някои места това е само кратко, 
общо представяне на екологичните въпроси, а на други – продължител-
но и изчерпателно упражнение – зависи от сектора, в който компанията 
работи и от нейните въздействия. 

ВАжНО!	Всички	служители	на	компанията	трябва	да	осъз-
наят,	че	те	използват	природни	ресурси	в	производствения	
процес.	

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията има  
програма за обучение,  
която провежда веднъж 
годишно, както и към нови 
служители и всички  
присъстващи са  
подписали присъствени 
списъци 4 т.

Компанията има  
разписана програма  
за обучение 2 т.

Компанията няма  
програма за обучение  0 т.
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Следователно, информирането за глобалните проблеми с околната среда 
и тяхната връзка с местното производство, устойчивото производство и 
потребление, зелените поръчки, жизнения цикъл на продукта са необхо-
дими за изпълнението на принципа на отговорното бизнес поведение. 

Например, в Бирарии Dreher Breweries, Унгария, има ежегодно 3-дневно 
обучение по екология, здраве и безопасност за всички служители, а ос-
вен това служителите от определени функционални области получават 
обучение по екология, конкретно свързано с тяхното поле на работа.

Обучението може да включва e-learning или други електронни форми 
на обучение. Може да е много сходно на “‘вътрешната комуникация”, но 
трябва да е част от стратегията на компанията по КСО и да се провежда 
периодично по предварително планиран начин.

Методология	

1. Накарайте ръководния персонал да разработи обучение в съответ-
ствие с международните стандарти за КСО и собствената политика/
стратегия на компанията, относно КСО. 

2. Включете приноса на работниците в съдържанието на обучението и 
във връзка с ефективното прилагане на стандартите. 

3. Направете подходящо обучение за всяка категория труд.
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Индикатор	9.	Компанията	може	ли	да	покаже		
количествено	намаление	на	въглеродните		

емисии	спрямо	предходните	години?

Определение

“Количествено намаление” означава цифрен спад на въглеродните 
емисии. генерирани от дадена компания. 

Приложимост

Добре е да има политики, стратегии и планове за действие, както и да се 
предприемат конкретни стъпки, истинският тест за дадено действие е 
дали то работи. 

Този индикатор се концентрира върху това, дали действията, които даде-
на компания предприема, всъщност работят.

Критерии

Намалението може да има произволна стойност за дадения момент. Ес-
тествено, колкото по-голямо намаление се демонстрира, толкова по-до-
бре. фокусът за момента е просто нивата на емисиите да вървят в пра-
вилната посока. Въпреки, че намаленията се приемат както в абсолютна, 
така и в нормализирана стойност, изисква се по-ниското ниво да пред-
ставлява истински спад в отделяния въглерод, т.е. спад, предизвикан от 
намаление на производството, не се приема.

Документация

Всеки документ доказващ, че са предприети стъпки за намаляване на 
въглеродните емисии, например поредица от сметки за комунални ус-
луги, които показват намаление на използваната енергия, документи за 
консумацията на енергия, показващи спадаща употреба на енергия от 
изкопаеми горива и по-голяма употреба на възобновяема енергия (все 
пак трябва да има общо намаление на употребената енергия).

Практически	съвети	

Повечето компании вземат мерки по въпроса с промените в климата като 
управляват консумацията на енергия и търсят начини за по-ефективно 
използване на енергията, за да намалят своите емисии от парников газ.

Компаниите трябва да се стремят да постигнат реално намаление (на 
единица продукт или приход), а не от намаляване на емисиите в резултат 
на свиване на производството. 

Компаниите трябва да намалят вътрешните емисии, като обърнат вни-
мание на ключовите области на въздействие и след това целите могат да 
бъдат разширени по посока намаляване на външните въглеродни еми-
сии (например със споделяне на автомобили от повече хора и намалява-
не на отпадъците от офиса чрез рециклиране и повторна употреба).

Употребата, доставката или производството на възобновяема енергия 
трябва да се взема предвид винаги, когато това е възможно.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията може да покаже 
количествено намаление 
на своето екологично въз-
действие, в сравнение със 
средната стойност за пери-
од от 3 години, доказано  
в упоменатите  
документи 4 т.

Компанията може да  
покаже липса на увеличе-
ние на екологичното въз-
действие в сравнение със 
средната стойност за  
период от 3 години,  
доказано в упоменатите  
документи 2 т.

Компанията не може  
да демонстрира нито  
намаление, нито увеличе-
ние на екологичното  
въздействие в сравнение 
със средната стойност за 
период от 3 години 0 т.
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Пример за обръщане на внимание към непреките въздействия дават 
Barlinek SA в Полша, които постигат намаление на непрякото въздейс-
твие на емисии като произвеждат палети от дървесен прах, което нама-
лява употребата на въглища и други изкопаеми горива и така намаляват 
въздействието на въглеродните емисии.

ВАжНО!	Трябва	да	се	взема	предвид	както	прякото,	така	и	
непрякото	въздействие	върху	промените	в	климата.	

Методология	

1. Съберете съответните сметки и данни за използвана енергия, вода, 
опаковки и емисии.

2. Подредете данните по такъв начин, че да можете да направите срав-
нение по години.

3. От една година до следващата посочете цифри от съответния из-
точник на информация, които показват намаление на екологичното 
въздействие (спрямо 3-годишна средна стойност. Сега стартиращите 
предприятия получават точки само за една година). 
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Индикатор	10.	Компанията	има		
ли	програма	за	рециклиране?

Определение

“Програма за рециклиране” не означава просто разделно събиране 
на материали. Материалите, които могат да се рециклират, трябва да 
бъдат предадени на компания, която да извърши рециклирането.

Рециклиране означава не просто изхвърляне на даден продукт, а тре-
тирането му по такъв начин, че да може да се използва под някаква 
форма  в бъдеще. То касае най-различни материали и процеси, като 
хартия, пластмаса, вода, батерии и т.н. 

Приложимост

Рециклирането е ключов начин за намаляване на неблагоприятното еко-
логично въздействие.

Критерии

За да получи точки по този индикатор, компанията трябва да демонстри-
ра, че прилага процес на рециклиране, а не просто събира рециклиру-
еми материали за по-късно изхвърляне със стандартните методи на тре-
тиране на отпадъци.

Документация

Кофи за боклук или области за събиране на отпадъците; договори с ува-
жавани компании за рециклиране.

Инструкции	за	ползване	

Ако една компания събира отпадъците и ги използва за генериране на 
енергия, това разбира се е по-отговорен начин за третиране на боклука 
от изхвърлянето му на бунището, но терминът “рециклиране” има раз-
лично значение. При оценяване на дадена компания по този индикатор, 
препоръчваме да се чете внимателно определението на индикатора: 
става дума за повторна употреба на отпадъци.

Разбира се, изборът на компанията зависи до голяма степен от наличи-
ето на надеждни фирми за рециклиране, но това не трябва да ограни-
чава компанията в търсенето на иновативни решения за намаляване на 
екологичното въздействие и постигането на производствен процес “без 
отпадъци”. 

ВАжНО!	Крайната	цел	на	компанията	трябва	да	бъде	про-
цеси	“без	отпадъци”.

Методология	

1. Идентифицирайте какво може и какво не може да бъде рециклирано, 
както и мястото за събиране на рециклируемите материали.

2. Потърсете договор с надеждна компания за рециклиране на отпадъ-
ци.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията събира  
разделно рециклируеми 
материали и ги предава  
на специализирана  
рециклираща  
компания   4 т.

Компанията събира  
разделно рециклируеми 
материали и ги оставя  
за събиране от  
неизвестна компания/ 
лица   2 т.

Компанията не полага  
усилия за  
рециклиране  0 т.
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о к о л н а  с р е д а .  п р и м е р и 
з а  д о Б р и  п ра к т и к и

ECO-TOWN – отговорно инвестиране 

TUP S.A. е малка инвестиционна компания в Полша, която 
придобива или създава компании с голям потенци-

ал за растеж, като ги подкрепя с капиталови 
средства и управленско ноу-хау. Те фокусират 
своята подкрепа върху компании, които ин-

вестират в устойчивото развитие. Основната идея 
зад функционирането на TUP е да работи в съответствие 

с принципите на устойчивото развитие и социалната отговор-
ност. Отделно от факта, че TUP е малка компания (15 служители), тя ра-
боти с големи средства, което води до много големи приходи и печалби 
(особено в сравнение с броя на служителите). Дейността на TUP е изклю-
чително печеливша. Тя е компания-майка и е начело на малко по-широка 
група от компании, включваща TUP Property, Roda, X-press Couriers. През 
2009 г. нетната печалба на групата възлиза на 2.2 милиона полски злоти, 
а през 2008 г. – 7.7 милиона полски злоти. Тъй като е малка компания, TUP 
не е много активна в сферата на КСО, но елементи на КСО са залегнали 
дълбоко в стратегията на компанията и ежедневните и дейности.

Културно-търговският проект се осъществява от дъщерната компания 
Chmielowskie Sp. z o.o и представлява развиване на първото екологично 
градче на площ от 1320 хектара близо до езерото Przeczycko-Siewierz в 
регион Силезия, който е силно индустриализиран и природата му е из-
ключително замърсена. Този пример за добра практика показва как ус-
тойчивостта може да е ключов елемент от конкурентното предимство.

Проектът се реализира съвместно с редица заинтересовани страни, в 
това число местни и общински власти, проектанти, архитекти и т.н. За-
плануван е като първата инвестиция от този тип в Полша. Реализиран е с 
подкрепата на New Broad Street – създателите на Baldwin Park и Celebration 
(тяхната концепция е базирана на принципите на устойчивото развитие 
и в резултат на това и двата проекта имат забележителен успех).

Реализирането на целия проект е планирано за 25 години. Първият етап 
на инвестицията е на площ от приблизително 44 хектара и включва из-
граждане на 1,000 апартамента и къщи, мотел и хотел с най-голям раз-
влекателен комплекс в Силезия, пазар и пристанище.

Той създава екологично и здравословно място за живот с малко въздейст-
вие и отваря вратата за насърчаване на 
устойчивото развитие, като създава 
търсене за такъв екологичен на-
чин на живот. Повече инфор-
мация можете да намерите 
на адрес: http://www.tup.
com.pl/animacja_siewierz.php

Цели	
Търговска инвестиция с фокус 
върху насърчаване на 
устойчивото развитие.  

Предимства	за	организа-
цията		
Водещи еко-иновации, 
които създават нови конку-
рентни предимства.

E5
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пълна оценка на екологиЧните 
въздеЙствия 

Най-скорошната история от сферата на 
КСО на Водоснабдяване Будапеща, 

частна компания ООД, дружество 
със 140 години история, включва 

поредица от нови политики, дейнос-
ти и методи на комуникация. Компанията 

поставя специален фокус върху околната сре-
да, тъй като нейната дейност е свързана основно с природен ресурс. 
Това също така кара компанията да има тясна връзка с местните общнос-
ти по отношение на водните ресурси. 

През 2006 г. местната екологична група на Водоснабдяване започва раз-
работването на систематизирана оценка за въздействието върху окол-
ната среда, което води до редица подобрения и ангажираност от страна 
на компанията-майка (Suez Environnement S.A.) от тогава насам.

За период от една година е създаден списък със съществените еколо-
гични въздействия, които оказват или биха могли да окажат различните 
организационните звена на компанията. Водоснабдяване ясно демонс-
трират полагане на усилия в този процес, тъй като броят на служителите 
в екологичната група се увеличава от 3-ма на 5-ма души.

Обширно измерване на въздействията, интервюта с колеги и членове 
на местната общност също са част от тази работа. Водоснабдяване из-
следват не само въздействията, които могат да бъдат предизвикани от 
работата на компанията, но и източниците на потенциални екологични 
въздействия в районите около водоизточниците – например идентифи-
цирани са бензиностанциите в близост от 300 м до водоизточниците.

Крайният списък съдържа всички екологични въздействия на дадените 
организационни звена и очертава съществените влияния и извънредни-
те ситуации. 

На базата на измерването и оценката е създаден съдържателен списък 
от екологични цели и програми за всички съществени еко-
логични въздействия.

С цел постигане на устойчиви резултати, не само 
данните в оценката за въздействие се актуали-
зират непрекъснато, а и списъкът с потенциал-
ните въздействия се променя в съответствие с но-
вите технологии, обекти и други нужди.

Предимства	за	
организацията		
Подобрена работа и 
признание.  

Цели	и	задачи			
Пълна инвентаризация и 
оценка на въздействието 
върху околната среда. 

E6



�6

използване на опита за
 екологиЧни подоБрения

Преработване	 на	 тръбите	 и	 комините	 в	 пещ	 за	 от-
ливки

DENSO Manufacturing, Унгария, с гордост зая-
вява, че компанията прилага “новаторски 
инструменти за управление на екологич-

ното въздействие”, които подобряват еко-
логичната й ефективност. Всяка година ком-

панията въвежда 3-4 иновативни промени, зелени 
инвестиции, с цел намаляване на емисиите в околната 

среда и намаляване на консумацията на енергия и ресурси. Идеята е 
разработена от работниците в дадения цех, в сътрудничество с отдела за 
управление на мощностите. Новата инсталация е инсталирана в периода 
юни-ноември 2007 г.

Съществуващата система от дълги тръби не се използва. Тя все още се 
намира в цеха и служи за резервна система. Нова, много по-къса тръба и 
комин са поставени в близост до пещта за отливки. По този начин нагре-
тият дим излиза от цеха много по-бързо и с минимална загуба на топлина 
преди напускането на цеха. 

Този малък, но важен проект дава кураж на работниците да разработват 
и споделят идеи за спестяване на енергия. Безопасността на тръбите и 
комина е подобрена, съществува много по-малка вероятност за течове 
от тръбите и по този начин се реализира намаление на разходите и вре-
мето за ремонти. 

Спестяванията са в порядъка на 4 000 евро на година – това са били раз-
ходите за охлаждане на затоплените от виещите се тръби цехове. 

Въпреки, че за построяването на новите тръби и комин са похарчени 
10 300 евро, този разход се компенсира от спестяванията за 2,6 години.

Създаден е Енергиен комитет, който работи по подобни идеи за енер-
гийна ефективност и в който участват представители на всички опера-
тивни звена. Приблизително 100 души членуват в комитета. На базата на 
работните места, членовете са разделе-
ни на по-малки групи. Всяка група 
реализира поне един проект за 
енергийна ефективност на 
година. Непрекъснато се 
търсят възможности за по-
добряване на екологичното 
въздействие и ефективно изпол-
зване на енергията от работниците и 
мениджърите.

За	повече	информация:		

www.densoreport.net

Предимства	за	
организацията		
Икономически предимства, 
участие на работниците, 
подобряване на екологич-
ното представяне.  

Цели	
На базата на опита на работниците  
преработка на тръбите и комините 
на пещта, с цел повишаване на сигурнос-
тта и намаляване на топлината, изви-
сяващи се до тавана на цеха. 
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Цели		
Идентифициране и въвеждане на 
мерки за намаляване на потреблението 
на ресурси с цел подобряване на екологич-
ното въздействие на Пощенска банка. 
Установяване на платформа за промени, 
инициирани от служителите, в еко-
логичната политика на банката.

зелен старт с пощенска Банка

Българска пощенска банка, е част 
от Eurobank EFG Group – голяма 

международна организация 
с ясна визия за отговор-

ното корпоративно 
поведение и отдаде-

ност към приноса за 
обществото. Вътрешната 

кампания Зелен старт с По-
щенска банка цели да подобри 

екологичното представяне на банката 
и нейните служители. Тя комбинира подхода отгоре-надолу, т.е. решения 
на мениджмънта са за коригиране на вътрешните процедури и практики 
на банката с оглед опазване на природата и тактики отдолу-нагоре чрез 
установяване на платформа за лобиране на служителите пред менидж-
мънта за положителни екологични действия.

По отношение на екологичните си инициативи, Пощенска банка рабо-
ти в партньорство с една от най-известните екологични инициативи в 
страната – Горичка. Създаден е Зелен борд от служители-доброволци за 
наблюдаване на постигането на определените екологични цели и за по-
пуляризиране на практики за оптимизиране на екологичното предста-
вяне на банката.

До момента банката е постигнала:
♦  Употреба на FSC хартия – само от гори, управлявани съгласно прин-

ципа за устойчивост.
♦ Употреба на енерго-спестяващо осветление.
♦ Дарения на употребявано и изписано компютърно оборудване.
♦  Ограничаване на употребата на пластмасови чаши за еднократна 

употреба.
♦ Въвеждане на електронни извлечения по кредитни карти.
♦ Редовно разпространяване на екологични съвети за персонала.
♦  Построяване на паркинг за колелета до сградата на Централния 

офис. 

Нещо повече, анализът на ключовите екологични индикатори потвърж-
дава, че има съществено намаление на консумацията на ресурси от бан-
ката от стартирането на програмата “Зелен старт с Пощенска банка”.

За една година консумацията на електроенергия за единица площ е на-
малена с 7.4%, а консумацията на електричество на чо-
век е намалена с 8.1% спрямо нивата от предходната 
година. Намалението на потреблението на вода 
на човек е впечатляващо – 20%, а потребле-
нието по звена пада с 34%.

Освен това, въвеждането на грижата за 
околната среда в корпоративната култура на 
банката е полезно от гледна точка на вътреш-
ната комуникация, защото дава на всички колеги в 
банката общи ценности в посока опазване на околната 

Предимства	за	
организацията		
Включва служителите в 
дейности по КСО 
Намалява консумацията на 
ресурси, спестява средства, 
зелен ефект. 
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среда. Ключовите индикатори за екологично въздействие се измерват и 
анализират непрекъснато за подобряване на екологичната позиция на 
организацията. Поставят се и се изпълняват количествени цели за нама-
ляване на потреблението. 
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3. трУдови отношения

Индикатор	11.	Компанията	разполага	ли		
с	план	за	действие	по	отношение	на		

работната	сила/човешките	ресурси	и	прави		
ли	му	редовна	оценка?

Определение

Действията по отношение на работната сила/човешките ресурси 
включват:
Структура
• Цели за подобрения
• Необходими действия за постигане на подобрение
• Отговорности за всяко действие
• Приоритет на действията
• Срокове
• Мониторинг и оценка
• Оповестяване на напредъка
Съдържание
•  Практики за работа с представители на работниците по справед-

лив и за двете страни начин
•  Практики, гарантиращи недискриминация и равнопоставеност на 

половете
•  Превантивни действия за здравословни и безопасни условия на 

труд
• Практики за облекчаване на положението на съкратени служители
•  Практики за определяне на нивата на възнаграждение и как хора-

та да изкарват повече
•  Практики за установяване на справедливи условия на труд над за-

коновите изисквания
•  Стимули допълнение на задължителните по закон за всички видо-

ве договори (напр. пълен работен ден, непълен работен ден, сезо-
нен и т.н.)

• Практики за процедури за жалване и дисциплинарни действия

Приложимост	

Отново, този индикатор има за цел да установи дали компаниите съби-
рат информация относно своите социални задължения и предприемат 
ли някакви действия по тях, а не просто да ги имат добре описани на 
лист хартия. Ако компанията документира своето представяне, това оз-
начава, че тя:

(1) предприема действия по своите социални ангажименти,

(2) извършва мониторинг на своите действия. 

Критерии

Този план трябва да засяга трудови и човешки права в допълнение на 
тези, които са гарантирани по закон. За да получи максималните точки 

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията има план за 
действие и оценява  
напредъка си, съгласно  
плана  4 т.

Компанията има план за 
действие   2 т.

Компанията няма план  
за действие   0 т.
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по този индикатор, компанията не само трябва да разполага с план за 
действие, но и да оценява напредъка си. 

Документация

План за действие по отношение на условията на труд и човешките ресур-
си над законовите изисквания.

Практически	съвети	

Като цяло компаниите разполагат с документи от типа на политики по от-
ношение на човешките ресурси, политики за здравословни и безопасни 
условия на труд; вътрешни правила за поведение и други подобни, които 
покриват въпроси, посочени в този индикатор. По-голямата част от тези 
програми целят подобряване на благосъстоянието на служителите и из-
мерват тяхното удовлетворение с най-разнообразни техники.

В повечето държави от ЕС това може да изглежда като лесен индикатор, 
тъй като трудовите взаимоотношения са добре покрити в законодател-
ството, така че вниманието трябва да бъде насочено към въпроси като 
предотвратяване на саморазправи, равни възможности и др., които не 
се третират от правната рамка. 

ВАжНО!	 Гарантиране,	 че	 компаниите	 оценяват	 своето	
представяне	по	отношение	на	социалните	си	задължения,	
а	не	ги	държат	просто	добре	описани	на	лист	хартия.

Прилагане на добра практика е представено от Anasoft, Словакия (L10).

Методология	

1. Включете принос от старшия мениджмънт и служителите, за да оп-
ределите дали планът покрива нуждите на служителите.

2. Определете представител на ръководството, който да контролира 
събирането на мнения, да преглежда процеса и да съобщава резултати-
те на всички служители периодично.

3. На базата на събраните в прегледа резултати, преценете как може-
те да прилагате по-ефективно програмите свързани с работната сила 
и човешките ресурси.
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Индикатор	12.	Служителите	имат	ли	официално	
представителство	в	компанията?

Определение

“Представителство” означава възможност да се чуе гласа на работни-
ците на високо ниво по някой от следните начини: профсъюзи, съвет 
на служителите, принос в условията на труд, документирани сесии за 
редовна обратна връзка или някакъв друг официален процес за полу-
чаване на обратна връзка. 

Приложимост

Представителството на служителите е подход с участието на няколко 
заинтересовани страни в договарянето на условията на труд. Крайната 
идея на този индикатор е, че той е измерител за силовия баланс между 
работници и работодател и за нивото на участие на заинтересованите 
страни в определянето на условията на труд. 

Този процес се случва по най-различен начин в отделните държави и 
различното законодателство помага или възпрепятства неговото реали-
зиране. 

Участието на служителите може да стане както в големи компании, 
така и в МСП – ангажирането на работниците в определянето на на-
чина, по който техните работни места функционират, може да е от 
полза за компании с най-различна големина. 

Критерии

Служителите трябва да имат право на глас на управленско ниво. Ръко-
водството не може просто да приема предложения от страна на работни-
ците без да прави нищо след товал То трябва да ги интегрира в дейността 
на компанията. За да получи максимален брой точки по този индикатор 
компанията трябва да представи доказателства за обратна връзка от ра-
ботниците. 

Документация

Споразумения от колективно договаряне; членство в профсъюзи; нали-
чие на съвет на служителите; каквото и да е доказателство за отразяване 
на коментари на работниците в условията на труд.

Инструкции	за	ползване

философията на управление предполага, че дори и при отсъствие на 
инициатива отдолу-нагоре, все пак си заслужава да има официално 
представителство. Така по инициатива отгоре може да бъде сформира-
на група от работници, която да провежда редовни срещи с членовете 
на висшето ръководство за да обсъжда въпроси, коментари и молби на 
служителите. 

Представителство на работниците може да съществува и в МСП, където 
има “посланици на служителите”, които редовно участват в предаването 
на информация и договарянето с ръководството.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Има срещи на членовете  
на профсъюза, съвета на 
служителите и/или  
съществува друго  
представителство на  
служителите в  
компанията 4 т.

Няма официално  
представителство  
на работниците  
в компанията 0 т.
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Вижте пример за добра практика в Swedbank, Литва (L9).

ВАжНО!	Трябва	да	съществува	официален	процес	за	полу-
чаване	на	обратна	връзка	от	служителите.	

Методология	

1. Идентифицирайте група или орган, който представлява интересите 
на работниците в компанията.

2. Идентифицирайте процес на комуникация с тази група или орган на 
редовни интервали (т.е. поне веднъж годишно).

3. Представете доказателства за поне един случай на включване на 
предложение от този орган или направо от работниците в работата 
на компанията.
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Индикатор	13.	Компанията	разполага	ли		
с	процеси	за	предотвратяване	на	проблеми		

по	отношение	на	здравословните	и	безопасни		
условия	на	труд?

Определение

“Процеси за предотвратяване” означава, че компанията е запозната 
с условията на здравословен и безопасен труд, които се изискват по 
закон и е определила области, в които да приложи системи за по-ната-
тъшно намаляване на проявите на допълнителни проблеми със здра-
вето и безопасността за в бъдеще. 

Приложимост

Този индикатор може да се сравнява с индикатора за фатални инциденти 
за страната. За да предотврати такива инциденти, за компанията е важно 
да оцени условията и честотата на инцидентите, така че да разбере какво 
точно се обърква, да улови тенденции и да отстрани проблемите преди 
те да предизвикат сериозни или фатални наранявания.

МСП също трябва да предприемат този процес. Това може да е особе-
но полезно за тях, защото ако възприемат такъв превантивен под-
ход към инцидентите и злополуките те биха спестили доста пари 
от съдебни дела в случай, че нещо се обърка: по-добре да си в безопас-
ност, отколкото да съжаляваш.

Критерии

Този индикатор надгражда върху законовите изисквания и прави оцен-
ка дали компаниите всъщност използват информацията от изискваните 
дневници за да направят подобрения и да въведат превантивни мерки 
за здравословни и безопасни условия на труд. Обучението и наличие-
то на процес за предотвратяване на злополуки са важни компоненти на 
този индикатор. И двете трябва да са налице за да може компанията да 
получи максимален брой точки.

Документация

Дневник за инцидентите и злополуките; модел за описване на инциден-
тите и злополуките; попълнени формуляри за инциденти и наранявания; 
документ, описващ процесите на безопасност; присъствени списъци от 
обучения по здравословни и безопасни условия на труд.

Практически	съвети	

Важността на въпросите по здравословните и безопасни условия на труд 
зависи от сектора на стопанската дейност. Всички компании са задълже-
ни по закон да провеждат обучения по въпросите на здравословните 
и безопасни условия на труд на редовни интервали. Липсата на такива 
обучения означава сериозни санкции за работодателя. Същото се отнася 
и за дневниците за нараняванията, формулярите и статистическите дан-
ни – например те трябва да бъдат отчитани пред съответните статисти-
чески органи на специални формуляри.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията има процес  
за предотвратяване на  
инциденти и злополуки   4 т.

Компанията редовно  
обучава персонала по  
здравословни и безопасни 
условия на труд 2 т.

Нито един от горепосочени-
те критерии не е  
изпълнен  0 т.
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Могат да бъдат разработени и превантивни мерки в допълнение към 
тези, които са предписани от закона. Например, редица контузии могат 
да бъдат избегнати ако се подобри физическото състояние на служите-
лите и им се даде възможност безплатно да посещават фитнес центрове 
и басейни или да бъдат подлагани на превантивни медицински прегле-
ди. Някои компании също предоставят обучение по безопасност за шо-
фьори.

Компании с много малък брой инциденти може да нямат развити проце-
си за предотвратяване на повторната поява на инциденти и наранява-
ния, защото при тях просто няма повторна поява на инциденти и нара-
нявания. Независимо от това, тази мярка е разумна с оглед на принципа 
на превенция. 

ВАжНО!	Този	индикатор	е	валиден	за	всички	видове	ком-
пании	 и	 особено	 за	 традиционните	 производствени	 ком-
пании	(фабрики),	където	може	да	се	случват	повтарящи	се	
инциденти	и	злополуки.	

Методология	

1. Представете писмен процес за предотвратяване на проблеми със 
здравословните и безопасни условия на труд.

2. Представете материали от обучения по здравословни и безопасни 
условия на труд.

3. Представете допълнителни документи за обучения по конкретни 
проблеми, описани в документацията за инцидентите и злополуките.
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Индикатор	14.	Компанията	има	ли	готови		
планове	за	смекчаване	на	неблагоприятните	
ефекти	при	съкращаване	на	работни	места?

Определение

“Смекчаване на неблагоприятните ефекти” означава предприемане 
на стъпки за облекчаване на бремето за хората при загуба на работа. 
Този индикатор не означава, че компаниите трябва да банкрутират, 
докато се опитват да помогнат на освободени служители. Той просто 
отчита дали компанията предприема мерки, в допълнение на изис-
кваните по закон, за да помогне на работниците да се справят с труд-
ностите при загуба на работа. 

Приложимост

Част от отговорността на компанията като работодател е да планира и 
управлява текучеството на персонала, в това число освобождаване или 
намаляване на работната сила. Въпреки, че в тази област обикновено има 
закони, компаниите също могат да предприемат дейности като преква-
лификации и да помогнат на хората, които са освободили, да започнат 
друга работа.

Може да е твърде скъпо за МСП да имат мащабни програми за да из-
пълнят изискванията по този индикатор, но те все пак могат да взе-
мат мерки за намаляване на негативния резултат за работниците 
и местните общности, ако се налага да освободят хора от работа.

Критерии

Компанията трябва да покаже, че е взела мерки отвъд тези, които се из-
искват по закон, да помага на служителите, ако има съкращения. Мерки-
те, които целят хората да не остават без работа, получават повече точки 
от усилията за съкращаване на периода между старата и новата работа.

Документация

финансови отчети; непреки разходи; причини за съкращаване на работ-
ниците; ведомости за заплати.

Практически	съвети	

Този индикатор е много уместен в периоди, в които икономиката се сви-
ва. Освен това може да бъде използван като мярка за управление на ри-
ска (програмата за облекчаване на положението на съкратените) и да се 
включи при разработването на стратегията по КСО.

Съществуването на план за действие по време на съкращаване на ра-
ботни места може да се окаже задължителен по закон – в такъв случай 
компанията трябва да анализира онези дейности, които не са покрити от 
законодателството. 

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията помага на  
работниците да си намерят 
нова работа    1 т.

Компанията използва  
алтернативни решения  
за да задържи хората  
на работа 1 т.

Компанията изплаща  
компенсации над  
законовите изисквания 1 т. 

Компанията осигурява  
обучение за  
преквалификация    1 т.



�6

ВАжНО!	 Плановете	 за	 смекчаване	 на	 неблагоприятните	
ефекти	 при	 съкращения	 могат	 да	 бъдат	 използвани	 като	
инструмент	за	управление	на	риска.	

Методология	

1. Разговаряйте с представители на властта и с работниците, за да 
определите справедливи условия при освобождаване от работа и за да 
приложите такива програми и техники, които да намалят бремето за 
освободените работници и техните семейства в максимална степен. 

2. Идентифицирайте писмен документ, който очертава мерките при 
съкращения на работни места.

3. Направете оценка на плановете за да прецените далите са над зако-
новите изисквания за подкрепа на работници, които са освободени от 
работа.

4. Вижте дали плановете включват преквалификации, помощ за работ-
ниците да си намерят нова работа или алтернативни решения за за-
държане на хората на работа в периоди на икономически спад.
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Индикатор	15.	Компанията	има	ли		
ефективна	процедура	за	жалби?

Определение

“Процедура за жалби” е процес, чрез който служителите могат да ин-
формират компанията за своите притеснения и оплаквания. Той може 
да има най-различни форми: от кутия за предложения до официален 
процес, управляван от отдел Човешки ресурси. Това може да бъде и 
“гореща телефонна линия”, осигурена от трета страна.

Приложимост

Този индикатор е един от най-важните в частта “Трудови отношения”. Ра-
ботниците имат нужда от възможност да съобщят за своите притеснения 
и оплаквания от работодателите. Без ефективен процес за жалби една 
компания може да стигне до ситуация на протести от страна на работни-
ците, неудовлетворение на работната сила, намаляване на производи-
телността или друго нежелано въздействие върху работната среда.

МСП трябва да внимават с тази тема, защото е по-лесно да се на-
прави анонимно оплакване в голяма организация, но смущенията в 
персонала потенциално имат по-голям ефект върху малките компа-
нии, защото всеки един човек там е по-известен. 

Критерии

Компанията трябва да предложи на служителите някакъв начин да изра-
зят своите притеснения по анонимен начин и след това да ги разгледа. За 
да получите точки по този индикатор не е достатъчно само да приемате 
жалбите без да ги обработвате и адресирате. Компаниите също така по-
лучават повече точки, ако системната е анонимна, защото този елемент е 
ключов за ефективния процес.

Документация

Документирана процедура за жалби; съдържание на процедурата за 
жалби; записки или протоколи от събрания и инструкции за разглеждане 
на жалби; подписани присъствени списъци на работници при инструкта-
жите; примери за подадени жалби; примери за решения, постигнати в 
резултат на процедура за жалби.

Практически	съвети	

Ефективността на процедурата за жалби може да е дилема. Някой може 
да твърди, че процедурата е ефективна, ако няма тръбене на проблеми, 
отрицателна обратна връзка, случаи на жалби по официалните канали… 
Тук обаче вероятно става дума за голяма слабост: системата не работи, 
защото хората не вярват в нея.

Например, Orlen Lietuva, голяма петролна рафинерия в Литва, разработ-
ва ефективна анонимна процедура за жалби чрез интранет. Използва 
се широко, защото има непрекъсната обратна връзка чрез вътрешното 
списание на компанията по отправените анонимни сигнали. Отдел Чо-

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията разглежда  
жалбите анонимно и с  
тях се занимава външен 
орган или отдел Човешки 
ресурси 4 т.

Компанията разглежда  
жалбите вътрешно и не  
го прави анонимно 2 т.

Компанията няма  
процедура за жалби 0 т.
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вешки ресурси издава “Предписания за разрешаване на спорове” и това 
поражда доверие в процедурата.

Независимо от това какъв метод ще изберат, компаниите трябва да са 
сигурни, че тези механизми са добре проектирани да решават проблеми 
и не са вариант, който може да се използва само в краен случай.

ВАжНО!	Компаниите	трябва	да	анализират	в	дълбочина	ос-
новните	причини,	които	възпират	оплакванията	и	същест-
вуващите	процедури	трябва	да	бъдат	преработени,	ако	не	
се	използват.	

Методология	

1. Срещнете се със старши служители за разработване на процедура 
по жалбите, в съответствие със законовите стандарти и насоките за 
най-добри практики.

2. Направете консултация с работниците по съдържанието и провеж-
дането на инструктажа за процедурата по жалби.

3. Направете инструктаж по процедурата за жалби за да сте сигурни, 
че всички работници знаят и разбират как се използват правилните 
канали за докладване на жалби, за да се постигне задоволително реше-
ние по жалбата.
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Цели		
Ефективно участие на 
служителите в управлението 
на компанията.

т р Уд о в и  о т н о ш е н и я :  п р и м е р и  з а 
д о Б р и  п ра к т и к и 

съвет на слУжителите” като еФективен 
инстрУмент за УЧастие 

   

“Swedbank”, AB, е голяма компания с чуж-
да собственост, работеща в банковия 

сектор в Литва. Swedbank разра-
ботват инструмент, наречен “Съ-
вет на служителите”, за ефективно 

участие на служителите в управлени-
ето на компанията от 2007 г. и сега може 

да се каже, че това е една ефективна мярка за участие на служителите в 
процеса на вземане на управленски решения. В началото това е било по-
мощно средство в договарянето на условия по колективния трудов дого-
вор, които да са приемливи и за двете страни – работник и работодател.

“Съветът на служителите” е създаден с право да контролира работните 
стандарти и да предприема законни мерки за защита на правата на слу-
жителите на компанията. Сред правомощията на Съвета на служители-
те е правото да прави предложения за организацията на труда, както и 
много други като например да получава информация за банкови дого-
вори/споразумения, които могат да имат съществено отражение върху 
социално-икономическите условия за служителите.

Съветът на служителите е уникална практика в банковия сектор, както и 
в общата бизнес среда на Литва. Съветът на служителите се състои от 15 
члена, избрани с мнозинство от служителите на банката. Техният мандат 
е 3 години. 

Съветът на служителите води преговорите по време на подписването 
на колективния трудов договор и стига до консенсус по такива въпроси 
като продължителност на платения отпуск на базата на натрупания стаж, 
индивидуални часове труд, плащане по заместване и други. 

Съветът на служителите заедно с представители на пер-
сонала редовно обсъжда финансовите резултати на 
банката. Служителите могат да се обърнат за съ-
действие към Съвета по най-различни тру-
дови въпроси. Представител на Съвета на 
служителите в Swedbank, Литва, също така 
участва с Съвета на служителите на Swedbank 
Group.

Съветът на служителите защитава интересите на слу-
жителите в случай на съкращения и съблюдава дали Ко-
лективния трудов договор се прилага.

Предимства	за	
организацията	
Ефективен инструмент, 
който позволява участие на 
служителите във взимането 
на управленски решения.    
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    програма за Удовлетворение на слУжителите 

Anasoft APR е средно-голяма компания в сектора на инфор-
мационните технологии в Словакия, с дълъг опит на 

инвестиране в общността по начин, който отразява 
основната дейност на дружеството, носител на на-
градата Via Bona за 2009 г. За дългосрочен положи-

телен корпоративен ефект върху обществото и обкръ-
жаващата я общност.

От самото начало на дейността на компанията, Anasoft APR има 
богата социална програма, а от 2006 г. компанията има нова система за 
оценка на служителите

Философията на Anasoft е базирана на уважение към служителите. Един 
от основните принципи на компанията е служителите да бъдат инфор-
мирани – за новонаетите се организират специални срещи за да научат 
визията и стратегията на компанията. Всяка година служителите имат ин-
тервю за оценка със своя пряк ръководител, на базата на което се плани-
ра по-нататъшното развитие на кариерата и обучението. Мениджмънтът 
е установил приятна и приятелска работна атмосфера, тъй като смята, че 
това мотивира служителите. Резултатът е силна лоялност и малки коле-
бания в броя на служителите.

Оказването на помощ на млади семейства на служители на Anasoft не е 
само декларация – предлага се гъвкаво работно време, работа от вкъщи, 
плавен преход от и към отпуската по майчинство, специални условия на 
работа. Има редица организирани мероприятия, в които всички членове 
на екипа могат да участват. 

В резултат, компанията има квалифициран и отдаден на работата персо-
нал. Получила е многобройни награди като IT Компания на годината за 
2009 г. от седмичното списание TREND.

Компанията ще продължи да при-
лага и развива своята социал-
на програма, оценката и обу-
чението на служителите, тъй 
като тези неща са се превърна-
ли в редовни вътрешни политики.

равни възможности – наемане на Хора със 
специални нУжди

 

Bakos Wood Industry, едноличен търговец, в сътрудничество с 
Kézenfogva Foundation, започва инициатива за наемане 

на хора с увреждания. В миналото Bakos напълно из-
ключва тази възможност като твърди, че дървообра-

ботването е твърде опасно за хората с умствени и физи-
чески увреждания. Но решението е намерено: Bakos решават 

да наемат хора с умствени недостатъци за тестване на продукти. Техните 
задължения са следните: 

Цели	
Гарантиране на равни възмож-
ности за служителите. 

Цели	
Подобряване на качеството 
на живот на служителите: прия-
телска работна атмосфера и 
добри взаимоотношения.   

Предимства	за	
организацията	
Висока удовлетвореност, 
мотивация и лоялност на 
служителите. 
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Предимства	за	
организацията	
Повишена ефективност 
на работата. 
По-удовлетворени клиенти. 

Цели	
Да се насърчат кретив-
ността и иновациите от 
служителите.
Да се насърчи участието 
на служителите. 

- Да натрошават остатъчната дървесина и да я събират за огрев. Компа-
нията се топли изключително с тази дървесина и спестява по 3 милиона 
форинта на месец.

- Да опаковат пирони, винтове и т.н. в опаковки от по 10, 20, 50 броя. 

Тези дейности преди това се извършват от служителите в 
допълнение към редовното им работно време, което 
ги прави по-малко производителни. Тъй като опа-
коването става в момента, в който клиента 
купи пироните, обслужването в магазини-
те се е забавяло. За да се реши този въпрос 
компанията наема двама души с умствени недос-
татъци на дългосрочни договори.

конкУрс за рационализатори в BUDIMEX SA

Budimex -една от най-големите строителни 
компании в Полша, обявява ежегоден “Кон-

курс за рационализатори” за всички слу-
жители, които имат добри идеи как 
да се подобри работата на компани-

ята и които искат да окажат истинско 
въздействие върху нейното развитие. 

Целта е да се насърчат креативността и ино-
вациите от страна служителите, да им се даде 

възможност да подобрят бизнеса, да се стимулират да споделят знания и 
добри практики чрез компанията и да укрепват работата в екип.

Всеки служител (или група служители) може да даде идея в една от след-
ните категории: технически/технологични/материални решения и подо-
бряване/оптимизиране на процеси. Всяка идея се оценява от Комисията 
на конкурса по следните критерии:

Иновации – представяне на нови характеристики, въздействие върху 
стопанските цели, време и начин на реализация, рентабилност на про-
екта.

В последния етап журито (Управителния съвет) избира 
най-добрите идеи. Авторите получават награда (напр. 
Екзотична почивка на стойност 15000 полски зло-
ти (около 4000 евро). Новите идеи се прилагат в 
бизнеса. Най-добрият проект за 2009 г. се при-
лага в момента. 

Подобрява се корпоративната култура, 
хората се превръщат в екип, в който ра-
ботят заедно, насочен към непрекъснати 
подобрения и развитие. Заслужава си да от-
бележим този пример, защото той може да бъде 
копиран и приложен лесно в други компании. Той 
не зависи от характеристиките на страната или индус-
трията.

Предимства	за	
организацията	
Шанс за иновации и нови 
решения, които идват от 
хора, познаващи бизнеса 
на компанията и които биха 
могли да го подобрят, но се 
притесняват да споделят 
идеите си (покана за при-
емане на идеи от долните 
нива на организацията).
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4.  връзки с местната оБщност

Индикатор	16.	Компанията	има	ли	план		
за	ангажиране	на	местната	общността?

Определение

“План за ангажиране на местната общност” означава план, включващ 
следното:
Структура
• Цели за подобрение
• Необходими действия за изпълнение на целите
• Отговорности за всяко действие
• Приоритет на действията
• Срокове
• Мониторинг и оценка
• Оповестяване на напредъка
Съдържание
• Ангажиране на заинтересованите страни 
• Участие в секторни групи по КСО
• Участие на доброволци
• Участие на стажанти
•  Консултации с местната общност преди придобиване на собстве-

ност/стартиране на бизнес
•  Уведомяване на обкръжаващите общности за потенциални извън-

редни ситуации с минимално забавяне

Релевантност	

Част от социалната отговорност на компанията е да действа като кор-
поративен гражданин. С други думи – компанията има отговорности по 
отношение на общността, или общностите, в които работи. Следовател-
но – за да посрещне тези отговорности, тя трябва да има план за ангажи-
ране на общността. 

Критерии

Този показател се основава на целта да се създаде доверие и комуни-
кация между компанията и общността. Компаниите не получават точки 
само за наличието на план за действие. Те трябва да покажат, че оценя-
ват плана по същество и адекватно разглеждат нуждите на общността 
при вземането на решения в компанията.

Документация

Документиран процес на ангажиране на общността; записки и/или про-
токоли от събрания със заинтересовани лица от общността, планове за 
действие за разрешаване на спорове, които да съдържат конструктивни 
насоки за ангажимент.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията има план  
за действие и оценява  
напредъка   4 т.

Компанията има план  
за действие   2 т.

Компанията няма план  
за действие  0 т.
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Практически	съвети	

Участието на местната общност е един от най-силните активи на компа-
ниите, които прилагат КСО в страните по проекта.

В повечето от страните по проекта, КСО започва с благотворителност и 
филантропски дейности и все още се счита по погрешка за синоним на 
корпоративна филантропия. 

ВАжНО!	 Планът	 за	 ангажиране	 на	 местната	 общност	 не	
трябва	да	бъде	идентифициран	със	стратегията	по	КСО.	Той	
може	да	бъде	част	от	стратегията	по	КСО.	

Ангажирането на местната общност включва официални и неофициални 
начини за поддържане на контакт със страните, които имат реален или 
потенциален интерес или ефект върху бизнеса. 

Водоснабдяване (Унгария) имат интересна практика по въпроса. Компа-
нията има трайни взаимоотношения с онези райони, в които са разполо-
жени водоизточниците. Традиционно на тези общини се плащат компен-
сации за това, че те са ограничени в своите действия, за да не застрашат 
по някакъв начин водоизточниците. Възможни ограничения са: никаква 
употреба на химикали в селското стопанство, забрана за строеж в опре-
делени зони (сгради, пътища, индустриални паркове и т.н.).

Размерът и начинът на изплащане на тези компенсации до скоро се оп-
ределя при възникване на такъв случай. От сега нататък това взаимоот-
ношение и неговата финансова част са предвидими и измерими, а освен 
това включва екологичен елемент, който се договаря със съответните 
общини. Компенсациите се изчисляват на базата на потреблението на 
вода. За всеки кубичен метър вода се плаща 1 форинт, което прави 10-
50 милиона форинта (35 000 – 180 000 евро) на община годишно. Водо-
снабдяване биха искали да избегнат дейности, които могат да доведат 
до рискове за околната среда (например построяване на индустриални 
паркове). По екологични съображения, компанията насърчава органич-
ното селско стопанство, лекия туризъм, транспорта с кораби и лодки.

Компаниите в Словакия могат да използват онлайн инструмент за оцен-
ка (www.darca.sk) за да наблюдават и оценяват своето въздействие върху 
местната общност.

Методология	

1. Срещнете се с висшите служители и заинтересовани страни от общ-
ността за създаване на план за ангажиране на общността.

2. Определете материалните показатели за всички заинтересовани 
групи, с цел установяване на справедливи, взаимно изгодни средства за 
ангажимент по бъдещи проекти и взаимодействия.

3. Въз основа на резултатите от тези дискусии, определете система, 
която компанията да използва при ангажиране на общността по зна-
чими въпроси, в това число кога да се позове на плана, както и персонал, 
който да отговаря за това как да се разрешават спорове.
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Индикатор	17.	Компанията	провежда	ли		
редовно	диалог	със	заинтересованите	страни?

Определение

“Заинтересована страна” означава например 
•  правителство
•  неправителствени организации (НПО)
•  профсъюзи
•  организации от местната общност
•  местни граждански групи
•  инвеститори
“Редовен диалог” означава консултации със заинтересованите страни, 
поне когато компанията взема решение, което влияе върху непосред-
ствената общност. Това също така означава редовно оповестяване на 
ангажиментите на компанията във връзка с КСО, например разпро-
страняване на доклад за КСО или излагане на подробности за практи-
ките на КСО на интернет страницата на компанията. 

Приложимост

Прозрачността е крайъгълният камък на добрата практика на КСО. Ре-
довният диалог със заинтересованите страни е важен, за да гарантира 
дългосрочно “разрешително за дейност” и може да намали или предо-
тврати проблемите със “съседите”. Предизвикателствата, отправени от 
заинтересованите страни, може дори да имат положителен ефект върху 
разработването на продукти. 

Критерии

Комуникацията по КСО може да бъде в различни формати, например 
публични разговори и презентации, бюлетини, доклади, онлайн докла-
дване, както и чрез продуктите/опаковките на компанията. Комуникаци-
ята трябва да предоставя информация за текущото изпълнение на КСО и 
предстоящите цели.

Все пак еднопосочната комуникация със заинтересованите страни не е 
достатъчна. Ангажиментът трябва да е смислен – с други думи и двете 
страни трябва да се уважават и да работят, признавайки гледната точка и 
нуждите на другата страна. Компаниите получават допълнителни точки 
за иницииране на ангажимента със заинтересованите лица с цел предо-
твратяване на неблагоприятните ефекти от практиките на компанията. 

Документация

Записки и/или протоколи от събрания със заинтересованите страни от 
общността, свързани с придобиването на собственост от страна на ком-
панията; всички постигнати споразумения или планове за проблеми или 
разрешаването им, които са съставени в резултат от процеса на ангажи-
мент; годишни отчети; интернет страници.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията поема  
редовни ангажименти  
със заинтересованите  
страни    4 т.

Компанията влиза в диалог 
със заинтересованите  
страни, когато те се  
обърнат към нея  по  
конкретни въпроси, свърза-
ни с дейността на  
компанията 3 т.

Компанията редовно  
предоставя информация 
относно КСО  
дейността си  2 т.

Компанията няма  
ангажименти със  
заинтересованите лица 0 т.
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Практически	съвети	

Коимпании, които предприемат инициативи по КСО, трябва да са гото-
ви да съобщават на обществото какво са постигнали и какво все още се 
надяват да постигнат. Компанията трябва да определи кои са нейните 
основни заинтересовани страни. В зависимост от проблема, големината 
на компанията и друго фактори, компаниите трябва да определят какво 
означава за тях “редовен диалог”.

В повечето компании диалогът обикновено се провежда на същото ниво, 
на което са представителите на различните заинтересовани страни, на-
пример може да бъде много чест и официален с представителите на ра-
ботниците (профсъюзите), но много по рядък с търговците. Това може да 
е следствие на факта, че в дадена област отсъства диалог или че някои 
заинтересовани страни са по-малко важни за компанията (което е обяс-
нимо, например в проект по стандарта AA1000 ESE формата на диалога 
зависи от важността на заинтересованата страна).

Ангажираността с местната общност може вече да е налице по инциати-
ва на текущото ръководство – например по стандарти като ISO 9000 и 
ISO 14000.

ВАжНО!	Диалог	означава	двете	страни	да	разговарят.

	Методология

1. Идентифицирайте основните заинтересовани страни.

2. Определете честотата и условията, при които ще се провежда диа-
логът.

3. Определете условията относно това как и кога обратната връзка 
от общността ще бъде отразявана при вземането на решения в ком-
панията.
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Индикатор	18.	Компанията	участва	ли		
активно	в	асоциации	и	форуми	на	КСО	и/или		

работи	ли	с	местни	НПО?	

Определение

“Асоциации и форуми на КСО” означава отраслови групи, като напри-
мер Кодекса за поведение на електронната промишленост (EICC), фо-
руми на КСО, като например “Бизнес в общността” или местни клонове 
на мрежата на “Глобален договор” на ООН / европейската мрежа на 
КСО, или подобно ориентирани местни/регионални инициативи.

“Работа с местни НПО” означава ангажименти с местни НПО с цел вза-
имно изгодно разработване на приоритетите на общността. 

Приложимост

Участието в асоциации и форуми на КСО е добър начин компаниите да 
поддържат социалните си задължения. Това касае както получаването 
на обратна връзка, така и използването на други членове като ресурс за 
креативни и иновативни решения за социални и екологични предизви-
кателства. 

Ако малките и средни предприятия могат да участват в тези групи, 
това може да им помогне с идеи за бизнеса, но ограничените ресурси 
може да им попречат да участват. Все пак те могат да се ангажират 
с местни НПО, дори и да не могат да участват в асоциации или фору-
ми на КСО.

Критерии

Не е дотстъчно компаниите просто да са членове на форуми за да полу-
чат точки по този индикатор. Те трябва да демонстрират активно участие, 
като принос в определен брой инициативи на организацията на година.

Документация

Квитанции от плащания на форуми и асоциации; доказателства за учас-
тие в инициативи и/или пилотни проекти, ръководени от съответната 
организация.

Практически	съвети	

Този индикатор анализира дали компанията участва активно в асоциа-
ции по КСО, форуми и/или инициативи на местни НПО, които подкрепят 
конкертни ценности от КСО като популяризиране на темата и образова-
ние, по-широко участие и т.н.

Методология	

1. Срещнете се с ръководители от компанията за да определите дали 
съществените проблеми на КСО, които компанията среща, могат да се 
решат най-добре с помощта на асоциации и форуми на КСО.

2. Участвайте в асоциации и форуми, които могат да допринесат за 
ефективното прилагане на програмата на КСО на компанията.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т. 

Компанията участва в  
дейностите на организация, 
свързана с КСО или местна 
НПО от 2 до 5 пъти в  
годината 4 т.

Компанията членува в  
организация, свързана с 
КСО или местна НПО, но  
не е активна в тази  
група 2 т.

Компанията не се ангажира 
с организации, свързани с 
КСО или местни НПО 0 т.
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Индикатор	19.	Компанията	предлага	ли		
доброволно	участие,	инвестиции	или	подкрепа	

на	инициативи	на	местната	общност?

Определение

Инвестирането в местната общност може да стане по два основни на-
чина: чрез обвързване с основната бизнес дейност, или чрез обвърз-
ване с неосновна бизнес дейност.
 
Ето някои примери за инвестиране в общността:
•  подкрепа тип “pro-bono” (за общественото благо)
•  партньорства с образователни институции
•  изследвания
•  обучение и изграждане на умения и капацитет
•  юридически и управленски консултации
•  непарични дарения. 

Приложимост

Този индикатор също показава установяването на доверие между ком-
панията и местната общност. Това дава възможност на служителите да 
развият допълнителни умения, които да бъда използвани в компанията.

Същото се отнася и за МСП и може да е особено полезно, ако МСП не 
разполагат с достатъчно средства за програми за развитие на пер-
сонала.

Критерии

Иновативните, внимателно изградените и целенасочени инициативи се 
квалифицират като основни стопански дейности, така че компанията пе-
чели точки, ако може да обвърже подкрепата за собствените си инициа-
тиви като прокарване на иновативни продукти и услуги.

Неосновните стопански дейности получават точки, ако допринасят за 
общността, като например строеж на парк или провеждане на кампания 
за набиране на средства за организация или добра кауза.

Документация

Документация, свързана със съответните партньорства с организации от 
общността, в това число проекти, протоколи и/или записки от събрания, 
комуникация между страните, официални споразумения между страни-
те, чисто финансова, материална подкрепа.

Практически	съвети	

Разликата между основна и неосновна стопанска дейност засяга вида 
доброволческа дейност. Основна стопанска дейност означава фунда-
менталния бизнес на компанията и тогава доброволческото участие е 
тясно свързано с тази дейност и възможностите на служителите, произ-
тичащ от нея. 

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т. 

Компанията инвестира в 
общността по начин,  
който отразява основната  
й стопанска дейност 4 т. 

Компанията инвестира в 
общността по начин, който 
отразява неосновната  
стопанска дейност 2 т.

Компанията не инвестира  
в общността 0 т. 
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Добър пример в тази посока дава малката българска компания “Strategies 
consulting”. Служителите на “Strategies consulting” предоставят професи-
онални услуги про-боно за клиенти от малцинствени групи, като целят 
да активизират социалното включване и да подкрепят предприемаче-
ството сред хората с увреждания. За една година те предоставят повече 
от 130 безплатни консултации по правни въпроси, счетоводство, струк-
туриране и управление на проекти, представителство пред банки. 

Доброволна работа по неосновни дейности е налице, когато предос-
тавената работа не е свързана по какъвто и да било начин с фундамен-
талната дейност на компанията (например служители на консултантска 
фирма боядисват стените на училище).

Големите телекомуникационни компании в Полша и Литва стартират 
сходни програми, които създават механизми за събиране на средства от 
служителите и им дават възможност да изберат как биха искали да до-
принесат за обществото. Компаниите предлагат на своите служители да 
идентифицират конкретни социални проекти за корпоративно участие 
(по основната или неосновната дейност на компанията): от преподаване 
на уроци по безопасност в Интернет в държавни училища, до посещения 
на Дядо Коледа в домове за сираци или почистване на гората от боклуци 
в отдалечени места.

ВАжНО!	Доброволната	работа	в	редица	области,	за	които	
няма	достатъчно	средства	или	служители,	е	от	голяма	пол-
за	за	обществото.

Методология

1. Идентифицирайте политиките на компанията по отношение на до-
броволната дейност в общността.

2. Идентифицирайте споразумения за доброволни дейности или об-
ществени ангажименти за доброволни дейности.

3. Публикувайте снимки или конкретни случаи на доброволна дейност 
на интернет страницата на компанията.
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Индикатор	20.	Компанията	предлага	ли		
стажантски	схеми,	за	да	улесни	развитието		
на	умения	в	рамките	на	местната	общност?

Определение

“Стаж” означава заетост за определен период от време в компания, с 
цел подпомагане на развитието на умения за стажанта. Програмите 
може да продължават от няколко седмици до няколко години. 

Приложимост

Този показател е добър, както от гледна точка на развитие на доверие и 
признание в общността, така и по отношение на подпомагането на об-
щественото развитие. Ако компаниите имат добри стажантски схеми и 
могат да допринесат за развитието на умения в общността, те работят 
в по-стабилна бизнес среда и имат повече възможности за избор на ра-
ботна сила.

Малките и средни предприятия могат да се възползват от стажан-
тите, тъй като докато стажантите придобиват умения, предпри-
ятията ползват допълнителна работна сила, често на по-ниска 
цена, като така увеличават човешките си ресурси без да харчат до-
пълнителни средства.

Критерии

Ключовият елемент тук е дали схемата дава на стажантите нови умения, 
които могат да им осигурят заетост в бъдеще. Компанията не получава 
много точки, ако наема студент за 2 седмици и основната му работа е да 
прави кафе, вместо също така да го ангажира в писането на меморанду-
ми или научаването на някои по-важни професионални умения.

Документация

Документирана политика за ангажиране на стажанти; стажантски дого-
вори.

Практически	съвети	

Компаниите предлагат различни форми на стажове за студенти от мест-
ния университет или гимназия. Повечето от тях целят студентите да вля-
зат в компаниите и да научат нови умения – но гледат на тях от различна 
гледна точка – някои наемат студенти на непълно работно време, други 
могат да имат програми за обучение на завършили студенти, а трети си 
сътрудничат с местните гимназии, за да обучат своите бъдещи служите-
ли.

В някои страни този индикатор може да има леки промени – например 
в Унгария законът задължава компаниите да плащат минимална работ-
на заплата на стажантите. Въпреки, че тази мярка защитава стажантите, 
компаниите не биха искали да се ангажират със стажантски програми, 
ако те им носят допълнителни разходи. Затова много компании, дори 
с подкрепата на университети, предлагат на студентите доброволно да 

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т. 

Компанията предлага  
платена стажантска схема, 
която дава възможност  
на стажантите да завършват 
със сертификат за нивото  
на уменията си 4 т.

Компанията предлага  
неплатена стажантска схема, 
която предлага развитие на 
умения, но не и  
сертификат 2 т.

Компанията не предлага 
стажантска схема  0 т.
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се откажат от заплатата. Това на практика е злоупотреба с асиметрична 
власт, което дава само 2 точки в инструмента за самооценка.

ВАжНО!	 Оценяващите	 трябва	 да	 поставят	 справедливо	
точки	 по	 този	 индикатор,	 в	 зависимост	 от	 специфичните	
условия	на	страната.	

Методология	

1. Срещнете се със старши служители и вземете решение дали компа-
нията би имала полза и дали би могла да бъде полезна със стажантска 
програма, съответстваща на законовите стандарти за наемане на 
стажанти.

2. Ако е така – разработете схема, която да оптимизира използването 
на стажанта за дейността на компанията, както и да развива негови-
те умения.

3. Накарайте стажанта да попълни формуляр за оценка в края на ста-
жа за да разберете дали програмата е взаимно полезна и как може да се 
подобри занапред.
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в р ъ з к и  с  о Б щ н о с т та :  п р и м е р и  з а 
д о Б р и  п ра к т и к и 

дарителска кампания на M-TEL

Мобилтел ЕАД, голяма телекомуникаци-
онна компания в България, призната 

за най-големия корпоративен до-
нор в страната през последни-

те години, обявява ежегоден 
конкурс за проекти в различ-

ни социални области. Програ-
мата М-Тел Грант е част от дълго-

срочната политика за устойчивост 
на М-Тел в подкрепа на решения за раз-

решаване на въпроси в социалната сфера, 
образованието, околната страна и културата в България. 

Компанията дава възможност на неправителствени организации да кан-
дидтстват с проекти. Създаден е специален орган – Комитет по грантове-
те на М-Тел – който да помага за вземането на всички важни решения по 
програмата. Комитетът се състои от експерти, представители на медиите 
и други външни за М-Тел публични личности. От 2008 г. насам компания-
та инвестира 100 000 лв. ежегодно за различни проекти.

Всяка година конкурсът е на различна тема: интегриране на социално 
слаби деца и възрастни през 2008 г., мерки за опазване на околната сре-
да през 2009 г. През 2010 г. програмата се фокусира върху образование-
то, грамотността и запазването на българския език. Най-добре осъщест-
веният проект получава допълнителни средства след завършването на 
проекта. В резултат са предоставени 300 000 лв. на 18 важни проекта на 
НПО. Проектите разрешават значими въпроси и имат сериозно отраже-
ние в различни области:

♦  проектът в Шумен “Аз, баба и дядо”’ дава възможност 
на пенсионери с ниски доходи да се грижат за из-
оставени деца с обич – така децата се свързват 
с възрастен и получават емоционална под-
крепа;

♦  в Стара Загора, местният център за 
опазване на дивата природа постро-
ява непбходимите съоръжения за спася-
ване на застрашени видове от изчезване и 
връща сокола Lesser Kestrel – животински вид, 
изчезнал от територията на България преди около 
60 години.

Цели	
Да подкрепят проекти на 
местни НПО
Да съобщят съответните проблеми 
на голяма част от обществото 
Да включат общностите в действия 
и да променят манталитета и 
поведението.

Предимства	за	
организацията		
- По-висока репутация на 
компанията
- Създаден модел на ус-
пешно партньорство между 
корпоративна и гражданска 
организация 

C13
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Цели	
Включване на хората с ув-
реждания в обществения живот 
с иновативно и отговорно 
техническо решение.

Предимства	за	
организацията		
Да бъде призната като 
компания, която се грижи 
за социалното включване.  

B-LINK 

Telekomunikacja Polska SA, втората по големина компания 
в Полша, TP Group, която включва мобилния оператор 

Orange, е най-голямата телекомуникационна група 
в Полша и дори в Централна Европа и работи във 
всички сегменти на полската телефонна и комуни-

кационна индустрия. Това е първата полска компания, 
която публикува доклад за устойчивост, базиран на GRI, 

първата и единствена компания от Полша, поканена да споде-
ли своя опит на Срещата на лидерите от ООН в Женева през 2007 г., тя е 
лидер в корпоративната филантропия и активен играч в изграждането 
на информационното общество.

TP Group създават програма, която дава възможност на хората с увреж-
дания да използват компютър само като мигат с очи. Програмата е без-
платна и е лесна за използване. За хора, пострадали от заболяване или 
инцидент, това може да е шанс за контакт с околния свят. “b-Link” е на 
разположение с открит код, което дава възможност за по-нататъшното 
усъвършенстване на програмата чрез потребителите на интернет по це-
лия свят.

Инициативата цели социално включване на хора с увреждания не само 
благодарение на революционната идея за новия продукт, а и на отворе-
ния код на програмата. Отделът за развойна дейност на ТР разработва 
програмата съвместно с Университета в Лодз. b-Link е доказателство за 
това колко успешно може да бъде сътрудничеството между университет, 
който работи по проект, НПО, с които са проведени консултации във фа-
зата на разработване и които са извършили тестовете, и бизнесът, който 
успешно структурира и разработва продукта.

Използването на компютър посредством b-Link не изисква технически 
умения или сложно оборудване – всичко, което е нужно, е компютър и 
уеб-камера. Нужна е помощ от здрав човек единствено за да свърже и 
настрои камерата и да инсталира програмата b-Link. След това човекът с 
увреждания може да използва програмата без чужда помощ. 

След като засече лицето на потребителя и позиционирането на очите, пра-
вилно настроената камера започва да ги следи и да отчита контролиращи-
те премигвания. По този начин само с мигане на очите човек може да раз-
глежда страници в интернет, да използва програми като Word Pad, MS Word 
или MS Outlook, да вклюва или изключва звука или целия компютър.

Многобройни са инсталациите на b-Link по целия свят, многобройни са и 
благодарствените писма към отделите по развойна дейност и КСО на ТР 
от хора с увреждания, техните семейства и заинтересовани лица.

Информация за програмата може да бъдсе открита на следния адрес 
http://sourceforge.net. 

b-Link може да бъде свалена без-
платно от сайтовете на TP и 
Orange: www.tp.pl 

http://www.tp.pl/prt/pl/o_
nas/edukacja/687688/
www.orange.pl 
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http://www.orange.pl/portal/map/map/discover?category=DISCOVER_4&st
amp=1264438237283&articleId=4109429

Заслужава си да споменем този пример за добра практика, защото той 
показва как ресурси на компанията, различни от парите, могат да решат 
социални проблеми. Иновациите трябва да са ключов елемент на устой-
чивото развитие. 

IT решения за проекта “Безопасен квартал” 

  

Mikrovisatos TV (MVTV) е малка и типична за 
Литва компания с местен капитал, коя-

то има много неписани оправила 
за отговорното бизнес поведе-
ние. По-голямата част от техните 

принципи идват от вижданията на 
собствениците на бизнеса. MVTV рабо-

ти в сектора на телекомуникациите.

Сигурността е важен въпрос в Каунас, където е разположена компани-
ята и има директно отражение върху качеството на живот на граждани-
те. Реакцията на полицията е доста бърза при подаване на сигнал, но е 
важно гражданите да имат възможност да наблюдават необезопасени 
места. MVTS, заедно с други партньори от сектора на ИТ и местните вла-
сти, общности, полицейски служители, граждани и охранителни фирми 
разработват система, която е допълнителна услуга за клиентите на ком-
панията и е безплатна. 

В проекта “Безопасен квартал” се използва политиката на местното парт-
ньорство: местните хора работят с местната полиция и местни партньори 
за да идентифицират и решат проблеми, които притесняват живущите в 
квартала. Такива въпроси обикновено са свързани с качеството на живот 
и включват анти-социално поведение, криминални прояви, изоставени 
коли и рисунки по стените на сградите.

В град Каунас телекомуникационните и охранителните фирми постепен-
но оборудват опасните райони с мрежи CCTV, което позволява преда-
ване на видео сигнал от камери директно на жителите. Предаваните от 
видео камерите образи могат да бъдат наблюдавани с помощта на ком-
пютър или телевизор направо от гражданите, чиито дворове се наблю-
дават. Камерите са с висока резолюция и позволяват нощно наблюдение 
и възможност за наблюдаване на слабо осветени или тъмни дворове. 
Mikrovisatos TV дава възможност на по-
требителите да наблюдават картина-
та на отделен телевизионен канал 
или на компютър. Тази услуга 
е безплатна за клиенти на 
Mikrovisatos TV. Инвести-
цията в местната общност 
отразява основната	стопан-
ска	дейност на компанията.

Цели	
Да задоволи нуждите на кли-
ентите с допълнителни безплатни 
услуги и в същото време да пови-
ши безопасността в града. 

Предимства	за	
организацията		
По-добро приемане на 
компанията, по-добър 
имидж, подобрени услуги 
към клиентите, изградено 
ново партньорство.
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създаване на инститУт за лиЧни 
Финанси в литва

 “Swedbank”, AB, голяма компания с чуждестранен капи-
тал в Литва, работеща в банковия и финансов сектор, 

създава Института за лични финанси – независимо 
звено на Swedbank. В продължение на десети-
летия банката наблюдава внимателно въпроси-

те, свързани с личните финанси и се опитва да 
образова гражданите на Швеция. През 2009 г. клоно-

ве на Института започват своята дейност в Литва, Латвия 
и Естония. Институтът в Литва има двама служители, които 

идват от подобна местна фирма, учредена през 2008 г.

Институтът за лични финанси покрива всички области, които засягат 
личните финанси на гражданите и публикува свои собствени обективни 
анализи и съвети от гледната точка на хората. Той има за цел да подобри 
финансовото състояние на гражданите чрез по-добър анализ на услови-
ята и възможните избори за гражданите.

Институтът за лични финанси е съз-
даден в днешния си вид през 60-
те години в Швеция. Инсти-
тутът работи съвместно 
с правителствени и 
неправителствени 
институции, орга-
низации за защита 
правата на потребители-
те, медиите и други образо-
вателни организации.

Цели	
Да увеличи познанията за лич-
ните финанси сред населението.  
Редовна информация в медиите 
относно въпроси свързани с лич-
ните финанси. 

Предимства	за	
организацията		
Увеличава удовлетворението 
на клиентите и засилва дълго-
срочната връзка между клиен-
тите и банката. По-добри позна-
ния – както за клиентите, така и 
за банката. 
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5. Бизнес среда  

Индикатор	21.	Компанията	оценява	ли		
основните	си	доставчици	и	изпълнители	по:	

   ♦ човешки	права
   ♦ здраве	и	безопасност
   ♦	антикорупция
   ♦ екологични	практики?

Определение

“Оценка на основните доставчици” означава проверка дали доставчи-
ците поддържат адекватни социални и екологични стандарти, съот-
ветстващи на закона, международните стандарти и най-добрата прак-
тика на КСО. Някои компании имат сериозни социални одити, за които 
наемат външни компании, които да оценят доставчиците им. Други 
компании с по-ограничени ресурси издават самооценки на доставчи-
ците, за да направят бегла преценка на работните стандарти в пред-
приятието на доставчика. 

Приложимост

В последните години притесненията по веригата на доставки са сери-
озни, особено за по-големите компании, които възлагат своите стоки и 
услуги на външни изпълнители, тъй като това може да е голям проблем 
за репутацията им (като в този контекст и юридическите притеснения са 
по-големи). За компаниите е важно да разберат риска за бизнеса им от 
това да се договарят с контрагенти, които не поддържат адекватно ниво 
на споменатите практики. 

Понякога малките и средни предприятия са тези, по-рано споменати 
доставчици и изпълнители, но те също използват подизпълнители, като 
може и самите те да имат същите притеснения.

Критерии

Компанията може да получи точки по този показател само за оценява-
не на първото ниво от доставчици, но допълнителни точки се получават, 
ако се покаже, че се наблюдава цялата верига на доставки, че се работи 
с доставчиците за подобряване на стандартите и че се вземат решения 
за доставки на основата на социалните и екологични практики на дос-
тавчиците.

Документация

Документирана политика за ангажимент с доставчици или кодекси за по-
ведение на доставчиците; инструменти за оценка с анализ на причините 
за нарушения; метрика на човешките права и анти-корупционни практи-
ки при бизнес партньорите; корективни планове за действие; доказател-
ства за отстраняване на нарушенията; доказателства за използването на 
събраната информация за формиране на подобрена управленска поли-
тика по доставната верига; договори за доставка.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията оценява  
доставната си верига и взе-
ма решения за доставка на 
базата на оценките, в това 
число ангажимент с  
доставчици, които не съот-
ветстват на изискванията,  
за да се подкрепи  
подобряването на  
техните стандарти 4 т. 

Компанията прави оценка 
на доставчиците си от  
първо ниво 2 т.

Компанията не прави оцен-
ка на доставчиците си 0 т.
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Практически	съвети	

Управлението на веригата за доставки може вече да е налице по иници-
атива на настоящето ръководство на компанията по стандарти като ISO 
9000, ISO 14000 или сертифициране по FCS. 

По-малките компании имат по-близки и по-дълготрайни взаимоотноше-
ния със своите доставчици, затова за тях е по-лесно да направят оценка, 
но често в МСП липсва документация. Поради сложността на междуна-
родна верига за доставки и съответните въпроси по КСО, които могат да 
възникнат, този индикатор може да бъде възприет като твърде сложен. 
Затова, където е възможно, компаниите трябва да използват съществу-
ващите инструменти за оценка на доставчици.

Примери за доставчици, с които компанията отказва да работи, показват 
колко е важен този въпрос. Например, даден договор може да бъде пре-
кратен поради:

♦  Злоупотреба – на базата на кодекса за етично поведение, който е не-
разделна част от договора;

♦  Инциденти при доставчика – инцидентите при доставчика трябва да се 
съобщават, след няколко такива проблеми договорът се прекратява;

♦  Отказ за приемане на Кодекса за етично поведение – компанията дос-
тавчик отказва да подпише Кодекса за етично поведение по договора 
като заявява, че следва собствения си кодекс. Компанията получава 
отказ и се избира друг доставчик.

ВАжНО!	Развиването	на	марка	и	добра	репутация	на	соци-
ално	и	екологично	отговорна	компания	е	много	полезно	за	
бизнеса,	голям	или	МСП,	в	глобалния	и	конкурентен	свят.

Пример за добра практика е предоставен от Embraco Словакия, виж 
B20. 

Методология	

1 Срещнете се със старши служители и съответните членове на пер-
сонала за определяне на риска от нарушенията на човешките права и 
корупция по веригата на доставки и/или сред бизнес партньорите.

2. Ако се прецени, че съществува риск, определете най-ефикасния начин 
за оценка на практиките, свързани с човешките права и корупцията 
при бизнес партньорите (напр. чрез социален и екологичен одит, чрез 
участие в браншови групи за труд и екологични практики, чрез анализ 
на риска за страната и др.)

3. Определете най-добрия начин за намаляване на риска, имайки пред-
вид ресурсите на компанията, размера й, както и обратната връзка от 
оценителите на доставчиците и контрагентите.

4. Определете на какъв етап ще се ангажирате по-нататък с достав-
чиците, за да помогнете за подобряването на социалните им и еколо-
гични практики, и момент, в който или да се прекрати договора, или да 
се откаже сключването на нов договор при наличие на лоши социални и 
екологични практики.
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Индикатор	22.	Компанията	анажира		
ли	се	с	практики	по	“зелени”	поръчки?

Определение

“Практики по “зелени” обществени поръчки” означава вземане на ре-
шение за това от къде да се доставят стоки и услуги, въз основа на 
екологичното поведение на доставчика, например за използването 
на дървесина със сертификат (Forest Stewardship Council – FSC). 

Приложимост

Този показател е особено важен като средство за внедряване на “зелени” 
бизнес практики в начина, по който работи компанията. Той е свързан и 
с показателя за нивото на “зелените" поръчки за страната.

Критерии

Някои страни имат законови изисквания за “зелените” поръчки в резул-
тат на законодателството на ЕС. За да получи максимален брой точки по 
този показател, компанията трябва да покаже, че е стигнала по-далеч от 
законовите изисквания за “зелени” поръчки и взема “зелени” бизнес ре-
шения.

Документация

Политика за “зелени” поръчк; договори с доставчици, които включват 
“зелени” изисквания.

Практически	съвети	

Повечето компании обичат да изтъкват, че прилагат практики за “зеле-
ни” поръчки, където е възможно. В повечето случаи, обаче, изисквани-
ята пред доставчиците касае употребата единствено на “екологична” 
хартия.

Компаниите могат също така да разгледат материалите и химикалите, 
които купуват, за да направят своите продукти или да извършат своите 
ускуги. Този подход на разглеждане на веригата на доставките трябва да 
отиде “извън вратите на компанията” и да разгледа дейностите на техни-
те доставчици в опит за намаляване на разходите и рисковете. Компани-
ите могат да използват инструменти като оценка на жизнения цикъл и 
остойностяване на жизнения цикъл или просто екологични етикети за 
да идентифицират материали в своите продукти, които могат да създа-
дат сериозни рискове за околната среда, здравето и безопасността.

Зелените поръчки могат да са силен инструмент, ако доставчиците по-
лучат ясно съобщение от компаниите, че са готови да купуват “зелени” 
продукти, защото в много случаи дори не е възможно да се избира дос-
тавчик, тъй като на пазара има само един “зелен”. 

В период на криза в повечето случаи цената е водещото съображение 
във вземането на решенията. В момента се наблюдава как предишният 
процес на поръчки с участието на най-разнообразни малки, местни и “по-
зелени” доставчици се заменя с по-евтин централен доставчик. Трябва 

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т.

Компанията прави  
поръчки въз основа на зе-
лените практики на всички 
доставчици по веригата за 
доставки, в това число има 
ангажимент с доставчици, 
които не са в съответствие с 
изискванията, за да подкре-
пи подобряването на  
техните екологични  
стандарти 4 т.

Компанията се опитва да 
включи “зелени” съображе-
ния в своите поръчки,  
доколкото е възможно 2 т.

Компанията не се занимава 
със “зелени” поръчки 0 т.
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да се има предвид обаче, че “зелените продукти” могат да имат по-дълъг 
жизнен цикъл и затова се препоръчва да започнете с одит на системата 
за покупки и оценка на всички аспекти на зелените продукти. Трябва да 
бъде калкулирано дългосрочното икономическо предимство. 

ВАжНО!	 Зелените	 поръчки	 ще	 се	 изплатят	 в	 дългосрочен	
план.	Екологичните	продукти	ще	създадат	по-малко	еколо-
гични	и	здравословни	рискове	за	компанията.	

Опитът на Водоснабдяване Будапеща е представен като пример за добра 
практика в зелените поръчки. (B19).

Методология

1. Идентифицирайте политика за “зелени” поръчки, която да спазва за-
коновите стандарти, и да надвишава законовите изисквания.

2. Идентифицирайте договори с изискване за “зелени” доставки.

3. Идентифицирайте практика на компанията за фаворизиране на дос-
тавчици със силни “зелени” препоръки.
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Индикатор	23.	Компанията	има	ли	правила	и		
процедури	за	анализ	и	противодействие		

на	подкупи	и	корупционни	практики?

Определение

“Анализ и противодействие” означава способност да се определи 
дали един случай следва да се счита за подкуп или корупция и след 
това способност да се предприемат стъпки за прекратяване на неза-
конната или неетична практика.

Приложимост	

Това е пример за често налични закони, които понякога не се прилагат 
достатъчно добре. За компаниите може да е много трудно да спазват 
етично поведение там, където по-мащабната бизнес среда не окуражава 
добрата бизнес етика. За компаниите е от критична важност да имат пла-
нове и предписания за действие за преустановяване на корупционните 
практики.

Този показател се отнася за малките и средни предприятия, по същия на-
чин, както и за по-големите компании, тъй като малките и средни пред-
приятия може да имат по-малко власт и да са по-податливи на силно вли-
яние от корумпирани лица.

Критерии

Компанията получава точки, ако има стратегия по този показател, но за 
да се получи максималния брой точки, тя трябва да покаже прозрачност 
в поведението си и ангажимент за осигуряване на такава бизнес среда, 
в която подкупите и корупцията не само не се приемат, но и активно се 
отхвърлят.

Документация

Антикорупционна политика; подписани заявления от работниците, в ко-
ито заявяват, че разбират политиката и обещават да поддържат анти-ко-
рупционните стандарти на компанията.

Практически	съвети	

Определението на Transparency International за корупция е “злоупотреба 
с доверена власт за лична полза”. Това може да означава не само финан-
сова полза, а и нефинансови предимства.

Подкупите и корупцията означават различни неща за МСП и големите 
компании. В МСП това може да бъде разбирано като работа на частно 
за служителите, например дърводелец отклонява поръчки към своя-
та собствена работилница и така отклонява приходи от МСП към своя 
собствен бизнес. Персонализираното разбиране за подкуп е отразено в 
трудовите характеристики на работниците в малките компании и подку-
път е забранен. Големите компании могат да имат политики срещу под-
купите и корупцията, включени в своите политики за поведение, както 
и специални правила относно подаръците. Може да бъде назначен вън-

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т. 

Компанията има правила  
и процедури за анализ и 
противодействие на  
подкупи и корупционни 
практики 4 т.

Компанията няма правила  
и процедури за анализ и 
противодействие на  
подкупи и корупционни 
практики  0 т.
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шен човек за разглеждане на оплаквания от доставчици или клиенти в 
случай на възможен подкуп или случай на корупция.

Някои от отговарящите може да не се отнесат добре към въпросите за 
мерки срещу 

ВАжНО!	 Прилагането	 на	 процедурите	 за	 съобщаване	 на	
случаи	на	подкупи	или	корупция	може	да	е	добра	начална	
точка	за	противодействие	на	практиките	на	подкупи	и	ко-
рупция.	

Водоснабдяване Будапеща представя скорошни примери за такъв тип 
фирмени процедури (B18).

Методология

1. Срещнете се със старши служители за определяне на бизнес области-
те, които са податливи на корупционни практики.

2. Създайте антикорупционна политика на базата на приетите меж-
дународни стандарти, като например Насоките на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (OИСР).

3. Консултирайте се с работниците по съдържанието на политиката 
и най-ефективния начин за провеждането й и прилагането на нейните 
стандарти на работното място.
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Индикатор	24.	Компанията	има	ли	политика	и	
процедура	за	прозрачност	на	лобистките		

си	усилия?

Определение

“Лобиране” представлява стандартна практика в политиката и може 
да се извършва законно и етично. Все пак е доста лесно да се пресече 
линията към неетичното лобиране. Затова, за целите на този показа-
тел, “прозрачност на лобистките усилия” означава компанията да раз-
крива сумите и ресурсите, които харчи в опити да прокара интересите 
си на политическата сцена.

Приложимост

Този показател е свързан с гореобсъждания показател за подкупи и ко-
рупция. Основно, когато компаниите лобират пред политици или органи 
на властта, те упражняват влияние за вземането на политически реше-
ния в тяхна полза, потенциално без загриженост за заинтересованите 
страни с по-малко власт.

За да се противопоставят на некоректното влияние, компаниите трябва 
да разкриват лобистките си практики, за да могат да се отчетат пред об-
ществото и пред другите заинтересовани страни, както и за да не упраж-
няват прекомерна власт.

Критерии

Имайки предвид, че за този индикатор често линията между етични и 
неетични практики е доста тънка, ударението пада върху прозрачнос-
тта. Ако компанията има политика, която заявява, че тя лобира според 
закона или етичните норми, това не е достатъчно за максимален брой 
точки. Нужно е да се дадат ясни доказателства, че лобистките усилия са 
напълно открити, за предпочитане с конкретни примери.

Документация

Документирана политика за лобиране, включваща разкриването на ло-
бистките практики и похарчения за това ресурс; годишен отчет или от-
чет на КСО с информация за лобирането.

Практически	съвети	

На пръв поглед този индикатор може да бъде счетен за неуместен, пора-
ди липсата на законодателство по въпроса, както в България, но повече-
то компании са стигнали по независим път до предположението, че тях-
ното членство и участие в съсловни организации им дава възможност да 
защитават своите бизнес интереси по прозрачен начин. 

В някои държави “лобирането” може да има значение на нещо неетично 
и много близко до корупция, така че няма нищо общо с прозрачността. 
От друга страна това води до много категорични изявления от страна 
на компаниите относно прозрачността и лобиране само чрез професио-
нални организации/съсловни асоциации (или официални лицензирани 

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т. 

Компанията има политика  
и процедура за  
прозрачност на  
лобистките си усилия 4 т.

Компанията няма политика 
и процедура за  
прозрачност на  
лобистките си усилия 0 т.
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лобисти). Те се страхуват, че някой може да третира тяхното поведение 
като “неетично лобиране”.

Една важна стъпка в прозрачността на лобирането е то да не се прави 
на корпоративно ниво, а на съсловно ниво от заинтересована група или 
официална асоциация, която по дефиниция е лобистки агент. 

ВАжНО!	 Компаниите	 трябва	 да	 разкриват	 лобистките	 си	
практики.	

Методология	

1. Срещнете се със старши служители за определяне дали компанията 
би трябвало да се ангажира с политически субекти.

 2. Ако се реши, че това би било изгодно, разработете политика, която 
гарантира ангажимент по етичен, прозрачен начин (например публични 
отчети за средствата на взаимодействие с политическите органи).
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Индикатор	25.	Компанията	обучава	ли		
персонала	си	в	етични	норми	по	веригата	на		

доставки	и	мерки	срещу	подкупи	и	корупция?

Определение

“Обучение” в този контекст означава подготовка на служителите за 
това как да изпълняват професионалните си задължения по етичен 
начин, например като се образоват купувачите да работят с достав-
чиците по начин, който прокарва стандарта на компанията за етични 
бизнес практики в доставката на стоки и услуги. Друг пример е обу-
чение на служителите как да спазват етичния кодекс на компанията, 
в това число кога е допустимо да се получи подарък, както и други 
стандарти на етичното поведение.

Приложимост

Както се споменава по-горе, за компаниите е важно да имат план и поли-
тика в тази област, но за да се приложат на практика тези инструменти, 
служителите трябва да знаят как да вършат своята част от работата.

Малките и средни предприятия, отново, може да са особено подат-
ливи на проблеми като подкупи и корупция, тъй като може да нямат 
финансови ресурси да смекчат корупционния натиск, което предста-
влява сериозна заплаха за съществуването на техния бизнес.

Критерии

За да спечелят точки по този индикатор, компаниите трябва да покажат, 
че провеждат обучение в тази област на всички нови служители, както и 
редовно обучение на съществуващия персонал.

Документация

Документация от обучението за борба с корупцията, в това число съдър-
жание на обучението, присъствени списъци с подписи на работниците.

Практически	съвети	

Повечето компании имат кодекс за поведение, който представят на всич-
ки новонаети. По този начин всеки служител е запознат с мерките срещу 
подкупите и корупцията. Освен това, допълнителна информация може 
да бъде предоставена чрез сайта на компанията, вътрешните комуника-
ции и чрез електронно обучение (e-learning). Етичните мерки по верига-
та за доставки се представят основно в отделите за поръчки.

ВАжНО!	Компанията	трябва	да	даде	напътствия	на	служи-
телите,	относно	тяхното	поведение.

Методология

1. Срещнете се със старши служители за определяне на съдържанието 
на обучението за етичност във веригата на доставки и антикорупци-
онното обучение.

»		Индикатор		«

Максимален резултат:  4 т. 

Компанията има програма 
за обучение, която  
провежда ежегодно,  
включително и по отноше-
ние на новите служители, 
като всички участници  
подписват присъствените 
списъци за обучението 4 т.

Компанията има  
документирана програма  
за обучение  2 т.
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2. Консултирайте се с работниците за необходимите компоненти на 
обучението.

3. Провеждайте обучението периодично и изисквайте подписи за при-
съствие на сесиите.

4. Събирайте обратна информация от работниците, присъстващи на 
сесиите за оценка на яснотата на политиката и начина на нейното 
прилагане, както и за начините за подобряване на обучението.
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Цели	
Справедливо, прозрачно 
и еднакво отношение към 
клиентите. 

Б и з н е с  с р е д а :  п р и м е р и  з а  д о Б р и 
п ра к т и к и 

политика за конФликт на интереси

BRE Bank е един от най-добрите полски дос-
тавчици на корпоративно банково об-

служване. BRE Bank е много активен 
играч по отношение на КСО. Компа-

нията е един от лидерите по нефинансо-
ва отчетност.

Системата за предотвратяване на конфликти на интереси е разработена 
от вътрешна структура на BRE Bank. Бюрото за съответствие непрекъсна-
то анализира случаите на потенциален конфликт на интереси по запит-
вания и описания на събития, съобщени на Бюрото от звена на банката.

Политиката касае:

♦  възможност едновременно да се предоставят услуги на клиенти за фи-
нансиране на придобиването на друг бизнес и финансиране на дей-
ностите на конкурентен бизнес;

♦  достъп до конфиденциална информация на служител с предизвестие 
за прекратяване на договора;

♦  възможност за закупуване на рекламни материали от служител на бан-
ката;

♦ съобщаване на съпружески взаимоотношения;

♦  контролни функции на служители на Банката, във връзка с техните 
собствени взаимоотношения с Банката (например в процеса на раз-
глеждане на молби за кредит);

♦  оценка за потенциални конфликти на интереси между отговорности в 
BRE Bank и собствена професионална дейност или бизнес на служител 
извън Банката;

♦  правила за съревнование между служителите за избягване на кон-
фликт на интереси;

♦  приемане от банкови служители на пълномощ-
ни от клиенти.

Прилагането на политиката дава ясни ин-
дикации на служителите в кои области 
може да се появи конфликт на инте-
реси. Тя помага за идентифициране на 
потенциални рискове и взимане на мер-
ки за предотвратяване на такива ситуации. 
Служителите получават нужната подкрепа с 
редовната вътрешна комуникация по тази поли-
тика.

Предимства	за	
организацията	
Бюрото за съответствие прави 
23 проверки, частично или из-
цяло насочени към проверка 
за  наличие на конфликти на 
интереси в Банката. В резултат 
на това са предприети необхо-
димите подобрения.

B17
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процедУра срещУ измами и оБУЧение 

Водоснабдяване Будапеща, голяма компания за снабдя-
ване с питейна вода, прилага редица нови политики, 

дейности и комуникации по въпросите на КСО.

 Процедурата е започната вътрешно, след което 
е проведено задълбочено проучване на опита на 

служителите. На базата на научения урок от проучване-
то процедурата е доразвита с участието на външни експерти 

и консултанти. Извършено е задълбочено обучение на всички нива: пър-
во мениджърите научават подробностите, прилага се процес на обуче-
ние на обучители, и след това мениджърите съобщават подробностите 
на служителите по време на еднодневно обучение.

Процедурата предвижда работа на експерт по измами, назначен от Из-
пълнителния директор. Експертът по измами предоставя професионална 
помощ по разкриване на вътрешни злоупотреби, координира комуника-
цията по отношение на измамите, ръководи комитет по измамите, който 
се свиква при необходимост. Описват се 
ситуации на потенциални измами и 
се дават канали за съобщаване 
на такива случаи. Защитата на 
съобщаващите за измами 
също е добре уредена. 
Процедурата работи от 
скоро и всички служители са 
обучени по нея.

 

политика за зелени поръЧки

Водоснабдяване Будапеща въвеждат елементите на зелени-
те поръчки през 2007 г.:

 За гарантиране на екологичността и безопасност-
та на доставките на чиста и здравословна питейна 
вода са предприети следните мерки:

♦ задължителен анекс за екология към договорите на 
доставчиците;

♦ декларация от страна на доставчиците, че използват материа-
ли, които не замърсяват околната среда

♦ лице за контакт във Водоснабдяване по всеки договор, чието задълже-
ние е да намира възможно най-доброто екологично решение. Съобра-
женията за чиста вода и безопасност на водоизточниците дават отправ-
на точка на този човек за неговите/нейните аргументи и мониторингови 
дейности.

В резултат на изчерпателната корпоративна оценка за въздействие върху 
околната среда, направена през 2006 г., са предприети следните мерки:

♦  централизиране на поръчките вместо предходното фрагментирано, 

Цели		
Създаване на процедура срещу 
подкупите, корупцията, злоупотре-
би с компенсации и измами.

Предимства	за	
организацията		
Инструмент за разследване 
и предотвратяване на 
злоупотреби с ресурси 
на компанията.

Цели	
Прилагане на мерки за еко-
логичност и безопасност на 
доставките на питейна вода от 
страна на доставчици и 
подизпълнители.

B19

B18
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неконтролирано, автономно купуване от страна на различни пред-
приятия, отдели и т.н.;

♦  регистър на лицензираните/разрешените за използване химикали. 
Списъкът е създаден съвместно с 3 отделни звена в корпорацията: 
защита на околната среда, безопасност на труда, пожарна безопас-
ност. Сега в процеса на пречистване на водата се влагат химикали, 
които имат по-малко негативно въздействие върху околната среда. 
За крайното решение за покупката едновременно се вземат предвид 
и други екологични съображения като отдалеченост на доставчика, 
емисии вредни газове от транспорта и т.н. (например време и цена);

♦  База-данни за доставчици и подизпълнители, която в резултат на не-
прекъснатите дейности по мониторинг предоставя 
актуална информация във всеки един момент 
дали доставчиците са изпълнили всички 
екологични изисквания на Водоснабдя-
ване.

Тези наскоро въведени практики са 
подкрепени от ръководството на Водо-
снабдяване и са заложени както в оператив-
ните процедури, така и в ежедневния процес на 
вземане на решения.

самооценка на доставЧиците 

Embraco Slovakia s.r.o. е един от най-голе-
мите работодатели в района на Spišská 

Nová Ves. Компанията се занимава с 
производство на компресори и 

кондензиращи агрегати с фокус 
върху хладилниците за търгов-

ска цел.

Информирането на доставчиците от-
носно устойчивото развитие и социална-

та отговорност започва през 2008 г., когато 
етичният кодекс на Embraco е изпратен на всички доставчици. След това 
въпросникът за самооценка е изпратен на всички доставчици.

Кодексът е разработен съвместно от Правен отдел и Отдела за поръчки, 
и с подкрепата на компанията-майка. Основните кри-
терии в документа са:

Закони и наредби, Детски труд, Принудите-
лен труд, Тормоз, Работно време, Здраве 
и безопасност, Недискриминация, Пра-
ва на жените, Околна среда и т.н.

С подписването на този документ, достав-
чикът декларира, че ще спазва всички горе 
упоменати критерии.

Ползи	за	организацията		
Правилата и регистрите са в 
силна подкрепа на служите-
лите. Благодарение на това те 
имат правата и инструментите 
да налагат екологични съобра-
жения към външни страни.

Цели
Ангажиране на доставчици в 
дейности по социална отговор-
ност и устойчиво развитие и под-
чертаване на тяхната важност 
и предимствата, които 
компанията (доставчика) и 
обществото ще получат.

Предимства	за	
организацията		
Положителен имидж на ком-
панията. Споделяне на добри 
практики между компанията и 
доставчиците. Лоялност на 
заинтересованите страни. 
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Всички доставчици на компанията подписват Кодекса за поведение и 
спазват критериите. Изпълнението на критериите се доказва от няколко 
одита. Впоследствие е изготвен въпросник за самооценка, за да помогне 
на доставчиците да определят как работят в съответствие с Кодекса. До 
настоящия момент компанията не е установила нарушения на Етичния 
кодекс от страна на доставчик. След подписването на документа много 
доставчици стават много по-компетентни по въпросите на устойчивото 
развитие и започват да преразглеждат своите практики.
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Както беше споменато в началото на наръчника, инструментът за само-
оценка е тестван в 5 държави в редица компании. Използвайки опита на 
експерти, представяме някои често повдигани въпроси в този раздел. 

ОБщИ	ВЪПРОСИ	

1.	Кой	да	направи	самооценката	по	КСО?	

Това няма да бъде само един човек. Най-вероятно в нея ще бъде ангажи-
рана малка група хора от различни отдели и организационни нива. По-
голямата част от нужната информацията може да бъде събрана от един 
човек, ако има компетентен служител, който се явява Мениджър КСО, 
например. Тя/той ще координира процеса на самооценка и ще събира 
съответната информация от другите.

2.	Защо	си	струва	да	си	направим	самооценка	по	КСО?	

Компаниите, които тестваха инструмента за самооценка, отчетоха, че 
са получили ясни, реални и приложими резултати. Освен резултати за 
собствения статус по КСО, чрез комбиниране на външен (логиката на ин-
струмента) и вътрешен (самооценка) анализ компаниите идентифицират 
конкретни области, в които са нужни по-нататъшни действия, за които 
по-рано дори не са се замисляли. Хармонизирането на политики и об-
вързването на годишните бонуси на членовете на Управителния съвет с 
техните отговорности по КСО са само два от тези резултати. 

3.	Какво	означава	терминът	“Методология”?	

Това са по-скоро предложения, отколкото очаквани стъпки. Тъй като ин-
струментът е създаден за ползване както от МСП, така и от големи ком-
пании, трябва да позволим известна гъвкавост за отделните компании за 
да могат да го приложат по смислен начин. Това е по-скоро инструмент 
за повишаване на знанията и стимулиране на мисленето в тази посока, 
отколкото научна оценка.

4.	 Какво	 да	 направя,	 ако	 точният	 резултат,	 който	 искам	 да	 дам	 не	
присъства	в	отговорите	(напр.	3	точки	би	било	оптимално,	но	въз-
можните	отговори	са	0	или	4	т.)?

Не можете да променяте скалата на отговорите. Компанията трябва да 
бъде оценявана по посочените резултати. Ако се колебаете за отговора 
и не мождете да решите, вземете по-малкия резултат.

5.	Какво	означава,	че	компанията	накрая	получава	“х”	точки?	

Няма налични данни, с които да сравнявате резултата – можем да срав-
няваме резултатите, ако компаниите се съгласят да ни ги предоставят, 
но някои компании предпочитат да останат анонимни. Истинското пре-
димство, обаче е за компаниите, които сами следят своите индикатори 
за успех всяка година. 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ  4.
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6.	Какво	ако	компанията	е	филиал	на	международна	корпорация?

фокусирайте се върху местната компания. Резултатите показват работа-
та по КСО на филиала, компанията-майка няма значение в този случай. 
Процедури и програми, които са инициирани от компанията-майка и са 
приложени от местната фирма очевидно трябва да бъдат взети под вни-
мание. Други неща не трябва да бъдат вклювани. 

7.	Защо	трябва	да	използвам	точно	този	инструмент,	аз	вече	имам	
стратегия	по	КСО?

На първо място използването на този наръчник позволява на компании-
те да идентифицират кое работи добре, в кои области компанията изпъл-
нява целите по КСО и в кои не. На второ място могат да бъдат идентифи-
цирани фактори във или извън компанията, които помагат или пречат за 
изпълнение на целите. Наръчникът също подсказва кои области са пер-
фектни и кои проблемни, какви пречки и трудности съществуват. На ба-
зата на получените резултати могат да бъдат определени приоритетите 
по КСО за следващата година и да бъдат идентифицирани нови такива.

ВЪПРОСИ	ПО	СЪДЪРжАНИЕТО	

1.	Достатъчно	ли	е	да	имаш	политики?	Гарантира	ли	това,	че	нещата	
наистина	ще	се	случат?

Съществува общо опасение, че политиките само стоят по шкафчетата: 
това са принципи, които създават повече бюрокрация. Целите и инди-
каторите за успех в структурата повишават яснотата. В някои страни 
от централна и източна Европа може да се наблюдава недоверие към 
писмените политики и стратегии. В такива случаи трябва да се опитате 
да създадете положителни очаквания и вяра.

2.	Важно	ли	е	дадена	компания	да	има	определен	член	на	ръковод-
ството	с	ясна	отговорност	за	КСО?

Ясната отговорност за КСО е важна, но защо е важно това да е позиция 
на пълно работно време? Ако отговорността е формулирана по ясен и 
недвусмислен начин, тогава човекът, който взима решенията може да де-
легира дейности по КСО, да координира действията и т.н.

По-добре е да има един човек, отколкото отговорността да е споделена 
от много (или всички) членове на организацията. 

3.	Компанията	обвързва	ли	въпросите	по	КСО	с	годишните	оценки	
за	работата	на	служителите	на	компанията?

Като цяло в държавите, в които е изпробван наръчника, индикаторите 
за успех рядко присъстват в работните характеристики на служителите. 
От друга страна съществуват някои свързани с КСО индикатори, но само 
за служители, които работят в сферата на КСО (Мениджър околна сре-
да, Мениджър Човешки ресурси и Мениджър комуникации). Или с дурги 
думи – само шепа хора. 

Съществува и непряка зависимост. Очакванията и изискванията на ком-
панията-майка (включително в екологичен аспект и по отношение на 
КСО) са толкова силни, че всички служители се опитват са ги изпълнят. В 
противен случай ще има още посещения и проверки, т.е. нещо нежелано, 
негативно се случва на организацията, както и допълнителна работа и 
стрес за служителите.
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4.	Наистина	ли	трябва	да	създам	допълнителна	позиция	за	служи-
тел,	който	да	работи	по	КСО?	Сега	ограничаваме	разходите.

Най-често КСО се възлага на мениджърите, които имат отношение към 
връзките с обществеността, комуникациите или маркетинга. Понякога 
тази дейност се поставя в отделите за човешки ресурси, връзки с дър-
жавната администрация, околна среда, здраве и безопасност или правен 
отдел. Това е добро начало, но в повечето случаи подходът не е траен, ос-
вен ако няма силна подкрепа от страна на висшето ръководство и не са 
заделени нужните средства. Ако бизнес условията се влошат, хората ще 
се върнат към своите основни задължения и темата КСО най-вероятно 
ще отпадне от дневния ред. 
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приложение. тестова таБлица

След като прочете въпросника оценителяттрябва да попълни тестовата 
таблица и да събере резултатите. 

Коментарите за документацията, настоящия статус и предлаганите дейст-
вия за по-нататъшни подобрения могат да бъдат включени по избор. 
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Междинен резултат  

Връзки с общността 

16

17

18

19

20

Междинен резултат  

Бизнес среда

21

22

23

24

25

Междинен резултат  
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