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СОЦИАЛНООТГОВОРНО ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Доц. д-р Христина Благойчева

Въпросът за социалната отговорност при възлагането на обществените
поръчки все повече се поставя на дневен ред в страните от ЕС. Икономически-
те и финансовите сътресения от последните години продължават да оказват
негативни последици върху нормалното функциониране на европейското обще-
ство. В много от страните-членки нараства загрижеността, че традиционните
механизми за насърчаване на социалната справедливост и социалното сближа-
ване не са достатъчни. Затова социалноотговорното възлагане на обществени
поръчки (СОВОП) може да послужи като пример за взаимно допълване на ико-
номическите и социалните критерии.

ЕС изплаща 2 трилиона евро годишно за обществени поръчки, което е око-
ло 17% от общия му БВП (Knopf et al., 2010). Това дава значителен потенциал
за подкрепа на корпоративната социална отговорност в бизнеса, тъй като чрез
благоразумни покупки, освен справедлива търговия, правителствата могат да
изискват по-широко прилагане на социални стандарти и така да съдействат за
разширяване на потреблението, заетостта и социалното приобщаване. Въздей-
ствието на социалноотговорните обществени поръчки може да бъде особено
голямо в сектори като строителството, бизнесуслугите, информационните тех-
нологии и т.н., където държавните органи са важни потребители. Нещо повече,
насърчавайки СОВОП, държавните органи могат да въздействат и върху паза-
ра, давайки пример и стимулирайки частните дружества също да развиват со-
циалноотговорно управление.

Затова целта в тази статия е да се изследват възможностите за включва-
не на социални критерии в процедурите за възлагане на обществени поръчки и
да се изведат ползите от това включване.

1. Публичният сектор като проводник
на корпоративната социална отговорност

Стабилните публични финанси улесняват правителствата да провеждат
политики в духа на европейския социален модел – например, насърчаване на
социалното сближаване и финансиране на ключови обществени услуги като здра-
веопазване и образование. Но след 2008 г. сме свидетели на глобално намаля-
ване на темпото на икономическо развитие, продължителна нестабилност на
финансовите пазари и надпревара за оскъдни ресурси. Глобализацията и бърза-
та технологична промяна също оказват своето влияние – увеличава се търсе-
нето на специални умения и се задълбочават разликите между онези, които
имат квалификация и тези, които не притежават такава. В страните от ЕС се
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предприемат редица мерки за коригиране на фискалния дисбаланс, за възстано-
вяването на доверието към финансовите пазари и за възможностите на нацио-
налните правителства да прилагат отговорни и устойчиви фискални и социални
политики. Същевременно, продължаващото въздействие на кризата подлага
правителствата на натиск за извършване на реформи за пестене на разходи.
Така, от една страна, се налагат икономии, а от друга страна, стои необходимо-
стта от реагиране на демографските тенденции и справянето с безработицата,
бедността и социалното изключване.

В отговор на засилването на проблемите, Обновената социална програма
на Европейската комисия (СОМ, 2008) (ЕК) издига принципите за възможност,
достъп и солидарност. Осъзнава се необходимостта от конструктивни идеи за
преодоляване на негативните явления в съвременното общество, застрашава-
щи човечеството от различни катастрофи – екологични, доходни и социални. На
преден план излиза концепцията за устойчиво развитие (UN, 1987). Тя е филосо-
фия за развитието на обществото, основаваща се върху интеграцията на иконо-
мическите, екологичните и социалните критерии при вземане на решения от-
носно осигуряването на живота и труда на следващите поколения. Теорията на
развитието въплъщава в себе си нови ценности и нови принципи на регулиране
на процесите в областта на икономиката, социалната сфера и околната среда.

Правителствата имат възможности за успех в преследването на устойчи-
вото развитие, ако бизнесът прилага принципите на корпоративната социална
отговорност (КСО). Посочва се, че КСО „поощрява компаниите да поемат по-
вече отговорности, доколкото повечето държави на благосъстоянието в Европа
са нарастващо изправени пред лимитиране на техния капацитет за справяне
със социалните въпроси, по начина по който традиционно са го правили” (Matten
and Moon, 2004). Може да се каже, че съществуват три причини за правител-
ството да окуражава КСО: „тя може да замести правителствените усилия; тя
може да допълни правителствените усилия; и тя може да легитимизира прави-
телствените политики” (Moon, 2004). В този дух европейските правителства
трябва да проявят иновативност в политиките си и генериране на околна среда,
която е проводник на корпоративната социална отговорност.

КСО е концепция, чрез която компаниите интегрират социални и свързани с
околната среда дейности в бизнесоперациите си на доброволна основа (СОМ,
2001). В сферата на КСО, фирмите, съвместно със собствениците и мениджъри-
те си, могат да съдействат за съгласуването на собствените си с обществените
икономически и социални амбиции. Важно е разбирането, че добрата околна сре-
да, качествената заетост, общият икономически растеж и стимулираните работ-
ници са гаранция, както за имиджа, така и за бъдещия фирмен просперитет.

Чрез обществените поръчки отговорните компании могат допълнително
да бъдат поощрени за отчитане на социалните аспекти при производството и
предлагането на своите продукти и услуги. Поръчките са значим фактор за
успешното управление на публични средства и затова ангажирането им с един
общ комплект от професионални и етични стандарти може да се разглежда
като стратегически фактор за новата социална действителност. Не случайно
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се казва, че „Публичната поръчка е изключително приспособим инструмент,
който често е бил използван за посрещане на регулаторни нужди, когато други
методи на регулация не са приемливи, налични или ефективни” (McCruden,  2006).
На практика публичните поръчки могат да се разглеждат като инструмент във
всяка „задължаваща”, „подпомагаща”, „партнираща” и „одобряваща” роля на
правителството (Fox et al., 2002).

Тъй като КСО все повече и повече се асоциира с устойчивото развитие,
това става и с публичните поръчки, които притежават значителен потенциал за
нейната подкрепа в бизнеса. На тази основа разграничаваме три концепции, оти-
ващи отвъд чисто икономическото разглеждане – за устойчиви, зелени и социал-
ноотговорни поръчки. Чрез устойчивите публични поръчки публичните власти се
стремят да постигнат подходящ баланс между трите стълба на устойчивото раз-
витие – икономически, социални и екологични. Чрез зелените публични поръчки
публичните власти вземат предвид  грижата за околната среда при сключване на
договори за стоки, услуги и заетост. А социалноотговорните поръчки се свързват
с операции, насърчаващи възможностите за заетост, добри условия на труд, соци-
ално включване, подкрепа на малкия и среднея бизнес и др.

Едно от най-големите предизвикателства по пътя към устойчиво развитие
в съвременните условия е изискването за иновационни подходи и начини на мис-
лене. Затова и основният въпрос, изграден върху тази основа, е как в процеса на
възлагане да бъдат включени икономически, социални и екологични критерии,
като същевременно се гарантира, че правителствените решения са безприст-
растни и прозрачни. Необходим е балансиран поглед върху ролята на контраген-
тите, за да се разберат текущите предизвикателства, пред които са изправени
изпълнителите като работодатели, например, или размяната на отговорности
между държавните и недържавните действащи лица и отраженията на всичко
това върху неравенството на доходите и социалната сигурност.

2. Социалноотговорното възлагане
на обществени поръчки и Европейския социален модел

Европейският социален модел е визия за обществото, която комбинира
изискванията за равни възможности, високо качество на живот, социално включ-
ване и здравословна околна среда. Това означава създаване на преуспяваща
икономика с прогресивна мрежа от социални стандарти. Двете основни предиз-
викателства за запазването на социалния модел са стабилният растеж и повече
и по-добри работни места в условията на глобална конкуренция и застаряващо
население. Затова през 2001 г. Европейската комисия създаде стратегия за ра-
зясняване на прилагането на социалната отговорност при възлагането на обще-
ствени поръчки (СОМ  2001). Стратегията извежда като основна цел, в рамки-
те на съществуващото законодателство, да се осигури динамично и позитивно
взаимодействие между икономическата, социалната и политиката по заетост-
та, така че те взаимно да се подкрепят и стимулират.

В сърцевината си социалноотговорните публични поръчки се свързват
именно с постигането от правителството на социално-прогресивни цели без изпол-
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зването или вместо прилагането на държавни регулации (Robinson, 2013). С по-
мощта на СОВОП правителството „купува социална справедливост” (McCruden,
2007), тъй като чрез тях се постига интегриране на социална справедливост в
пазарните механизми.

В тази насока е европейската нормативна регламентация за възлагането
на обществени поръчки, изразена чрез разпоредбите на Римския договор, отна-
сящи се до създаването на Общия пазар и конкретно чрез Директива 2004/17/
ЕО (Директива, 2004) и Директива, 2004/18/ЕО (Директива, 2004). Директивите
дават възможности за „включване на социални съображения, по-специално при
условие, че са свързани с предмета на поръчката и са пропорционални на ней-
ните изисквания, а също, че са спазени принципите за икономически най-изгод-
на оферта и равен достъп за всички доставчици от ЕС” (Buying Social, 2010).

Европейската комисия разработва ръководство за предвиждане на соци-
ални критерии при възлагането на обществени поръчки (Buying Social, 2010)
през 2010 г.  В него е представен неизчерпаем списък от критерии, които могат
да намерят приложение и да установят специфични социални рамки на процеду-
рите: осигуряване на възможности за заетост;  насърчаване на изпълнителите
по обществените поръчки да спазват социалните и трудовите права на наетите
от тях работници; апелиране към стремеж за по-широка доброволна ангажира-
ност с корпоративната социална отговорност; оказване на подкрепа за социал-
ното приобщаване и насърчаване на организациите на социалната икономика;
подкрепа на малкия и средния бизнес и др.

Директивите и ръководството осигуряват базата за прилагане на социал-
ните критерии, но не ги налагат като задължителни. Въпреки това, някои евро-
пейски страни разширяват законодателството си в тази област. През 2007 г.
правителството на Шотландия издава ръководство за прилагане на социални
аспекти при възлагане на обществени поръчки (Social Issues, 2007). В него се
поставя изискването (където е възможно и не е в противоречие със законовите
постановки) публичните възложители да изискват от изпълнителите да бъдат
добри работодатели, поддържащи стандарт на здравословни и безопасни усло-
вия на труд, отговорни вносители на данъци и социални осигуровки, разширява-
щи броя на работните места и създаващи възможност за социално приобщава-
не и социално включване на лица от уязвими групи. От 2005 г. Федерален указ в
Германия изисква Федералните агенции за обществени поръчки да запазват
част от бюджета си за поръчки, които могат да бъдат възложени на ателиета
на работници с увреждания (Buying Social, 2010). През 2010 г. промените във
Финландия дават възможност при възлагането на обществени поръчки да се
отчитат и такива социални критерии като основни човешки права, равно трети-
ране и недискриминация (Knopf et al., 2010).

Реформата в законодателството, свързано с обществените поръчки е едно
от 12-те приоритетни действия в приетия през април 2011 г. Акт за единния
пазар (СОМ, 2011). Измежду заложените мерки се обръща сериозно внимание
на социалните критерии и на облекчаването на възможностите за участие в
процедурите и на малките и средни предприятия. Така може да се очаква, че
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придаването на по-голяма тежест на социалните аспекти и етичното съответ-
ствие ще подобри качествените измерения на обществените поръчки.

3. Евентуални ползи от социалноотговорното възлагане
на обществени поръчки (СОВОП)

Една от главните ползи на СОВОП е, че то може да бъде използвано от
публичните власти за подкрепа на Европейския социален модел. Със страте-
гията „Европа 2020”, ЕС си поставя за цел, в условията на един променящ се
свят, да стане интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три
приоритета трябва да помогнат на Съюза и неговите страни-членки да постиг-
нат високи нива на заетост, производителност и социално единство. В тази на-
сока Комисията по заетост и социални въпроси още в края на 2011 г. внася
предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно об-
ществените поръчки, която все още е в процес на обсъждане (Доклад, 2013).
Предложенията, залегнали в Директивата са за повишаване на ефективността
на публичните разходи от гледна точка на съотношението качество – цена, с
едновременното даване на възможност за по-добро използване на обществени-
те поръчки в подкрепа на общи обществени цели, между които повишаване на
заетостта и социалното приобщаване.

СОВОП показва на обществото, че публичните власти съобразяват уп-
равлението си със социалната отговорност. Това може да допринесе за по-ця-
лостно съобразяване на бизнеса с ценностите и потребностите на нацията. На-
пример, ако самото правителство е социалноотговорно в действията си, то следва
да се увери, че в дадена поръчка за социални услуги са отчетени нуждите на
всички потребители (включително и на тези с увреждания или на други специ-
фични групи).

СОВОП стимулира интеграцията и борбата за намаляване на безработи-
цата. Например, в Дания при договорите по възлагане на обществени поръчки
за услуги с високо местно участие, като кетъринг или чистота, в условията се
включват мерки за насърчаване на наемане на безработни лица. В този случай
изпълнителите получават субсидия до 50% от заплатите, които трябва да пла-
щат (Haselmayer and Rasmussen, 2011). На местно управленско ниво Greater
London насърчава корпоративната социална отговорност, сключвайки договори
за поръчки с условие за увеличаване на работната сила на доставчиците чрез
осигуряване на обучение и работни места за безработни и социално изключени
лица. През 2010 г. резултатите са: 4,7 млрд. евро, изразходвани за публични
поръчки при които са разкрити 352 нови работни места и са осигурени 650 мес-
та за стажуване (Haselmayer and Rasmussen, 2011:35). В допълнение, чрез пуб-
личните поръчки може да се насърчи интеграцията и на специфични групи от
населението – хора с увреждания, малки предприятия, жени или малцинства.
Например, френският Code du travail (Кодекс на труда) изисква работодатели-
те, които са наели повече от 25 работници или служители да предоставят най-
малко 6% от работните места на хора с увреждания. Съответно, при възлагане-
то на обществени поръчки това задължение може да бъде изпълнено, като се
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възлагат поръчки на дружества, подкрепящи работата на хора с увреждания
(Buying Social, 2010).

СОВОП може да осигури по-голяма ефективност на държавните разходи
и насърчаване на иновациите. Това, освен, че ще е от полза за публичните фи-
нанси, но и ще допринесе за появата на пазара на по-добри и по-достъпни про-
дукти, подпомагащи социални цели. Например, в Швеция през 2007 г. градският
съвет на Стокхолм възлага обществена поръчка на Astando (средно предприя-
тие, отговорно за базата данни на градската пътна мрежа) да разработи диги-
тализирана пешеходна мрежа за незрящи потребители e-Adept чрез навигация
с помощта на мобилен телефон. Тестването на продукта започва през 2011 г.
Резултатът е икономия на разходи за значителна мрежа от социални работници,
изпълнители на транспортни услуги и физиотерапевти. Поръчката е на стой-
ност 370 000 евро годишно, а пилотните действия показват, че директната ико-
номическа възвръщаемост за града от e-Adept  би могла да е 17 милиона евро
(Esteban et al., 2010).

В контекста на поръчките биха могли да съществуват и обстоятелства,
водещи до по-широки социални ползи (т. нар. „Социална добавена стойност”).
Например, при вземане на решение за договори, свързани с проект за обновява-
не на средата в съответно населено място, както е посочено в Шотландското
ръководство (Social Issues, 2007). От поръчителя може логично да се очаква да
прецени как тези договори биха могли да подпомогнат проекта за по-широко
съживяване на състоянието на селището, чрез мероприятия с комбинирано
въздействие, както за подобряване на околната среда, така и за осигуряване на
възможности за включване и обучение на безработни лица.

4. Ситуацията в България

Регулирането на обществените поръчки в България се осъществява чрез
Закона за обществените поръчки1 (ЗОП) и Правилника за прилагането му2.

Законът гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конку-
ренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В него, обаче, няма
изрично заложено изискване за прилагане на социални критерии. Оценката на
офертите се извършва по един от следните критерии: най-ниска цена или иконо-
мически най-изгодна оферта3. Съгл. чл. 26 от Закона, възложителят може да
предвиди и допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка,
свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на ра-
ботни места за лица с увреждания, но без да им се дава специално предимство.
Така изискването за най-ниска цена е трудно изпълнимо за организации и пред-
приятия, които не разполагат с финансовия и техническия капацитет на големи
и утвърдени на пазара фирми, затова и не могат да им бъдат конкурентноспо-
собни. Същевременно чрез обществените поръчки се реализират голяма част

1 ДВ, бр. 28/2004, посл. изм. ДВ бр. 15/2013.
2 ДВ, бр. 53/2006 , посл. изм. ДВ бр. 20/2012.
3 Закон за обществените поръчки. ДВ, бр. 28/2004, посл. изм. ДВ, бр. 15/2013, чл. 37, ал. ‘1.
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на плащанията от фондовете на ЕС, което обуславя нарастване на разпределя-
ните средства и възможности за проява на корупционен натиск от страна на
големите фирми (Маринов, 2012).

През 2012 г. са сключени 20 946 договора за възлагане на обществени поръчки
на обща стойност 5 969 449 257 лв. За периода 2008 – 2012 г. общо стойността на
всички възложени обществени поръчки е 31 323 800 000 лв., което е около 10% от
БВП, или около 21-24% от консолидирания държавен бюджет4. В същия период,
при налични 130 специализирани предприятия и кооперации, са сключени 60 дого-
вора на обща стойност 20 105 000 лв. без ДДС със само 23 специализирани пред-
приятия или кооперации на хора с увреждания5. Възложените им поръчки за 2013
г. са едва за 458 000 лв. Очевидно, поради ограниченията в сегашния закон пове-
чето от специализираните предприятия не могат да участват в поръчките. На-
пример, предприятие „Тих труд” има поръчка за 2 млн. лв. за Франция, а в Бълга-
рия не отговаря на критериите за достъп до обществените поръчки.

Особено в условията на криза само държавата разполага с ресурсите, с
които да се погрижи за интересите на обществото и да подпомогне малките
фирми, включително и тези, в които работят хора с ограничена трудоспособ-
ност. Същевременно включването в заетост на лицата с увреждания ще ги из-
веде от позицията на нетни бенефициенти на осигурителната система. С труда
си те ще създават допълнителен обществен продукт, а реализираните от тях
доходи ще разширят осигурителната база и ще формират приход във фондовете
за социално осигуряване.

Един вариант за достъп до публично финансиране е публично-частното
партньорство (ПЧП), регламентирано със съответния закон6. Чрез него се оси-
гурява възможност за предоставяне на достъпни услуги от обществен интерес
за  задоволяване на различни социални потребности на обществото, особено
сред най-уязвимите групи.

От гледна точка на участието в партньорството на малките и средните пред-
приятия и кооперациите на лица с увреждания, обаче, съществуват някои специ-
фики, на които те не винаги могат да отговорят. Срокът на проекта при обществе-
ните поръчки е кратък или средносрочен (до 5 години), докато при ПЧП е дългос-
рочен (от 5 до 35 години). При ОП използваното финансиране е публично, докато
при ПЧП е изцяло частно. При ОП публичната страна обикновено носи повечето
рискове по проекта, докато при ПЧП се прилага ефективно разпределение на рис-
ковете към партньора, най-способен да ги носи. И накрая, важен е периодът на
получаване на плащанията от публичния партньор или обществото – при ОП са
налични значителни плащания в началото (например, по време на изграждането),
по-ниски текущи разходи, докато при ПЧП се извършват плащания само при пре-
доставяне на услугата, плащания за наличност и/или плащания при използване на

4 Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки -
www.government.bg.

5 Пак там.
6 Закон за публично-частното партньорство. ДВ, бр. 45/2012, посл. изм. ДВ бр. 15/2013.
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услугата) (Методически указания, 2009). Така, поради недостатъчен финансов
ресурс и ограничени възможности за инвестиране, МСП и специализираните
предприятия могат да се включат в ПЧП в много ограничени случаи и затова
по-широкият вариант за тях остава получаването на обществена поръчка.

Сегашните постановки на Закона за обществени поръчки не благоприят-
стват социалната политика, но вече се очаква промяна. На страницата на МС7

е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗОП. В него са
залегнали някои нови формулировки, даващи път за прилагане на определени
социални критерии. Промените в чл. 47 изискват да не се допуска до участие в
процедура по възлагане на обществена поръчка лице, което има задължения по
невнесени осигуровки за работниците си или е осъдено за престъпление, свързано
със здравословните и безопасни условия на труд или с трудовите им права.
Новият текст на чл. 50, ал. 1 поставя сред изискванията  към финансовото и
икономическото състояние на кандидатите наличието на средства за работна
заплата и свързаните с нея осигуровки.

Чрез §10 от Проекта се създава нов член 16 г, според който ако предметът
на поръчката е продукция от списъка по чл. 30 в Закона за интеграция на хората
с увреждания8, то с предимство за изпълнение са  специализирани предприятия
или кооперации на хора с увреждания. И само ако липсват такива кандидати,
поръчката може да бъде възложена на други изпълнители.

Редакцията на чл. 51а дава шанс и на малките и средните и особено на
новосъздадените предприятия да си набавят по договорен или друг път недо-
стигащата им ресурсна обезпеченост чрез помощ от трети лица9. Това означа-
ва, че в изпълнението на поръчката ще могат да бъдат включени и МСП или
новоразкрити предприятия или специализирани кооперации, което допълнително
насърчава участието на този специфичен пазар.

Заключение

Може да се обобщи, че по отношение на включването на социални крите-
рии при възлагането на обществените поръчки в нашата страна има още какво
да се направи. Би било добре на възложителя да се даде право да интегрира и
други видове социални критерии при решението за определяне на изпълнител –
например, създаване на условия на труд на малцинствени (особено в сферата
на строителството) или групи в неравностойно положение, достъп до обучение
на място и равнопоставеност на половете. Тук може да се включи също и пре-
ценката на външните социални разходи, свързани с предмета на поръчката, както
и цялостното й обществено значение. При прилагане на формулировката „ико-
номически най-изгодна оферта” възложителите трябва да имат предвид не само
най-ниската цена, а и използването на обществените поръчки в подкрепа на

7 www.government.bg
8 ДВ, бр. 81/2004, посл. изм. ДВ, бр. 68/2013.
9 Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки -

www.government.bg.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
54

устойчивото развитие, спазването на социалните и трудовите права, социалното
приобщаване, социалните иновации, създаване на нови устойчиви работни мес-
та и други полезни обществени мероприятия, с цел цялостно повишаване на
ефективността на публичните разходи. Разбира се, всичко това трябва да е
съобразено и с най-доброто съотношение „качество – цена”.

Все пак предлаганите промени са стъпка напред и ще дадат по-добри
шансове за разкриване на нови работни места и за подобряване на целесъоб-
разността при изразходването на публичните средства. Без ангажимент на
държавата е невъзможно да се осъществява адекватна и отговаряща на евро-
пейските стандарти социална политика на заетост. Затова възложителите но-
сят голяма отговорност при реформите в правилата за държавните поръчки.
Като се има предвид, че става въпрос за обществени средства, чрез тях не
трябва да се преследват краткосрочни цели, а би трябвало да се третират като
дългосрочна инвестиция в полза на обществото.
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Abstract

With the Europe 2020 strategy the EU has set itself, under conditions of a changing
world, the goal of becoming an intelligent, sustainable and inclusive economy. Under the
current conditions of budget constraints and economic difficulties the conventional mechanisms
for promoting social justice and social cohesion are insufficient. Through the inclusion of
social criteria in the awarding of public procurement there can be guaranteed the compliance
with social insurance legislation, furthered the decrease in the unemployment rate, stimulated
the integration of isolated groups of individuals and achieved greater efficiency of government
spending as a whole.

Keywords: public procurement, corporate social responsibility, social criteria, social
policy.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
56

СОЦИАЛЬНО  ОТВЕТСТВЕННОЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ

Доц.  д-р  Христина  Благойчева

Резюме

Стратегией „Европа 2020" ЕС задается целью, чтобы в условиях изменяющегося
мира стать интеллигентной, устойчивой и приобщающей экономикой. В настоящих усло-
виях бюджетных ограничений и экономических трудностей традиционные механизмы
поощрения социальной справедливости и социального сближения не достаточны. По-
средством включения социальных критериев при предоставлении общественных заказов
можно гарантировать соблюдение обеспечительного законодательства, способствовать
снижению безработицы, стимулировать интеграцию групп лиц в изоляции и добиться
большей эффективности государственных расходов в целом.

Ключевые слова: общественные заказы, корпоративная социальная ответствен-
ность, социальные критерии, социальная политика.


