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СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА СП. „ИЗВЕСТИЯ“ НА ТЕМА
„МЯСТОТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ В ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ –
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“
Гост редактори:
доц. д-р Андрияна Андреева1 и доц. д-р Десислава Серафимова2
През 2021 година Икономическият университет – Варна навлиза в своето
второ столетие. Първа стъпка в новата история, която наред с традициите на висшето училище съчетава и новаторство, иновативност и отговорност. В контекста
на това в специализирания брой се представя корпоративната социална отговорност в нейните традиции и съвременни проявления, отражения и взаимовръзки.
Тематичният брой включва статии на утвърдени учени в съвременната теория – икономисти, управленци, юристи, всеки един от които дава своя принос за
симбиозата „Корпоративна социална отговорност – трудови правоотношения“ в
съвременния свят. Те са резултат от проведения на 23.04.2021 г. в Икономическия
университет – Варна дискусионен форум на тема „Мястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения – съвременни аспекти и добри
практики“. Форумът е част от предвидените дейности по проект №КП-06-Н-45/1
„Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от фонд „Научни
изследвания“. В него взеха участие 54 души – преподаватели, студенти и докторанти от висши училища, експерти от Министерството на труда и социалната
политика (МТСП), работодатели и представители на публичния сектор по въпроси, касаещи прилагането на социално отговорни практики в отношенията „работодател – работници и служители“ в условията на дигитална трансформация и
1
2

Ръководител катедра „Правни науки“, Икономически университет, Варна, България
Зам.-ръководител катедра „Управлене и администрация“, Икономически университет, Варна,
България
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пандемията „Ковид–19“.
Управленските аспекти при интерпретиране на проблемите на КСО са представени в следните статии:
„Корпоративна социална отговорност – тенденции и иновативни практики
на пазара на труда и в сектора на висшето образование“ с автор доц. д-р Десислава Серафимова, катедра „Управление и администрация“, Икономически университет – Варна. В статията се аргументира необходимостта от трансформации
в съвременните практики за КСО и корпоративна устойчивост и се очертават
тенденциите в прилагането им на пазара на труда и в сектора на висшето образование. Характеризират се средствата, чрез които висшите училища ангажират
студентите си с тематиката за КСО и чрез които допринасят за изграждане на култура на КСО в българското общество. Очертават се възможностите за прилагане
на отговорно обучение по мениджмънт, подкрепено чрез проекти, подпомагани
от финансиращи програми на ЕК. Представя се идеята за търсене на синергия от
съвместното прилагане на КСО от организации в бизнес, публичен и неправителствен сектор, ролята на висшите училища в този процес за обединяване усилията
на представителите от трите сектора с оглед мултиплициране на ефектите от прилагане на отговорни и устойчиви политики в различни сфери.
„Стратегически и поведенчески аспекти на корпоративната социална отговорност в България“ с автори проф. д-р Маргарита Богданова и доц. д-р Евелина
Парашкевова от СА „Д.А. Ценов“ – Свищов. Авторите изследват и характеризират съвременни нагласи и мотиви за прилагане на КСО в България, като същевременно проучват до каква степен целите, инструментите и мерките, заложени в
националната Стратегия за КСО 2019 г. – 2023 г. кореспондират с потребностите
на организациите от бизнеса и публичния сектор. В резултат на изследването се
извеждат предложения за промени в обхвата на Стратегията за КСО и включването на инструменти за подобряване на макро- и мезосредата в страната, които да
стимулират организациите към отговорно поведение.
„Човешките ресурси като основен фактор за реализиране на корпоративна
социална отговорност“ с автор доц. д-р Петя Данкова, катедра “Индустриален
бизнес и логистика“, Икономически университет – Варна. Анализирайки разнообразни теоретични разработки и емпирични проучвания, авторът обосновава
виждането, че човешките ресурси на организацията представляват основен фактор за реализиране на корпоративна социална отговорност. В социалнопсихологически план са изведени мотивите на работниците и служителите да очакват и
изискват от организацията – работодател да се ангажира с корпоративна социална
отговорност. Представен е модел на взаимодействието между човешките ресурси
и корпоративната социална отговорност.
6
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„Изкуствен интелект и корпоративна социална отговорност – сблъсък и нови
възможности“ от доц. д-р Христина Благойчева, катедра „Финанси“, Икономически университет – Варна. В статията се характеризира двупосочният ефект от
навлизането на изкуствения интелект в стопанския живот. От една страна, той
предоставя големи възможности за производителност, икономическо развитие и
напредък в различни сектори на стопанския живот, а от друга – би могъл да породи множество рискове за правата на човека – трудови и обществени, за околната
среда, социалното развитие на обществото и др. Отчитайки потенциалните ефекти от дългосрочните трансформации, които се очаква да причинят интелигентните технологии, авторът извежда необходимостта КСО да обхваща социални ползи
не само за заинтересованите лица и обществото, но и за бъдещите поколения,
както и за света, в който те ще живеят. В резултат на изследването се представят
нови възможности за преодоляване на социалните проблеми, които изкуственият
интелект носи на обществото и за инкорпориране на градивните му сили в социално отговорните политики на компаниите.
„Социалните практики, прилагани от доставчиците на логистични услуги
като проява на корпоративна социална отговорност“ с автор проф. д.и.н. Ваня
Банабакова, Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново.
В статията са изследвани еволюцията, характеристиките и ползите от приложението на концепцията за корпоративната социална отговорност. Представени са
основните измерения на устойчивата логистика, която се базира на концепциите
за КСО и устойчивото развитие. Изследвани са социалните измерения на устойчивата логистика, които се изразяват чрез социалните практики, прилагани от
доставчиците на логистични услуги. Формулирани са изводи за социалните практики, към които основно се насочват доставчиците на логистични услуги и тези,
които все още се подценяват. Изследвана е и ролята на дигитализацията в логистичния сектор и възможностите, които тя предоставя в социален аспект, свързан
с работата на служителите в логистичните компании в кризисни ситуации.
Трудовоправната материя е застъпена в две от статиите:
„За границите и съдържанието на института работно време в дигитални условия и в контекста на работа от разстояние“ с автор доц. д-р Андрияна Андреева, катедра „Правни науки“, Икономически университет – Варна.. В статията
се разглеждат някои въпроси, свързани с института на работното време в съвременните дигитални условия, и в контекста на работа от разстояние. Изследва се
границата между работното време и почивката както в контекста на идеята за
въвеждане на ново субективно трудово право, така и с оглед обвързаността на
института работно време със закрилната функция на трудовото право.
„Тенденции за защита правото на почивка при договора за работа от раз7
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стояние“ с автор доц. д-р Галина Йолова, катедра „Правни науки“, Икономически университет – Варна, поставяща си за цел да се изследват някои аспекти от
спецификата на договора за работа от разстояние и свързаните с него особености
на престиране на труда. В контекста на анализиране на договора са засегнати
спецификите при разпределение на работното време и начина за упражняване
правото на почивка в насоките на общите европейски политики за гарантиране
на неговото упражняване
Издаването на този специализиран брой стана възможно благодарение на
любезното съдействие и подкрепата на редакционния съвет на изданието.
Организаторите на форума „Мястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения – съвременни аспекти и добри практики“ изказват своята благодарност и на всички автори, които представиха за този специализиран брой своите актуални научни търсения по съвременната и значима
проблематика на корпоративната социална отговорност и трудовите правоотношения.

8

Десислава
Серафимова.
ISSN (Online):
2367-6949Корпоративна социална отговорност –
ISSN (Print): 1310-0343
тенденции и иновативни практики на пазара на труда и в сектора на висшето образование
Известия списание на Икономически университет 1 (2021)
ИЗВЕСТИЯ
списание на Икономически университет – Варна
http://journal.ue-varna.bg

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ –
ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
И В СЕКТОРА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Десислава СЕРАФИМОВА1
1

Катедра „Управление и администрация“, Икономически университет – Варна.
Email: serafimova_d@ue-varna.bg

JEL: 14

Ключови думи:
корпоративна социална
отговорност (КСО),
корпоративна устойчивост, социално отговорни практики към персонала, сектор висше
образование, отговорно
обучение по мениджмънт

Резюме
Разбиранията за същността на корпоративната социална отговорност (КСО) излизат отвъд традиционните интерпретации за ролята ѝ в сферата на бизнеса и се обсъждат приложенията ѝ в публичния и в неправителствения сектор. Тя е едно от съвременните
средства за баланс между интересите на заинтересованите страни,
включително между работодателите и персонала. Целта на статията е да се аргументира необходимостта от трансформации в
съвременните практики за КСО и да се очертаят тенденциите в
прилагането им на пазара на труда. Характеризират се и средствата, чрез които висшите училища ангажират студентите си с тематиката за КСО и чрез които допринасят за изграждане на култура
на КСО в българското общество.
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Въведение
Интересът към темата за КСО нараства непрекъснато и предлага разнообразни интерпретации. Виждания за използването ѝ се предлагат както от академичните и бизнес среди, така и от представители на публичния сектор и неправителствените организации. Аспектите на приложението ѝ са различни и са
насочени към разнообразни стейкхолдъри, даващи възможност на мениджърите
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да балансират между техните противоречащи интереси. В тази връзка едно от
основните ѝ приложения е насочено към взаимоотношенията „работодател – служители и работници“.
Една от характерните особености в процеса на развитие на КСО се свързва
с наличието на изключително разнообразна терминология. В исторически план
еволюцията в използването на понятията започва от първоначалния термин социални отговорности на бизнесмена, въведен от Bowen (1953). По-късно преминава през: социална отговорност на бизнеса, отговорен бизнес, отговорно бизнес
поведение, социална ангажираност на бизнеса, устойчив отговорен бизнес. Съществуват и модификации на понятието, отнасящи се специално за корпорациите
(акционерните дружества): корпоративна социална отговорност, корпоративно
гражданство, корпоративна устойчивост. Някои термини са фокусирани върху
малкия и среден бизнес: отговорно предприемачество, социална отговорност
за малки и средни предприятия (Social responsibility for SME). Други термини
отразяват отделни аспекти от КСО, например екологичен – зелен мениджмънт,
екомениджмънт, екотърговия, зелен начин на живот.
В крайна сметка, в последните години понятието и абревиатурата КСО се
налагат като най-използвани и с обобщаващо звучене, прилагани не само в бизнес контекст, в частност за корпорациите, но и за отразяване на социално отговорните инициативи на различни по вид и правна форма бизнес компании, както
и организации от публичния сектор, каквато е практиката и в България.
Независимо че идеята за прилагане на социална отговорност в публичния
сектор е оспорвана от едни автори (с аргументи, че това е тяхна присъща функция
и основна задача), други считат, че КСО намира приложение и в тяхната дейност
(Crane et al. 2013, p. 14). Различни правителствени организации, като например
Министерството на труда и социалната политика, имат активна роля в популяризиране на КСО. В много държави правителствата участват в предоставянето на
продукти и услуги и формиране на БВП. Те са и един от големите работодатели.
Освен това организациите от публичния сектор са изправени пред подобни екологични изисквания, подобни претенции за равни възможности за служителите и
подобни очаквания за отговорно снабдяване, както и частните компании. Много
публични организации и агенции, поради техния размер или квази монополистично положение, имат въздействие върху обществото, надхвърлящо въздействието на една голяма корпорация. В резултат на това изискванията за отговорно
поведение от тяхна страна нарастват непрекъснато. Такива са очакванията за поголяма отчетност от организациите в публичния сектор, представяна на обществото. Съществуват и специфични очаквания към тях – например за отговорно
възлагане на обществени поръчки (Благойчева 2013), за оценяване на социалната
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отговорност от гл.т. на различни стейкхолдъри в публичните болници (LopezSalazar et al. 2016). Специфичен аспект на интерпретиране на проблемите на КСО
е въпросът за нормативното ѝ регламентиране като цяло и в частност на осигурителните права на работника (Андреева,  Йолова 2020), връзката ѝ с работодателската власт (Андреева 2020), както и осигуряването на защита на индивидуалните
субективни трудови права на работника и служителя (Андреева и др. 2020).
По подобен начин днес приложението на КСО се свързва с неправителствения или т.нар. трети сектор (Crane et al. 2013, p. 15). Неправителствени организации (социални предприятия, благотворителни организации, граждански инициативи) са ангажирани с разнообразни социални проекти. Други представители на
третия сектор имат защитни или регулаторни функции (като напр. Greenpeace,
Save the Children или Amnesty international). Те използват капацитета и ресурсите
си, за да привличат общественото внимание и да оказват публичен натиск върху
неетично поведение на представители на бизнес или публичния сектор, с което
индиректно допринасят за прилагане на КСО.
КСО се възприема като средство за баланс между интересите на работодателите и служителите, както и с възможностите чрез нея да се усилват позитивните
ефекти от дейността на организациите от трите посочени сектора и да се минимизират негативните им ефекти. Същевременно идеята е чрез прилагане на КСО
да се намалява необходимостта от допълнително нормативно регулиране в тях.
В тази връзка актуалността на изследването се определя от необходимостта
да се изведат възможностите за постигане на синергия от съвместното прилагане
на КСО в трите сектора и ролята на висшите училища в този процес. Специфична
съвременна тенденция в политиките и финансиращите програми на ЕК е идеята
за обединяване на усилията на представителите от трите сектора с оглед мултиплициране на ефектите от прилагане на устойчиви политики в различни сфери. Такава е например целта, анонсирана от еврокомисар Мария Габриел за „развиване
на синергии не само между сферата на науката, образованието и иновациите, но
и между местните власти, частния сектор и академичните среди“ (https://www.
facebook.com/mariya.gabriel.eu/). Това налага в изследването да се проучат възможностите висшите училища да се възползват от финансиращи програми на ЕК,
които могат да се обвържат с проекти по изграждане на култура на КСО.
Целта на настоящата статия е да се аргументира необходимостта от трансформации в съвременните практики за КСО и корпоративна устойчивост и да се
очертаят тенденциите в прилагането им на пазара на труда и в сектора на висшето образование. Основните изследователски задачи обхващат характеризиране на
средствата, чрез които висшите училища ангажират студентите си с тематиката
на КСО и чрез които те допринасят за изграждане на култура на КСО в съвремен11
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ното българско общество, както и очертаване на възможностите за прилагане на
отговорно обучение по мениджмънт, подкрепено чрез проекти, подпомагани от
финансиращи програми на ЕК.  

1. Трансформации в съвременните практики
за КСО и корпоративна устойчивост
Необходимостта от трансформации в прилаганите практики за КСО се налага от факта, че въпреки усилията на академичната общност, бизнеса и публичния
сектор, все още не са постигнати очакваните резултати за устойчиво развитие в
глобален план, целящи подобряване условията на живот на хората и съхраняване
на околната среда. Изминал е повече от половин век от публикуването на считаната за основополагаща теоретична разработка за развитие на идеите за КСО
„Социална отговорност на бизнесмена“ (Bowen 1953). Изминали са над 30 години от представянето на доклада „Нашето общо бъдеще“, известен още като доклада „Брунтланд“, разработен от Световната комисия за околна среда и развитие
към ООН, който въвежда термина „устойчиво развитие“ (WCED 1987).
В този период идеите за КСО еволюират от класическото фокусиране върху
удовлетворяването на интересите на акционерите чрез генериране на печалба,
схващано като основна цел на бизнеса (Levitt 1958; Friedman 1962). След това се
преминава през идеите, че бизнесът има не само да икономически цели, но също
така и социални цели, чрез които да отчита очакванията на обществото (McGuire
1963; Drucker 1974), както и различни отговорности към стейкхолдърите (Carroll
1991). За се стигне до съвременните разбирания за КСО, схващана като източник на възможности, иновации и конкурентни предимства (Drucker 1992; Porter,
Kramer 2002; Mintzberg 2002) и като съществена част от цялостните усилия за
постигане на устойчиво развитие в международен план.
По подобен начин еволюира идеята за устойчиво развитие, като стремежът
е към подсигуряване на синхрон и баланс между икономическите, екологичните и социалните аспекти в дейността както на бизнес организациите, така и на
организации от публичния сектор.1 Някои автори (Schaltegger 2009) правят раз1

За разлика от историческото развитие на концепцията за КСО, при която от самото начало
доминира фокусът върху социалната роля на бизнеса, проблемите за социалното неравенство и социалните аспекти в концепцията за устойчиво развитие добиват важност чак в през
80-те и 90-те години на ХХ век. Както е известно, при създаване на концепцията за устойчиво
развитие, през 60-те и 70-те години на ХХ век, акцентът е върху екологичните й измерения
(Meadows et al. 1968). В края на ХХ век икономическите измерения в концепцията са толкова
значими, колкото и екологичните, а в началото на ХХІ век социалните измерения в нея имат
същото ниво на значимост, както екологичните и икономическите.
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граничение между понятията устойчивост (цел на обществото за постигане на
баланс между икономическото му развитие, въздействието върху околната среда
и качеството на живота) и устойчиво развитие (предприеманите действия за постигане на устойчивост и по-конкретно на корпоративна устойчивост).
Днес взаимната връзка между КСО и корпоративна устойчивост се интерпретира по различен начин – някои автори ги възприемат като синоними (Baron
2014, p. 6; GRI 2015), други институции определят КСО като основен инструмент
за постигане на устойчиво развитие (European Commission, UNIDO, GRI 2015),
а трета група учени отстояват тезата, че корпоративната устойчивост произтича
от комбинираното прилагане на четири управленски концепции – устойчиво развитие, КСО, теория за стейкходърите и практиките на корпоративна отчетност
(Wilson 2003).
От 1960-те години до днес се създават изключително разнообразни инициативи и международни организации, подкрепящи практическото прилагане на
КСО и постигане на корпоративна устойчивост. Сред първите такива са създадената в САЩ „Бизнес кръгла маса“ (1972), основаният в Европа след падане
на Берлинската стена „Международен форум на бизнес лидерите“ (IBLF 1990),
следван от Глобален договор на ООН (1999) и Бизнес инициативата за социално
съгласие (BSCI 2003). Разработват се стандарти за сертифициране на социално
отговорните компании – SA 8000 (1998), ISO 26000 (2010), както и някои специфични стандарти – например за подсигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд BS OHSAS 18001 (1999). Броят на сертифицираните компании с
най-разпространения стандарт за социална отговорност – SA 8000 – се увеличава
от 2478 през 2010 г. на 4668 през 2021 г., като в момента покрива повече от 2 млн.
души персонал  (http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist).
За стимулиране на инвестиционния интерес към социално отговорните и
устойчиви компании са създадени специализирани борсови индекси – Domini
400 Social Index (1999), Dow Jones Sustainability Index (1999), FTSE4Good Index
(2001), ASPI Eurozone Index (2001). Нараства броят на ежегодно провежданите
международни, регионални или отраслово обособени конкурси за социално отговорен и устойчив бизнес.
Ежегодно се увеличава броят на компаниите, публикуващи социални доклади. В последните няколко години повече от 90% от 250-те най-големи корпорации в света са публикували информация, свързана със социално отговорните си
бизнес практики и корпоративна устойчивост (KPMG 2017; GRI 2015).  Подобна
статистика представя и проучване на Governance & Accountability Institute (G&A
2020), според което делът на компаниите от индекса S&P 500, които публикуват
отчети за КСО/ корпоративна устойчивост, нараства почти двойно от 53% през
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2012 г.  на 90% през 2020 г.
На 21 април 2021 г. ЕК прие предложение за „директива за корпоративно
отчитане на устойчивостта“, която разширява обхвата на компаниите в ЕС, които
трябва да оповестяват нефинансова информация за дейността си и тя да се верифицира чрез социален одит.
Очевидно е, че се отчита ръст на всеобщите усилия за прилагане на социално отговорни и устойчиви бизнес практики, популяризирани от различни международни инициативи и организации с оглед постигане на устойчиво развитие.
Така се стига до парадокса, че все повече индивиди и организации се ангажират
с популяризиране на КСО/корпоративна устойчивост, но на практика не се отчита
голям напредък в някои конкретни негови измерители, отнасящи се за света като
цяло (Hering 2014; Visser 2012). В тази връзка Hering (2014), цитирайки доклад на
Ceres с резултати от проучване на 613 от най-големите публично търгувани корпорации в САЩ, коментира, че те отчитат съвсем малък напредък при постигане
на конкретни резултати, свързани с намаляване на парниковите газове в периода
2012 г. – 2014 г. Същото проучване показва, че 37% от изследваните корпорации
прилагат някаква програма за използване на възобновяема енергия, но само 6%
от тях имат конкретни, количествено измерими, цели в тази връзка (Hering 2014).
По този повод Visser (2012, b) поддържа тезата, че прилаганите социално
отговорни практики в края на 20-ти век не са били особено успешни и не са
допринесли за постигане на реален напредък в желаното устойчиво развитие в
глобален план. Той аргументира това свое становище, привеждайки поредица от
статистически данни, показващи нарастване на глобалното екологичното замърсяване от 1960-те до днес трикратно, влошаване на LPI-индекса на WWF (Living
Planet Index), отчитащ нарастване на изчезващите видове с 29% от 1970 г. насам,
позовава се на данни на Програмата за развитие на Обединените нации (UNDP),
според които 2,5 млрд. души разполагат с по-малко от $2 на ден (Visser, 2012, b).
Поради липсата на реален напредък в постигането на устойчиво развитие се
обосновава необходимостта от промяна в прилаганите стратегии и инициативи за
КСО. Тази промяна се свързва дори с еволюция в използваната терминология –
все повече изследователи си служат с понятия, обединяващи усилията за КСО и
корпоративна устойчивост в едно, като например корпоративна отговорност и
устойчивост (Visser 2012, a). Подобно понятие се използва и от български учени
(Serafimova 2017, p. 99; Stefanova, Mihailov 2018, p. 6).
Еволюцията в използвания инструментариум за КСО през годините е продиктувана от наличието на различна икономическа среда и различен фокус върху
отделните стейкхолдъри. Visser (2012,b) описва 5 икономически епохи, използващи 5 различни подхода за КСО. Първата той нарича епоха на „алчността“, в която
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се прилага отбранителен подход към КСО, фокусиран върху удовлетворяване
интересите на собствениците и евентуално върху опитите за намаляване на регулации или контрол от правителствата. Следва епохата на филантропията, при
която доминира подходът на благотворителността с основен фокус върху благотворителни програми в помощ на различни общности. Третият етап е епохата
на маркетинга, доминиран от прилагане на промоционални техники за популяризиране на КСО с цел подобряване на фирмения имидж и репутация. Четвъртият
етап е епохата на мениджмънта, в която се използва стратегически подход към
КСО, фокусиран върху разработване на стратегии и политики за корпоративна
отговорност и устойчивост. Реалното им прилагане изисква следване на формализирани процедури, описани в стандарти и кодекси за поведение, наличие на
персонал, пряко отговорен за реализиране на КСО политиките, предприемане на
стъпки за сертифициране със стандарти за социална отговорност, оповестяване
на информация за КСО и корпоративна устойчивост и провеждане на социални одити. Така се стига до последния пети етап – епохата на отговорността – в
която се прилага холистичен (цялостен) подход към КСО, за който Visser (2012)
използва още термините radical CSR or CSR 2.0., а малко по-късно и термина
Transformative CSR (Visser 2014, p.16).
При въвеждане на термина Transformative CSR 2.0. авторът прави аналогия
с трансформациите в интернет, довели до Web 2.0. Позовавайки се на интернет
трансформациите, свързани с влиянието на социалните мрежи, по-свободния
достъп до източници на информация и др., преходът към CSR 2.0. изисква отчитане на тяхното влияние и определяне на нови начини за реакция на екологичните
и социалните предизвикателства.
В резултат на това прилагането на практика на Transformative CSR се свързва
с креативността и процеса на иновации в организациите, които пряко кореспондират с ролята на съвременните концепции и практики за КСО като например
социален бизнес, социално предприемачество, социални иновации, справедлива
търговия (Fair trade), солидарно земеделие (Community Supported Agriculture),
Slow movement, управление разнообразието на работната сила (Workforce Diversity
Management) и др.

2. Тенденции в прилагането на социално отговорни практики
в отношенията с персонала
Все повече работодатели осъзнават ползите от прилагане на разнообразни
социално отговорни практики в отношенията с персонала. В тази връзка в България, подобно на чуждестранната практика, се използват различни механизми и
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средства за стимулиране на КСО на пазара на труда. Едно от проявленията им се
свързва с инициативите на регионалните клонове на големи международни организации, разпространяващи КСО – БФБЛ, ГД на ООН, БИСС, мрежа на КСО.
През 2018 г. се създава и Асоциация на специалистите по КСО в България. Ежегодно се провеждат разнообразни конкурси за КСО, които имат специален раздел,
посветен на отговорните практики към персонала. Провеждат се и конкурси за
най-добър работодател на годината общо и по браншове, както и „Награди за
най-добър работодател с изключителни постижения в безопасността и здравето
на работа“ например. Расте броят на компаниите, публикуващи социални доклади, расте броят на българските компании, сертифицирани със стандарти за КСО.
Регулярно МТСП разработва Национална стратегия за КСО в България (за периодите 2009 г. – 2013 г.; 2014 г. – 2018 г.; 2019 г. – 2023 г.).
Съвременните интерпретации за ролята на КСО в МЧР най-често се свързват с възможностите за изграждане на добра корпоративна репутация и работодателска марка, чрез което компаниите са в състояние да привличат и задържат
по-успешно квалифициран персонал от пазара на труда.
В развитите страни взаимоотношенията „работодател – персонал“ са добре
регулирани, със силна законова защита на правата на работниците и служителите. В тях и синдикалните организации са традиционно силни с повече механизми
за влияние върху работодателите. В такъв случай социално отговорните практики
съм персонала предполагат доброволни дейности, надграждащи законовите изисквания. Развиващите се страни се характеризират със слабо регулирано трудово
законодателство, слаби синдикати, при което ролята на КСО във взаимоотношенията „работодател – персонал“ предполага по-широк обхват. КСО често се инициира от мултинационалните корпорации, благодарение на ролята на аутсорсинга чрез глобалните вериги за доставки.
Съществен фактор, водещ до необходимостта от прилагане на КСО от работодателите в Европа, вкл. в България, е трайната тенденция на застаряване на
населението. Средна възраст на населението в ЕС е 43,1 години през 2019 г., а
през  1990 г. е била  35,2 години. Средната възраст на населението в ЕС до 2050 г.
се очаква да достигне почти 47 г. (по прогнозни данни на Евробарометър (https://
www.investor.bg). В западноевропейските държави тази тенденция се съпровожда
от разнообразяване на профила на човешките ресурси в бизнеса. От 2012 г. до
2016 г. нетната миграция допринася с 80% за общия прираст на населението в ЕС
в сравнение с по-малко от 20% от естествената промяна в популацията (https://
ec.europa.eu/eurostat). Съвкупното влияние на горепосочените фактори е съпроводено от мащабно преструктуриране в индустрията – „Индустрия 4.0“, дигиталната трансформация на бизнеса и публичния сектор, подсилени от условията за
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работа по време на пандемията „Ковид-19“.  
Дигиталната трансформация налага все по-често използването на виртуални
организационни структури или работа във виртуални екипи. Това предполага мениджърите да притежават специфични компетентности за управление на екипи,
съставени от хора, работещи не просто в различни дивизии на една компания, а
намиращи се в различни географски точки. Членовете на екипа имат различна
култура, традиции, трудови нагласи. За ефективното им управление са необходими умения за управление разнообразието на работното място (managing diversity),
както и умения за управление на виртуални и мултикултурни екипи и умения за
работа в мултикултурна среда (Casciaro 2019).
В тази връзка необходимостта от прилагане на отговорни практики от работодателите се налага все повече поради нарастване ролята на персонала, възприеман като критично важен източник за постигане на фирмен успех. Висококвалифицираният, добре обучен, мотивиран и удовлетворен персонал е ключов фактор
при търсене на източници на иновации и постигане на конкурентни предимства.
Тази негова роля е била важна и преди години, но днес, в бързо променящата се
високотехнологична среда, функционираща в икономика, основана на знанията,
е от решаващо значение. Тази тенденция кореспондира ясно с постепенното изместване на стратегическия фокус в управлението на бизнес организациите – от
типичния за края на 19-ти век и началото на 20-ти век фокус върху удовлетворяване интересите на собствениците, преминава през популярната за втората половина на 20-ти век теза „клиентът винаги е на първо място“, за да стигне до разбирането на редица успешни мениджъри в началото на 21-ви век, че „компаниите
трябва да поставят служителите на първо място“. Например Branson (2017) обяснява успеха на своята компания с правилото, че „Virgin дава приоритет на служителите на първо място, клиентите са на второ, а акционерите на трето място”.
Специфична роля имат социално отговорните практики за управление на
разнообразието на работното място, свързана с нарастващата потребност от
креативни екипи, които да подпомагат процеса на очаквано преориентиране на
стратегиите за КСО от вътрешен към външен фокус. Има се предвид, че преобладаващата част от досегашните КСО стратегии на компаниите са с фокус върху
усъвършенстване на вътрешната ефективност и върху проблеми вътре в организациите. Счита се, че в бъдеще той ще се пренасочи към инициативи, свързани с решаване на външни, глобални проблеми като например здравеопазване,
замърсяване, изчерпване на невъзобновяеми енергийни източници (Lovegrove
2014). В опита си да дадат решения на такива глобални проблеми компаниите
разработват и предлагат на пазара нови, „по-отговорни и устойчиви“ продукти,
услуги, производства и становища. Тези иновации свързват отговорното бизнес
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поведение с желанието на външни заинтересовани страни да ползват по-здравословни, безопасни и „зелени“ продукти, услуги и технологии. В последните
години е популярно обозначаването им с наименования като smart mobility, smart
energy, smart buildings, smart manufacturing, разглеждани като част от т.нар „нетна
положителна ангажираност на компанията“ (Lovegrove 2014). За организациите стават критично важни креативността и ролята на персонала в процесите на
организационни трансформации и иновации, за да се възползват те от тези нови
бизнес възможности и източници на нововъведения.
Прилагайки отговорни практики за управление на разнообразието, компаниите увеличават своите шансове да имат креативни и работещи екипи, способни да
предлагат нови идеи, както и да подпомагат преодоляване на съпротивата срещу
въвеждане на промени от страна на други членове от персонала. Разнообразявайки работната ръка с хора от различни държави, религии, култури, живели в
различни условия и използвали различни средства за адаптация, компаниите увеличават източниците си на нови идеи и иновации. Това означава, че колкото поуспешно се управлява тази разнообразна работна ръка, толкова повече нараства
шансът за намиране на алтернативни източници за увеличаване на трансформационния капацитет на организационните иновации.
Това предполага не само МЧР, който избягва дискриминация на определени
групи хора, а МЧР, който активно стимулира тяхното привличане, взаимодействие с останалите и мотивиране да бъдат активна страна в търсене и предлагане на
нови източници на иновации.
Добрите социално отговорни практики към персонала могат да се характеризират и в зависимост от ключовите области в МЧР. На първо място са изискванията за подсигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Сред тях
особено актуални днес в условията на пандемия са физическите и психологически аспекти на работна среда и организацията на работа, отдалечена от офиса
(т.нар. home office). Следват практиките за осигуряване на честно и справедливо
заплащане на труда, даване на равни възможности на работниците и служителите
и борба с дискриминацията във всички нейни форми (на база пол, религия, етнос,
възраст и др.). Изискванията за осигуряване на свобода на сдружаването и колективно трудово договаряне, свързана с ефективна работа на синдикатите и липсата
на всякакви форми на затруднения или дискриминация на техните членове.
В областта набор, подбор и адаптация на служителите КСО включва честни и недискриминационни практики в обявите за свободни работни места (избягване на елементи, които биха могли да дискриминират кандидатите по възраст,
външен вид, увреждане и т.н.). Типичен пример за КСО тук е склонността на
работодателя да наема лица с увреждания или да наема хора, които традиционно
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са избягвани, като например млади жени, току-що сключили брак, хора от възрастовата група над 50 г. Специфична проява на КСО е склонността за наемане
на „кандидати без опит“, с което се дава шанс за старт в кариерата на кандидати,
които не са били наемани на работа до момента. В тази област КСО се изразява
също в провеждането на етично интервю за работа и практики за лесна адаптация
на служителите.
КСО практики при мотивация на персонала включват справедливо възнаграждение, прозрачни и обективни критерии за оценяване на приноса на отделните служители и определяне на възнагражденията, навременно изплащане на
възнаграждения, допълнително осигуряване (пенсионно и здравно), застраховане
на персонала, както и участие на служителите в процеса на вземане на управленски решения.
Социално отговорните практики при оценяване и атестация на персонала обхващат прозрачност на системата за периодични оценки на изпълнението,
обективност на критериите за оценка, отстраняване на грешки в процеса на периодични оценки и провеждане на конструктивни интервюта за оценка. С оглед
осигуряване развитие на персонала отговорните практики включват: инвестиране в развитие на служителите, осигуряване на равен достъп до обучение, подкрепа за развитие на служителите чрез менторство, консултиране и подкрепа на
персонала по отношение на професионалното управление на кариерата.
Практиките за здравна профилактика и борба със стреса обхващат семинари за справяне със стреса, обучение и семинари по здравословно хранене,
осигуряване на ваксинации, модификации на работните места, ориентирани към
здравето, осигуряване на зали и съоръжения за спортни дейности или карти за
спорт, осигуряване на стаи за почивка (молитва, медитация, хранене и др.) на
работното място, допълнителни отпуски по здравословни причини за възстановяване, за справяне със стреса, осигуряване на периодичните здравни прегледи на
служителите, спазване на браншови изисквания за здраве и безопасност, ангажимент за ергономичен дизайн на работното пространство.
Добри КСО практики при управление разнообразието на персонала обхващат програми за интеграция на чуждестранни работници и служители, програми
за осигуряване на равни възможности, подобрения за осигуряване на лесен и безопасен достъп на хора с увреждания, изграждане и управление на мултикултурни
екипи, програми за баланс между професионален и личен  живот (гъвкави форми
на заетост, допълнителни материални или финансови придобивки за родители на
новородени деца, допълнителен отпуск за родители – бащинство и майчинство).
Развиването на позитивни отношения и нагласи в подкрепа на КСО се постига чрез изграждане и поддържане на прозрачни правила за общуване, сти19
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мулиране на корпоративно доброволчество (например доброволно участие на
персонала в международни или национални социални кампании), предотвратяване на изолацията, натиска или дискриминацията от една група служители върху
друга, вкл. осигуряване на политики за предотвратяване на тормоз, разработване
и прилагане на етични кодекси.
Социално отговорни практики при преструктуриране на заетостта (при
съкращения на персонала) включват разработване и внедряване на политики за
гарантиране зачитането на човешкото достойнство и правата на служителите при
съкращения, осигуряване на справедливи и ясни дисциплинарни процедури, ясни
политики при заместване на служители. При съкращаване на персонал компанията плаща на външна фирма, която да помага на съкратения служител в търсене
на нова работа (подпомага го при писане на автобиография, дава му съвети за
договаряне на заплата на новото работно място, подпомага го при писане на мотивационно писмо, предоставя му персонален консултант по кариерно развитие).
В обобщение, КСО може да допринесе за повишаване ефективността в управлението на персонала чрез включване на потребностите на служителите в стратегиите за развитие на организациите. Това, от своя страна, води до по-голямо
приобщаване и ангажиране на персонала и създава предпоставки за по-голяма
удовлетвореност от труда. Така се постига оптимално използване на потенциала
на служителите с едновременно зачитане на техните права и потребности, защото
те се третират като ключови заинтересовани страни.

3. Добри практики за ангажиране на студентите с тематиката
на КСО и устойчиво развитие в процеса на тяхното обучение
В България, подобно на останалите бивши социалистически страни, инициативите за стимулиране на социалната отговорност на бизнеса се утвърждават с
известно изоставане в сравнение с развитите пазарни икономики. У нас до 1989 г.
в условията на централизирано планово стопанство липсват подобни интерпретации за ролята на бизнес организациите в обществото. В този период социалната
отговорност не се свързва със стопанската практика, а само с функциите на държавата, което обяснява и липсата на подобни преподавани учебни дисциплини в
университетите преди 1990 г.
Теоретични интерпретации на въпросите за социалната отговорност на бизнеса у нас първоначално се предлагат в някои публикации от последното десетилетие на 20-ти век. Най-често те присъстват в икономическата и управленската литература, предлагани от водещите тогава български висши икономически
учебни заведения – в София, Варна и Свищов. Обикновено са част от темите,
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преподавани в отделни учебни дисциплини като например „Основи на управлението“ или „Въведение в мениджмънта“ (Ангелов 1995; Каменов 1997; Христов
1997; Янкулов 1997). След това тематиката за КСО се появява като самостоятелни
раздели в курсовете по „Бизнес етика“. Едва след 2000 г. по-широка популярност
добива практиката за преподаване на самостоятелни учебни дисциплини, найчесто наричани КСО, или „Социална отговорност на бизнеса“.
Разнообразието на учебни дисциплини, които пряко или косвено се свързват с тематиката на КСО, нараства след 2010 г. Такива са предлаганите курсове
по „Устойчиво развитие“, „Устойчиво развитие на публичния сектор“, „Социално отговорни практики в МЧР“, „Маркетинг и устойчиво развитие“, „Брандинг
и устойчиво развитие“, „Социално отговорно инвестиране“, „Екоикономика“,
„Екомениджмънт“, „Зелен бизнес“, „Зелен мениджмънт“, „Зелена икономика“ и
др. Най-новите вариации на преподавани дисциплини, които са свързани с КСО,
представляват курсовете по „Социално предприемачество“ и „Социални иновации“.
В последните години дигиталните технологии, дигиталната трансформация
и глобализацията променят драстично средата за правене на бизнес и изискванията към квалификацията и компетентностите на студентите по „Бизнес и мениджмънт“ (управленски и стопански науки), което налага промени в начините
на преподаване и обучение на студентите.
От друга страна, в резултат на усилващата се конкуренция в образователния
сектор, университетите са принудени да търсят иновативни начини за привличане на студенти, което води и до по-бързата трансформация в моделите им за
управление  (Moules 2020). Така от бизнес училищата и преподавателите се изисква да следват по-пазарно ориентирано поведение, което е типично за т.нар. „предприемачески ориентирани университети“. Дигиталната трансформация обаче
не е единственият фактор, който налага тези промени, поради което е необходимо
нейното влияние да се разглежда съвместно с влиянието и на други фактори, влияещи върху висшето образование. Такива са например особеностите на представителите на Z поколението (родените между 1995 г. и 2010 г.) по отношение на
нагласите им за обучение и професионална кариера. Проучвания в международен
план показват интерес към създаване на „устойчиви“, социално отговорни и „зелени“ университети, което води до засилване на обучението по „отговорни управленски практики“ (Jack 2020).
Някои бизнес училища не само предлагат все повече курсове, посветени на
КСО, устойчивостта, етичното и отговорно бизнес поведение, но създават цели
такива програми. Например Presidio Graduate School в Сан Франциско предлага
магистърска програма по „Устойчиви решения“, Otago в Нова Зеландия – магис21
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търска програма „Устойчив бизнес“, университетът в Уелс – онлайн магистърска
програма „Лидерство за устойчивост“ (Jack 2020). През 2003 г. в България е създадена магистърска програма „КСО и финансов мениджмънт“ от Частното висше училище по застраховане и финанси в София и местния клон на Глобалната
мрежа на ООН.
Отговорното обучение на студенти по „Бизнес и мениджмънт“ и създаването
на култура на КСО във висшите училища включва също дейности по привличане
на студенти за участие в национални и вътрешни научноизследователски и консултантски проекти на техните преподаватели по реални проблеми на бизнеса и
публичния сектор, както и в международни и национални научни конференции,
семинари, олимпиади по теми на КСО, устойчиво развитие, зелен мениджмънт.
Студентите се привличат за участие и в съвместни проекти между висшите училища и общините, посветени на идеите за устойчиво управление на градската
среда.
Една от най-разпространените практики за обучение на студенти и създаване на култура за КСО са разработваните от тях курсови проекти и практически
казуси, насочени към решаване на проблеми на местните общности. По този начин студентите не само създават идея за такъв проект, а разработват бизнес с описание на планираните дейности  и с конкретен бюджет. Те също така инициират
взаимодействието между различни участници за реализирането му – работодатели, мениджъри и персонал от местни компании, представители на общините, неправителствени организации, ученици от училищата, в полза на възрастни хора,
хора в неравностойно положение  и др.
По-нататъшната реализация на идеите за създаване на култура на КСО от
висшите училища се свързва с разширяване на практиките за отговорно обучение
по мениджмънт (Laasch, Gherardi 2019;  Moosmayer, D. et  al. 2020). Практическата му реализация се подкрепя не само от академични институции, но и от международни организации като ООН и ЕК.
Възможностите за изграждане на култура на КСО във висшите училища
днес се свързват и със създаване на интердисциплинарни образователни модели.
В случая се има предвид не само идеята за създаване на хибридни специалности,
като например „Дигитални технологии в мениджмънта“, в която студентите се
обучават от преподаватели от различни факултети („Мениджмънт“ и „Информатика“) и получават компетентности от двете професионални направления. Има
се предвид идеята на ЕК за усилване на междусекторното сътрудничество чрез
съвместни инициативи от представители на бизнес, публичен и неправителствен
сектор, както и чрез съчетаване на дигитални технологии, управленски и стопански науки, култура, архитектура, творчески индустрии, спорт, екология и др. с
22
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оглед постигане целите на екологичния и цифровия преход в условията на многообразие, диалог и развитие на ЕС (https://ec.europa.eu/info/topics/education).
През новия програмен период 2021 г. – 2027 г. висшите училища могат да
се възползват от разнообразни финансиращи програми на ЕК за практическо реализиране на идеята за „развиване на синергии не само между сферата на науката, образованието и иновациите, но и между местните власти, частния сектор и
академичните среди“ (https://www.facebook.com/mariya.gabriel.eu/). В тази връзка
ключова роля имат възможностите на „Хоризонт Европа“, която ЕК обяви за наймащабната в света програма за научни изследвания и иновации, насочена към
постигане целите на екологичния и цифров преход в ЕС.   Програмата за мобилност „Еразъм“ подкрепя новите форми на смесена мобилност, комбиниращи онлайн сътрудничество и физическо присъствие. Тя предлага модификации, насочени към различни категории хора. Така например „Дигиталния Еразъм“ (Digital
Erasmus+) предлага възможности за краткосрочна физическа мобилност, комбинирана с онлайн обучение и работа в екип, както и популяризиране на цифрови стажове в партньорство с бизнеса. Практическата реализация на такива хибридни мобилности ще се подкрепя от  използването на Европейската студентска
карта. „Приобщаващият Еразъм+“ (Inclusive Erasmus+) предоставя възможности
за мобилност на хора с различен културен, социален и икономически произход,
индивидуален и класен обмен за ученици и за възрастни обучаващи се, както
и на хора, живеещи в селски и отдалечени райони. Програмата „Зелен Еразъм“
(Green Erasmus+) предоставя финансова подкрепа за участници с ангажименти
към опазване на околната среда.
Програмата „Творческа Европа“, клъстерът „Култура, творчество и приобщаващо общество“ и фондовете за кохезионна политика „Цифрова Европа“ имат
за цел стимулирането на използването на пълния потенциал на научните изследвания в сектора на културата. Насочени са към опазване на културното наследство, възстановяване и укрепване на културните и творчески индустрии в Европа,
силно засегнати от пандемията „Ковид-19“.
Новата европейска програма „Баухаус“ стимулира създаването на модерни
интердисциплинарни образователни модели, интегриращи европейските ценности „устойчивост, естетика и приобщаване“ в учебните програми на университетите. Цели се използването на иновативни методи на преподаване, основани
на интердисциплинарното използване на науката, изкуствата и социалните изследвания (https://europe.eu/new-european-bauhaus). Общата програмна инициатива „JPI Urban Europe“ финансира научни изследвания на висшите училища,
фокусирани върху различни проблеми на устойчивото градско развитие (https://
jpi-urbaneurope.eu/projects/). Целта им е да допринесат за превръщане на европей23
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ските градове в по-удобни места за живеене, с достъпна среда, функциониращи
екологично и даващи възможност за развитие на културата, образованието и икономиката в тях.

Заключение
Очертаните тенденции показват, че темата за КСО присъства все по-активно
както в дейността на бизнес компаниите, така и в публичния и неправителствения
сектор. Висшите училища, от своя страна, реагират своевременно на нарастващия публичен интерес към проблемите на КСО и корпоративната устойчивост,
като предлагат все по-разнообразни курсове и програми, чрез които допринасят
за изграждане на култура на КСО в България. По този начин те формират нагласи
за прилагане на социално отговорни практики в настоящите студенти и бъдещи
участници в пазара на труда – и като хора, търсещи работа, и като мениджъри и
работодатели.
За разширяване на практиките за отговорно обучение по мениджмънт, българските висши училища могат да се възползват от финансиращите програми
на ЕК. Те са насочени към развиване на сътрудничество между образователни,
научни, бизнес и публични институции и към създаване на нови образователни
модели, търсещи синергия между наука, технологии, културни и творчески индустрии, архитектура, екология.
Създаването на култура на КСО във висшите училища може да се обвърже и  
с трансформацията на висшето образование по посока на по-висока свързаност и
възможностите на европейски университетски алианси.  ЕК възприема тези алианси като „двигател към изграждането на модерно и устойчиво, по-цифрово и
екологосъобразно висше образование, способно да осигури високи постижения
с приобщаващ подход“. По този начин българските студенти се приобщават към
общоевропейските ценности и усилия за налагане на културата на КСО, допринасяща за регионално и бизнес развитие, реализиране на цифров и екологичен
преход и устойчиво управление на градската среда, в която живеем.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TRENDS AND INNOVATIVE PRACTICES ON THE LABOR MARKET
AND IN THE HIGHER EDUCATION SECTOR
Desislava SERAFIMOVA
Abstract
The understandings of the nature of Corporate Social Responsibility (CSR) go beyond
traditional interpretations of its role in business and discuss its applications in the public and
non-governmental sector. It is one of the modern means of balancing the interests of various
stakeholders, including between employers and employees. The aim of the article is to argue
the need for transformations in modern practices of CSR and to outline the trends in their
application in the labor market. The means by which higher education institutions engage their
students with the topic of CSR and through which they contribute to building a culture of CSR
in Bulgarian society are also characterized.
Key words: Corporate social responsibility (CSR), Corporate sustainability, Socially
responsible practices in HRM, Higher education sector, Responsible management education.
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Резюме
Целта на проучването е да се очертаят съвременните нагласи и
мотиви за корпоративна социална отговорност в България и да се
проучи до каква степен целите, инструментите и мерките в националната Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 г.
–2023 г. кореспондират с потребностите на организациите от бизнеса и публичния сектор. Проведени са дълбочинни интервюта с
представители на бизнеса и публичния сектор. Изведени са основни мотиви за прилагане на КСО. Обобщени са предложения
за промени в обхвата на Стратегията за КСО и включването на
инструменти за подобряване на макро- и мезосредата в страната,
които да стимулират организациите към отговорно поведение.
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Въведение
Корпоративната социална отговорност (КСО) е едно от най-сложните и
трудни за дефиниране понятия. През последните три десетилетия са проведени
множество изследвания, които се опитват да обхванат богатата същност и голямото многообразие от практики, представляващи част от тази концепция, както и
да дадат достатъчно обширно определение за нея.
Целта на настоящото проучване е двуаспектна: от една страна, да се очертаят
съвременните нагласи и мотиви за корпоративна социална отговорност в Бълга28
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рия, а от друга – да се проучи до каква степен целите, инструментите и мерките в
националната Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 г. – 2023 г.
кореспондират с потребностите на организациите от бизнеса и публичния сектор.
Така очертаната цел предопределя и теоретичната рамка на изследването,
която е насочена към няколко ключови изследователски въпроса:
• Какви са възможните мотиви за КСО в бизнеса и в публичния сектор?
• Кои от тях са релевантни за изследваните български компании?
• До каква степен респондентите в настоящото проучване разпознават националната Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 г. – 2023 г.
като ключов инструмент в политиката на стимулиране на КСО в техните организации?
• Какви нови модели на социална отговорност се развиват в света и дали те
са приложими в България.
Изследването не претендира за представителност, а по-скоро се опитва да
очертае параметрите на съвременните нагласи за КСО, вкл. в един по-малко проучван сектор – публичния. Качественият характер на изследването предопредели
използваната методология – дълбочинни полуструктурирани интервюта с представители на бизнеса и публичния сектор, съчетани с метода на наблюдението,
контент анализ на Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019 г.
–2023 г. и други свързани документи, сравнителен анализ и др.

1. Преглед на литературата
Корпоративната социална отговорност e комплексно понятие, включващо
различни организационни политики и практики за благотворно позитивно въздействие върху средата. В опит да се даде широка дефиниция най-често е цитирана тази на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие, който определя
КСО като „ангажимент на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо
развитие, като работи със своите служители, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване в качеството на техния живот (WBC,
1999)“. Екип от български учени определят КСО като „единна система от последователни икономически, екологични и социални дейности, включително етични
норми и ценности, при постоянно взаимодействие със заинтересованите страни с цел редуцирането на нефинансовите рискове и повишаването на фирмената
конкурентоспособност като фундамент на корпоративната устойчивост“. (Бакърджиева, et al., 2017) Това определение очертава широкия обхват на въздействие на
КСО на различни нива и синергетичния ефект, който би имало нейното по-масово
прилагане върху икономическата и социална макро- и мезосреда. Логично този
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потенциал е нужно да намери израз в провеждането на адекватни политики на
национално, регионално и секторно ниво с цел натрупване на знания, изграждане
на култура и създаване на стимули за внедряване на КСО.
В общия случай дефинициите за КСО са свързани с перманентен ангажимент на организациите да прилагат етични практики, насочени към икономически, социални и/или екологични цели, обхващащи както интересите на работещите в дадена компания, така и тези на местната общност или дори на обществото
като цяло. Все по-често се акцентира върху значимостта на КСО за устойчивото
развитие, като се поставя и знак за равенство между корпоративната социална
отговорност, устойчив бизнес и отговорен бизнес. (Sandford, 2011)
Интересът към КСО е огромен по различни причини. В теоретичен аспект
при изследването на концепцията за КСО фокусът се поставя върху нейната мултидисциплинарност и тясната връзка с няколко основополагащи теории – теорията за икономическите агенти, институционалната теория, ресурсно базирания
подход към управлението на фирмите, теорията за заинтересованите страни, теорията за устойчивото развитие и т.н. (Lindgreen, A., Swaen, V., 2009) Това многообразие от теории затруднява създаването на универсален обобщаващ модел,
който да обединява различните гледни точки. По-скоро можем да открием различни модели и перспективи за развитие на подхода и за неговото приложение в
практиката.
От практическа гледна точка, изследователите се опитват да открият възможните мотиви за отговорно поведение на компаниите – кои са движещите сили,
какво кара компаниите да имат отговорно поведение, въпреки че не са задължени
да го правят със закон, при какви обстоятелства се проявява, доколко  то е постоянно, какви са последиците – дългосрочни и краткосрочни, и най-вече – как
може да се стимулира и следователно – управлява отговорното поведение. В този
смисъл се правят различни анализи на КСО на организационно ниво и нейното
въздействие върху процесите и ефективността.

2. Мотиви за корпоративна социална отговорност и модели
за приложение
Съществуват различни мнения за това кои са водещите мотиви за прилагане
на практики на КСО. А. Карол и К. Шабана категоризират мотивите за отговорно
поведение в 4 групи (A. Carroll, K. Shabana, 2010): 1) намаляване на разходите
и риска; 2) укрепване на легитимността и репутацията; 3) изграждане на конкурентно предимство и 4) създаване на печеливши ситуации чрез постигане на
синергетичен ефект.
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Разбира се, съществуват и мениджъри, които освен бизнес мотиви, могат да
имат и изцяло алтруистични подбуди, т.е. несвързани с целите на корпоративната
стратегия.
Когато мотивите за КСО са стратегически, те се разглеждат в двете им разновидности – офанзивни и дефанзивни. В първия случай мениджърите вярват,
че могат да постигнат конкурентно предимство, което най-често е свързано с репутацията им на сериозен партньор и социално отговорен бизнес с принос към
обществото, хармонизиране с нагласите на персонала и т.н. Защитните стратегии
са свързани с различни рискове, които компаниите се опитват да овладеят – например потенциален бойкот на потребители или напускане на талантливи служители (Vogel, 2005).  
М. Портър и М. Крамер в изследване на възможните мотиви на компаниите стигат до извода, че в ранните прояви на осъзната КСО, тя се провежда от
позицията „ние срещу обществото“. Иначе казано в основата на разбирането за
концепцията стои виждането, че компаниите и обществото стоят на различни позиции и фирмите, осъзнавайки, че могат да са губеща страна, се опитват да се
доближат до моралните нагласи и разбирания на заинтересованите страни и да
докажат по някакъв начин своето отговорно поведение (Porter & Kramer, 2006).
Портър и Крамер се опитват да изградят модел на едно по-съвременно разбиране за КСО, при което компаниите да потърсят пресечни точки (общи интереси) с обществото. Такива пресечни точки могат да са както на входа на компаниите, така и на техния изход, следвайки веригата на стойността. Авторите разделят
дейностите по КСО в 4 групи: добро гражданство, смекчаване на вредата от веригата на стойността, трансформиране на дейностите по веригата на стойност и
стратегическа филантропия (Porter & Kramer, 2006).
По-ранни изследвания по темата в България показват, че основните ефекти
от прилагането на КСО според предприемачите са свързани с подобряване на
обществения имидж на компанията, увеличаване на продажбите, по-висок инвестиционен интерес и снижаване на оперативните разходи (Славова, 2013). Има и
мнения, че ползи от прилагането на КСО за фирмите няма.
Към 2020 г. национално изследване на Junction, Bulgaria показва, че репутационните стимули продължават да са водещи за КСО в страната, следвани от
мотива за наемане и развитие на персонал, който разпознава КСО в марката на
работодателя (employer branding). Подобрената конкурентоспособност е трети
поред фактор (Junction, 2021).
Привличането на и задържането на служители е особен акцент в изследванията и в други страни, като специален интерес има към управлението на талантите (Shalini, 2012). Този въпрос е слабо изследван в практиката, но става все
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по-актуален с оглед на нарасналите очаквания на работната сила към компаниите,
чийто отговор е реципрочен на готовността на работната сила да участва в КСО
кампании и инициативи.
Съществуват различни модели за въздействието на интервенциите за стимулиране на КСО на организационно ниво. Поради ограничения обхват, в настоящото изследване тези модели няма да се разглеждат подробно, но ще бъдат отбелязани няколко важни акцента при тяхното приложение, които имат отношение
извън рамките на отделната организация и касаят публични политики, процеси и
отношения, играещи ролята на мощен стимул в подкрепа на КСО.
Първо. За да е възможно прилагането на корпоративни интервенции в голям брой организации, в т.ч. и в МСП, е необходимо да има условия на средата,
които да стимулират и подкрепят инициативите в тази посока. Серия от мерки на
различни нива с проактивен характер биха дали дългосрочен ефект върху разширяване на обхвата на приложение на КСО в практиката. Такива мерки биха могли
да са свързани с подкрепа, вкл. и безвъзмездна финансова помощ за създаване на
капацитет, прилагане на фирмени политики, внедряване на стандарти и директно
подпомагане на определен набор от КСО интервенции; данъчни преференции;
включване на критерии, свързани с КСО при избор на изпълнители по обществени поръчки и т.н.
Второ. Необходимо е широко интегриране на принципите на КСО в редица стратегически и оперативни документи на различни йерархични нива, за да е
възможно успешно интервениране в посока на устойчивото развитие. Тук се има
предвид вплитане на постановки и принципи в закони и подзаконови нормативни
актове, като например такива свързани с: 1) инвестиции, иновации, околна среда,
обществени поръчки, европейски фондове, трудово и осигурително право и т.н.,
2) действия за по-тясно и ясно присъствие на подходящи интервенции в секторни
политики на местно и регионално ниво (например в инвестиционната политика,
политиката за управление на собствеността, за опазване на околната среда и т.н.),
както и в документи за стратегическо планиране на регионалното развитие (например планове за интегрирано развитие на община, интегрирани териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране). Вплитането на общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез
ЕСИФ за периода 2021 г. – 2027 г. (МРРБ, 2020) не е достатъчно за постигане на
търсените от КСО ефекти върху устойчивото развитие.
Трето. Целенасочени усилия за изграждане на култура в обществото по отношение на КСО. Въпреки положителните тенденции за прилагане на принципите на КСО това все още не е масово явление за българската практика. Изследванията показват, че предизвикателствата пред внедряването на тези принципи
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в МСП са както на национално, така и на европейско ниво (Бакърджиева, et al.,
2017). Тези предприятия, които са и гръбнак на икономиката, гледат на въпроса
по-скоро формално, а не стратегически. Широкото разбиране за приноса на КСО
към конкурентоспособността, иновативността, привличането и задържането на
таланти, повишаването на ангажираността, а не натовареността, цялостното подобряване на отношенията с вътрешни и външни заинтересовани страни и подобрия обществен имидж е все още дефицитно сред предприемачите у нас. Ето
защо изграждането на култура и разбиране за КСО и нейния принос за организацията, обществото и устойчивото развитие би трябвало да бъде интегрирано
в образователните планове. Възможно е то да присъства като отделни теми по
предприемачество в началния курс, а в по-горните – като част от дисциплини
по професионална подготовка на учениците, както и задължително включване
на подобна самостоятелна дисциплина в обучението на студенти. И тук не става
дума само за такива в направления икономика или администрация и управление.
Поради значимостта на КСО за обществото като цяло и за индивида, за организацията и за обкръжаващата я микро- и мезосреда, подобни знания трябва да бъдат
придобивани от всички бъдещи висшисти. По този начин ще се постигне пресичане на очаквания и интереси на работодатели, специалисти и общество. Това е
дългосрочен процес, който изисква време за оформяне на обществени нагласи и
създаване на умения за социален принос и ангажимент на всеки индивид.
Четвърто. Активни действия за провеждане на политика в подкрепа на КСО
на местно ниво и популяризиране на положителните практики. Наблюденията на
авторите показват, че на местно ниво, особено в малките общини, липсва нагласа,
а и разбиране, за необходимостта от внедряване на КСО в местните политики, за
стимулиране и за сътрудничество с бизнеса по този въпрос. Отсъствието на знания и умения се проявява не само в управляваните общински дружества и предприятия, а и в самите администрации, където в повечето случаи изцяло отсъстват
или са силно ограничени практиките, свързани с КСО.
Публичността и популярността на КСО на местно ниво е слаба, застъпена
в отделни фирми, които имат най-често стратегически чуждестранен инвеститор
или са високо иновативни и технологични. Разработваните към момента местни
политики имат косвена връзка с принципите на социалната отговорност и до голяма степен са силно повлияни от нормативните изисквания. Местните власти не
са разработили механизми за стимулиране на КСО на местно ниво и не познават,
съответно не прилагат и не разпространяват подобни практики. Централизираният подход за създаване на капацитет и популяризиране на приноса към устойчивото, вкл. и регионално и пространствено развитие на територията, са удачни
инструменти в подкрепа на прилагането на КСО.
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Пето. Мониторингът на КСО интервенциите е спорен както като процес,
така и като обективност. Съществуват множество изследвания относно измерването, но повечето от тях са спорадични, засягат отделни казуси и липсва обобщаваща гледна точка, която да обхване различните проявления на КСО. Особено
сериозен е въпросът с данните за проявление на КСО. Както казва Donna J. Wood,
съществуващите данни са обикновено „репутационни, косвени, груби, непълни,
изкривени или просто неверни“ (Wood, 2010). Те се публикуват често от самите
компании, не се верифицират и са част от PR кампанията на фирмата. Това повдига въпроса за индикаторите за измерване на корпоративната социална отговорност. Доколкото КСО е обект на множество стратегически документи на глобално, национално, регионално, корпоративно ниво, нейното управление изисква тя
да бъде измервана, оценявана и сравнявана.
Без съмнение прилагането на идеите на КСО изисква зряло мислене и дългосрочен поглед от страна на фирмения мениджмънт, за да не се превърне единствено само в показен PR. В този смисъл голямо е значението на лидера в прилагането на стратегия за КСО на корпоративно ниво. По мнение на редица автори
(Lindgreen, A., Swaen, V., 2010) този въпрос остава недостатъчно проучен в литературата, особено когато се говори за малките и средни предприятия (МСП),
където КСО може да се детерминира от персонализираните отношения със заинтересованите страни, понякога дори без пряка връзка с рационални аргументи за
финансовите резултати на фирмата.
При големите компании през последните години КСО става все по-добре институционализирана, като се разработват политики, назначават се мениджъри по
КСО, разработват се правила, извършват се изследвания за ефектите от отговорното поведение и т.н. Примери за това са компании, като Ingram Micro (InGram,
2020), Bosh (Becker, 2016), GE (DMI, 2019) и др.
Някои фирми разработват специални КСО програми, т.е. гледат на това като
спорадична дейност (от проект на проект). Други вмъкват социално отговорното
поведение в културата на компанията и я превръщат в перманентен процес.  
Съществуват и културни специфики на мерките в програмите за КСО. Като
цяло се налага мнението, че въпреки глобалния характер на подхода, начинът на
неговото приложение е различен в отделните страни и региони.
Изключително интересна перспектива на корпоративната социална отговорност на регионално и локално ниво дават изследвания в Германия, които анализират значението на фамилния бизнес върху развитието на периферните градски и
селски райони. Акцентът при тях е поставен върху пространствената перспектива на корпоративната социална отговорност, която се проявява особено силно
в отдалечени или изоставащи в своето развитие региони. (Albers & Suwala, 2018)
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Резултатите от проучването на H. Albers и L. Suwala показват, че семейните фирми се ангажират с развитието на местата по различен начин. Най-разпространени
са класическите механизми като спонсориране на различни локални инициативи,
но те участват и в публично-частни партньорства, насочени към обновяване на
района, в управлението на местата, вкл. чрез включване в различни мрежи с други фирми и с неправителствени организации (Albers & Suwala, 2018).
Аlbers и Suwala разглеждат понятието корпоративна пространствена отговорност CSpR като продължение на класическата концепция за КСО, но изцяло
в нейното пространствено измерение и съответната ангажираност към мястото
(place) (Albers & Suwala, 2018). Като предшественик на CSpR се считат понятията
„корпоративна градска отговорност“ (Schiek, 2017) и „корпоративна регионална
ангажираност“, които обаче са по-близо до КСО в класическия смисъл на понятието. Корпоративната пространствена отговорност (CSpR) интегрира в много
по-голяма степен двете концепции – пространствената и индустриалната.
Степента на интензивност на проявление на CSpR е различна и до голяма
степен зависи от развитостта на формалните механизми и институции в съответния регион. Колкото повече отсъства публична подкрепа за регионалното и
местно развитие, толкова по-голямо е участието на малките местни фирми, вкл.
фамилни, върху инициативи за местно развитие. На тази основа са дефинирани
четири различни типа CSpR, които варират в зависимост от „степента на отговорност / пространственост“ (Albers & Suwala, 2018).
• CSpR 0.0 и CSpR 1.0 обхващат дейности с нисък ангажимент – например
участие в благотворителни инициативи с минимално пространствено въздействие. Често те нямат връзка с корпоративните цели.
• CSpR 2.0 са по-добре структурирани и обвързани както с целта на фирмата,
така и с регионалните цели. Тук се търси синергичен ефект между двете – например участие в и иницииране на местни проекти, привличане на партньори отвън.
• И накрая, дейностите по  CSpR 3.0 са свързани с по-голяма активност, вкл.
в структури на местното управление, дори лидерство на местно ниво, участие
в процесите на планиране и т.н. За Германия като такива се посочват разработването на корпоративни пространствени генерални планове или инициативи с
многосекторен характер.
Примерите за мерки за CSpR 3.0 включват разработването на корпоративни
пространствени генерални планове или инициативи, които пресичат множество
области на политиката в териториалния домейн на публичните власти. Например в Мьонхенгладбах (Северен Рейн-Вестфалия) е създаден генерален план през
2012 г. – 2013 г. с финансиране от местни фирми, голяма част от които семейни.
Още по-емблематичен е примерът на създаване на Агенция за градско разви35
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тие – инициативата Duderstadt 2020. Тя е идея на местен предприемач, който основава компания като ПЧП с местния университет с цел създаване на генерален
план, укрепване на мрежи (например корпоративни, обществени и граждански
среди между различни заинтересовани страни), стимулиране на гражданското
участие (като дискусионни форуми, семинари и др.), насърчаване развитието на
кварталите и др. (Albers & Suwala, 2018).
Семейните фирми могат да имат и негативно въздействие върху местното
развитие. Съществуват множество примери за това. Корпоративното влияние
върху публичната сфера може да е двупосочно и това зависи от приоритетите на
частния партньор, които могат да не съвпадат с тези на публичния оператор, особено ако той е пренебрегнат в някаква степен. Преодоляването на този проблем
може да се реши с по-активното участие на гражданското общество, което застава
зад публичния интерес.
В обобщение може да се посочи, че се разграничават две основни групи мотиви: вътрешни и външни. Критерият за разграничение може да бъде принадлежността на заинтересованите страни, които са обект на въздействие. Изключително трудно е да се определи границата между двете групи, тъй като много често
вътрешните ползи се трансформират във външни. Независимо от това обаче, проучванията установяват, че инициативите, свързани с КСО, генерират конкурентни предимства, което най-често се измерва чрез нарастване обема на продажбите
и разширяване на пазарния дял (Business in the Community, н.д.). Основната идея
е, че организациите, прилагащи КСО практики, успяват ефективно да управляват вътрешните и външните заинтересовани страни и да извличат материални
и нематериални облаги от това, вкл. и по отношение на създаване и развитие на
иновации (MacGregor & Fontrodona, 2011).

3. Емпирично изследване на КСО в България – акценти
В България КСО се прилага на практика от десетилетия, макар и в ограничен
обхват и мотиви.
С оглед установяване на наложилите се тенденции при прилагането на КСО
бе проведено качествено изследване на нагласите на мениджъри и специалисти
по управление на човешките ресурси. Приложеният метод е дълбочинно неструктурирано интервю. Обхванати са 6 респондента, като отговорите са дадени в периода 01 – 15 април 2021 г. Трима от респондентите са работещи в клонове на
големи международни IT компании, един е в голяма българска компания в преработващата промишленост, двама –  в МСП в сектора на услугите. Обобщени са и
наблюденията на авторите за различните прилагани практики.  
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За установяването на разпознаваемостта на концепцията за КСО и разработената стратегия на национално ниво бе проведено и допълнително неструктурирано интервю с представители на местни власти и структури на гражданското
общество, вкл. читалища, в периода 01 – 20 април 2021 г.
Основните изследователски въпроси в проучването бяха насочени към извеждане на мнения на респондентите за:
• техните оценки на прилаганите практики на КСО и на рационалността на
мотивите за тях – дали непременно са свързани с очакванията за положителен
ефект от социално отговорните действия върху финансовите резултати на фирмите;
• очакванията на служителите по отношение на КСО, от гледна точка на въздействието върху устойчивото развитие;
• потенциалните ползи от контакти с ВУ – извън набирането на кадри;
• степента на разпознаваемост на Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019 г. – 2023 г. сред заинтересованите лица.
Като цяло респондентите от малките фирми не разпознават идеи и понятия,
свързани с КСО, макар да посочват прилагането на някои отделни механизми,
целящи най-вече осигуряването на условия за работа на служителите.
В големите компании концепцията за КСО е позната, макар и не в детайли.
Основните акценти, с които  тя се свързва, са персоналът и екологията. Съблюдават се утвърдените политики по отношение на привличането и задържането
на служители, както и работата в условия на ефективното и ефикасното оползотворяване на природните ресурси и екологосъобразността на производствените
процеси. Анкетираните посочват, че се спазват правилата и процедурита, договорени със служителите или с техни колективни органи, съблюдават се безопасните
условия на труд и се осигурява благосъстояние на персонала. В интервенциите,
които се предприемат,  се отчитат действащото законодателство, принципите на
добро управление и организационната политика по отношение на отделните аспекти на фирмената дейност.
Основните мотиви за прилагането на КСО са свързани с изграждането и
поддържането на положителен обществен имидж с акцент към привличането и
задържането на персонал. На втори план остават мотиви, насочени към повишаването на конкурентоспособността и разширяването на пазарното присъствие.
Иновативността и устойчивото развитие са фактори, които не са разпознаваеми
като движещи за прилагане на КСО в организациите. Интервюираните отчитат,
че финансовото възнаграждение и неговият размер не са единствените стимули
за привличането и задържането на кадри, като особено добре очертано е това
становище в IT компаниите. Като важни стимули там се посочват предимно
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възможностите за непрекъснато обучение и квалификация на работното място,
прозрачното кариерно развитие, модерната организационна среда, отговорността на работодателя по отношение на околната среда и опазването ѝ с грижа за
бъдещите поколения. Именно и в тази посока са предприеманите интервенции
по отношение на задържането на талантите, вкл. и чрез участие в дългосрочното
планиране на развитието на фирмите, изграждане на административен капацитет
и възможности за разгръщане на потенциал.
В условията на пандемия се правят различни инициативи в подкрепа на безопасността на служителите. Такива са въвеждането на гъвкаво работно време и
работа от дома, покриване на режийни разходи за ток, телефон, интернет и др.,
споделян обяд, виртуални тийм билдинги и др.
Интервюираните във всички компании не са в състояние да оценят ефективността, ефикасността и целесъобразността на прилаганите в рамките на отделна
организация КСО интервенции. По-скоро те се разглеждат като нещо, което се
очаква компанията да прави. Тези очаквания произтичат основно от персонала
и от нормативните разпоредби. Слаба е застъпеността на корпоративната отговорност за кауза, а още по-слабо е осъзнат приносът на подобни организационни
инициативи за местното и регионалното развитие.
Всички интервюирани от бизнес организациите приемат сътрудничеството с университетите еднопосочно. Те търсят кадри с подходяща квалификация
и образование и намират това взаимодействие по-скоро за достатъчно. По-тесни
контакти, вкл. и по отношение  на изграждането и внедряването на инструменти
за КСО, са изключение. Обучителните, мотивационните и др. курсове – там, където се осигурява достъп до такива, в по-голямата си част се възлагат на консултантски фирми и центрове за професионална квалификация, които традиционно
предлагат унифицирано знание.
Сътрудничеството е потребност, която е слабо разпознаваема от бизнеса и
публичния сектор. Все още няма ясно дефинирани нужди от обединяване на усилията за провеждането на политики на различни нива за прилагането на КСО.
Сътрудничеството, доколкото има такова между бизнес и образователни и научни организации, е свързано предимно с осигуряване на квалифицирани кадри за
технологични процеси и по-малко със свързани с основната дейност проекти.
Инициативите, вкл. и партньорски  такива между висшите училища и бизнеса по
отношение на взаимодействието в контекста на КСО, не са приоритет. Уменията
за работа съобразно принципите на концепцията също не са определящи при подбор на кадри от страна на бизнеса.
Що се касае за публичния сектор и структурите на гражданското общество,
корпоративната социална отговорност е неразпознаваема. Самата стратегия
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(КСО, 2019) не намира интегрираност в документите и практиките на местно
ниво директно. Практики обаче се регистрират, особено сред НПО организациите, вкл. и читалища. Тези практики са по-скоро традиционни и не са резултат от
посочената стратегия. Подборът на кадри в администрациите не кореспондира с
отношения в контекста на корпоративната социална отговорност, като в повечето
случаи асоциациите, които се правят с КСО, са свързани с материални стимули и
кариерно израстване.

4. КСО във висшите училища
В България концепцията за КСО присъства в програмите на много висши
училища, но не е изследвано прилагането ѝ като организационна практика. Наблюденията на авторите по отношение разпознаваемостта на националната Стратегията за КСО показват, че тя е слабо позната в университетските среди  – предимно като документ, но не и като инструмент за подобряване на средата.  
КСО се преподава под различно наименование. В съдържателно отношение,
освен с наименованието КСО, дисциплината най-често се припокрива с понятието бизнес етика, устойчиво развитие, екологичен мениджмънт. Сред основните
инструменти, използвани в обучението, освен класическите методи за преподаване, се прилагат и открити лекции с корпоративни мениджъри и представители на
НПО, практически казуси, дискусии.
В Стопанската академия се използва системен подход на преподаване на
КСО, включващ различни теоретични модели, както и формални и неформални
практики, прилагани от институциите. Дж. Муун и М. Орлицки определят този
подход като типичен за европейските ВУ, като характерното за него е, че преподаването се фокусира върху центрирани около човека (human-centered) ценности.
Авторите съпоставят този подход с американския начин на обучение, при който акцентът е предимно върху икономическите перспективи, вкл. ползите за акционерите и другите заинтересовани страни. В САЩ обучението е много по-мащабно и по-пазарно ориентирано (Moon & Orlitzky, 2011). Европейският подход
често разчита и на националните стратегически и програмни документи, които
отразяват контекста на европейските достижения в регулирането.

Заключение
Прилагането на  определена политика по отношение на КСО на национално
ниво се нуждае от целенасочени усилия и активни интервенции на всички нива.
Това изисква време и комуникация за насочване към проактивното поведение на
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ключовите участници – публичен и бизнес сектор. Към момента се регистрират
някои слабости по отношение на Стратегията, които в контекста на европейската
политика и особено във връзка със Зелената сделка трябва да бъдат бързо преодолени.
Стратегията е неразпознаваема, слабо интегрирана и комуникирана, което
е предпоставка да се превърне в поредния стратегически планов документ, който ще остане само на хартия. Възможностите за преодоляване на тези дефицити
са свързани с интегриране на Стратегията за КСО с документи за регионално и
пространствено развитие в контекста на устойчивостта, популяризирането ѝ сред
заинтересованите лица, вкл. и чрез насърчителни инструменти за внедряване, активно комуникиране и популяризиране, стимулиране на подходящи образователни политики за въвеждане на КСО в обучителния процес в най-ранен етап с цел
създаване на култура за прилагане и спазване на принципите и идеите на КСО,
както и подкрепа за развиване на уменията и изграждане на компетентности сред
бъдещите висшисти.
КСО трябва да се прилага масово сред организациите в България и да е част
от културата на предприемачите, администрацията и работещите. На нея е необходимо да се гледа като на условие за привличане и задържане на таланти,
постигане на по-високо работоотдаване и мотивираност на персонала, устойчиво
развитие на организацията и средата. Такова разбиране предполага целенасочени действия и комплексни интервенции за постигане на обществена зрялост и
култура по отношение на устойчивото развитие, което е дълъг е сложен процес,
изискващ проактивно поведение на управленско ниво сега.
Необходимо е да се акцентира върху принципите на КСО в по-голям брой
дисциплини, особено в професионалните направления 3.7 Администрация и управление и 3.8. Икономика. Изграждането на култура и утвърждаването на умения
за прилагане в реална работна среда на социална отговорност изисква целенасочени и системни усилия и формиране на професионална култура, което предполага задълбочаване и тясно обвързване на учебните програми с най-добрите
постижения на науката и практиката в различни сфери от обществения живот.
Поради ограничения обхват на проучването остават много нерешени въпроси, които могат да бъдат обект на бъдещи изследвания. Сред най-интересните е
въпросът за последствията от „Ковид“ пандемията, които променят отношението
към социалната отговорност, а оттам   – и поведението на всички участници в
обществения живот.
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Abstract
The aim of the study is to outline current attitudes and motives for corporate social
responsibility in Bulgaria and to examine the extent to which the goals, tools and measures
in the National Strategy for Corporate Social Responsibility 2019-2023 correspond to the
needs of organizations in business and public sector. In-depth interviews were conducted
with representatives of corporate and public sector organizations. Leading motives for the
implementation of CSR are presented. Proposals for changes in the scope of the CSR Strategy
and the inclusion of tools for improving the macro and meso environment in the country to
encourage organizations to behave responsibly are summarized.
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Въведение
В контекста на сътресенията в световната икономика през последните години бизнес лидерите, политическите лидери и обществото като цяло се изправят пред неизбежния въпрос за социалната отговорност на бизнеса и пътищата
за реализирането ѝ в практиката на бизнес организациите (Brown 2006; Pierce,  
Madden 1999; Strandberg 2009). Успоредно с това, в условията на глобална „икономика на знанието”, се променя разбирането както за същността на човешките
ресурси, така и за ролята им за развитието и оцеляването на бизнеса. Човешкият
труд от производствен ресурс се превръща във фирмен капитал с пряко отражение както върху конкурентоспособността на компанията, така и върху нейната
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пазарна цена. Създаването, съхраняването и прилагането на знание се разглеждат
като източник на конкурентно предимство и ключов фактор за успех на бизнес
организацията. Смит и Кели подчертават, че „в бъдеще икономически и стратегически предимства ще имат организациите, които най-ефикасно привличат, развиват и задържат разнообразна група от най-добрите човешки таланти“ (Smith,
Kelly 1997).
Цел на настоящата статия е, на основата на поредица от теоретични постановки и резултати от множество емпирични проучвания, да се обоснове виждането, че човешките ресурси (ЧР) на организацията представляват основен фактор
за реализиране на корпоративна социална отговорност (КСО). Дългосрочните
оцеляване и успех на бизнес организацията изискват тя да поеме отговорност за
въздействието си върху своите заинтересовани лица. В този смисъл настоящата
статия стъпва върху разбирането, че  КСО се дефинира като „отговорност на бизнес организацията за въздействието ѝ върху нейните заинтересовани лица, от взаимодействието с които зависи нейното дългосрочно успешно развитие“ (Данкова
2012, с. 44). Основно място в този процес заема човешкият ресурс на организацията, който представлява ключово заинтересовано лице и едновременно с това е
„посредник“ между организацията и останалите заинтересовани лица. Считаме,
че реализирането на социалната отговорност в практиката на организациите изисква преформулиране на организационната ценностна система и по-пълно интегриране на човешкия фактор в цялостния процес.

1. Влияние на социалната отговорност на организацията върху
трудовото поведение на работещите и резултатите от труда
През последните години са проведени редица проучвания, доказващи положителното въздействие на КСО върху нивото на мотивация на ЧР, лоялността им
към организацията, производителността на труда и др. Ще обобщим основните
резултати от тези проучвания:
• КСО на работодателя е сред най-важните фактори при кандидатстване
за работа; социално отговорните компании по-успешно привличат ценни човешки ресурси (Aguilera et al. 2007; Greening,  Turban 2000; Heslin, Ochoa 2008;
Strautmanis 2008; Turban, Greening 1997).
• Тъй като хората са склонни да се идентифицират с организацията, за която работят, общественият престиж и възприеманият от обществото имидж на
организацията – работодател са от по-голямо значение за работещите в нея, в
сравнение с нейните пазарни и финансови резултати (Carmeli et al. 2007; Turban,
Greening 1997 ).
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• Работата за социално отговорна компания повишава себеоценката на работещите, допринася за идентифицирането им с организацията и оттук за удовлетворяване потребността им от принадлежност (Carmeli et al. 2007; Heslin, Ochoa
2008).
• КСО допринася за удовлетворяване на нуждата на работещите от принадлежност и обвързване (Aguilera et al. 2007).
• Някои хора са готови да работят за социално отговорна компания, дори ако
това изисква да приемат по-ниско заплащане (Barbian 2001; Heslin,  Ochoa 2008).
• Работата за социално отговорен работодател може да повиши удовлетвореността от труда, ангажираността и лоялността на ЧР (Aguilera et al. 2007;
; Brammer et. al. 2007; Glavas and Piderit, 2009; Glavas and Kelley, 2014; Heslin,
Ochoa 2008; Maignan, Ferrell, Hult 1999; Viswesvaran et al. 2004).
• Значението на КСО за ангажираността на ЧР е поне толкова голямо, колкото е значението на удовлетвореността от труда (Brammer et al. 2007).
• Социално отговорната компания влияе върху готовността на ЧР да инициират и участват в дейности и проекти, свързани с КСО (Aguilera et al. 2007).
• Дейностите по КСО стимулират екипната работа в компанията (Melynyte,
Ruzevicius 2008).
• Социално отговорните компании се отличават с по-висока креативност на
човешките ресурси (Glavas, Piderit 2009).
• Когато работещите видят положителния ефект от дейността си върху обществото, те влагат повече усилия и търпение в работата си, което подобрява
представянето им и повишава производителността на труда (Heslin, Ochoa 2008).
• Влияние върху работещите оказва не само отношението на организацията
– работодател към самите тях, но и тяхната собствена оценка относно „честността“ на организацията като цяло. Когато работещите възприемат организацията, за
която работят, като „честна“, силно се повишава и тяхната ангажираност и лоялност към организацията – работодател (Choi 2008).
• Социално отговорната компания се счита от работещите в нея за „честна“,
което повишава доверието им в нея (Aguilera et al. 2007; Turban, Cable 2003).
• Социално отговорните компании се отличават с по-висока производителност на труда и по-ниски нива на текучество на персонала (Jones 2010).
• Когато работещите имат убеждението, че организацията, за която работят,
допринася по един или друг начин за постигането на нещо добро в един по-широк
план, за „превръщането на света в едно по-добро място“, самите те придобиват
усещането за личен принос към някаква кауза. Това силно повишава удовлетвореността им от труда, желанието им да влагат усилия в работата си и ангажираността им към целите на организацията (Beadle, Knight 2012; Pratt, Ashforth 2003;
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Rosso et al. 2010).
Можем да обобщим, че нивото на КСО на организацията оказва многостранно влияние върху нейните ЧР.

2. Корпоративната социална отговорност в контекста на теорията
за организационната справедливост
Като изследват мотивите на работещите да очакват / изискват от организацията – работодател да се ангажира с КСО, Агилера и съавтори установяват, че
възприятието на работещите относно нивото КСО на организацията е свързано
с тяхното по-общо възприятие за справедливост. Това възприятие, от своя страна, влияе върху отношението на работещите към организацията и поведението
им на работното място (Aguilera et al. 2007). Казаното се потвърждава от редица
проучвания в областта на организационната справедливост, които доказват, че
възприеманата справедливост в работната среда се отразява положително върху
състоянието на работещите по отношение удовлетвореността от труда, нивото на
стреса, здравословното състояние, емоциите, а оттук  – върху важни за организацията количествени и качествени показатели като производителност на труда,
текучество, безпричинно отсъствие от работа и др. (Aquino et al. 2001; Ambrose et
al., 2002; Tripp et al. 2002).
Стъпвайки върху класическата типология в научната литература в областта
на организационната справедливост, Агилера и съавтори извеждат три типа преценки, които работещите правят в хода на формиране на своето възприятие си
относно нивото на КСО на организацията (Aguilera et al. 2007):
• социалните мотиви в действията на организацията (което по същество
препраща към процедурния аспект на КСО);
• резултатите от действията на организацията (което по същество препраща
към дистрибутивния аспект на КСО);
• отношението на организацията към субектите вътре в нея и извън нея, при
извършване на тези действия (което по същество препраща към интеракционния
аспект на КСО).
В отговор на тези преценки, работещите извършват реципрочни действия
спрямо организацията, които по своята същност могат да бъдат отговорни или
безотговорни. Важно е да се подчертае, че тези преценки са „социално заразителни“, т.е. разпространяват се между индивидите и групите в цялата организация,
като по този начин формират организационния климат за КСО, който, от своя
страна, е свързан с цялостната репутация на организацията.
В пряка връзка с теорията за организационната справедливост, три групи мо46
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тиви формират поведението на работещите, зависещо от очакването / изискването им организацията да бъде социално отговорна – инструментални, релационни
и морални. Тези мотиви са свързани с индивидуалните потребности от контрол,
от принадлежност и от смислено съществуване и могат да бъдат обобщени, както
следва (Aguilera et al. 2007):
Инструменталните модели приемат, че индивидът се стреми към контрол,
за да максимизира желаните от него резултати (Tyler 1987). Така процедурната
справедливост в организацията позволява на индивида по-добре да предвижда
бъдещи действия и формира очаквания за максимизиране на резултатите в дълъг
срок. Приложени към сферата на КСО, инструменталните мотиви се проявяват
по следния начин: работещите разглеждат социално ангажираната компания като
компания, която е загрижена за хората по принцип, т.е. работещите считат, че ако
компанията се отнася справедливо към своите заинтересовани лица като цяло, тя
ще се отнася справедливо и към работещите в нея в частност. Така работещите се
стремят да поощряват КСО на организацията, за да максимизират собствените си
изгоди в дълъг срок (Folger et al 1996; Roberson 1999).
Според релационните модели организационната справедливост е свързана
с взаимоотношенията между работещите и техните ръководители, като тези отношения оказват влияние върху чувството за идентичност и себеуважение на работещите (Tyler, Lind 1992). Релационната потребност от справедливост е тясно
свързана с психологическата потребност от принадлежност, а справедливостта
се разглежда като механизъм за обединяване на хората. Работещите очакват / изискват организацията –работодател да се ангажира с КСО, тъй като за тях това
е знак, че работят ръка за ръка със своите ръководители за постигане на „нещо
добро“. КСО усилва положителните социални взаимодействия както вътре в организацията, така и между организацията и външните общности (Clary, Snyder
1999). А това, от своя страна, това води до „верижна реакция“ от социално отговорни / безотговорни действия на организацията (Aguilera et al. 2007).  
Моралните мотиви се свързват с потребността на индивида да води смислено съществуване. Тук акцентът се измества от загриженост за личното благополучие и принадлежност към загриженост за благополучието на другите, без оглед
на личната изгода. По отношение на КСО това означава, че хората ще се стремят
да работят за организации, чиито цели и стратегии са съвместими със собствената им морална рамка (Folger et al. 1996), както и че работещите ще желаят да се
ангажират с инициативи, които считат добри за обществото.
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3. Човешките ресурси и организационните ценности
Ключовата роля на човешките ресурси за реализиране на КСО може да бъде
аргументирана в четири основни аспекта (Lam, Khare 2010). Първо, КСО е свързана с организационните ценности (Strautmanis 2007). Взаимоотношенията между хората вътре в организацията, както и взаимоотношенията им с останалите
заинтересовани лица, са продукт на организационната култура. От своя страна,
организационната култура и решенията в областта на ЧР са от основно значение за създаване на устойчиво конкурентно предимство, тъй като те са „механизъм, който свързва в едно цяло всички ресурси на компанията“. (Fernandez et al.
2003). Второ, КСО изисква радикална промяна във философията и поведението
на организацията, поради което основна роля при управлението на промяната
следва да играе структурното звено по управление на човешките ресурси. То е
най-добре информирано какво мотивира поведението на работещите в организацията и може да инициира съответни обучения, обвързване на възнаграждението
с КСО резултатите и др. (Pettigrew 1985). Трето, почти всички насоки за въвеждане на КСО в практиката на организациите акцентират върху ролята на човешките ресурси (Dankova et al. 2014). От позицията на работещите отговорността
на компанията спрямо тях се изразява в „честно заплащане, ефективен процес на
комуникация, възможности за обучение и развитие, удовлетворителен труд, здравословни и безопасни условия на труд, равни възможности, сигурност на работното място, компетентно лидерство“ (Spiller 2000). Четвърто, човешките ресурси
представляват своеобразно свързващо звено между организацията и външните
заинтересовани лица.
До голяма степен утвърдените в организацията ценности определят доколко в нея ще бъдат възприети социално отговорни практики. В тази връзка могат
да бъдат разграничени два противоположни организационни ценностни модела.
Моделът на „ценностно безразличие“ се характеризира с „късогледство на ръководството“ спрямо етичните ценности. От друга страна, моделът на „ценностното хармонизиране“ се отличава с осъзнаване и възприемане на етични ценности
от страна на ръководството, което на свой ред може да прерасне в КСО. За да се
случи това обаче, не е достатъчно ръководството да вярва в определени етични
ценности и да ги разпространява. Необходими са също така взаимност и сътрудничество от страна на работещите в организацията. За да улесни „ценностното
хармонизиране“, организацията трябва да подбира човешки ресурси със съответни морални качества, да разработва системи за оценяване на резултатите и системи за възнаграждения, стимулиращи КСО, да предоставя съответни обучения, и
т.н. (Orlitzky, Swanson 2006).
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ните визия, мисия и ценности, тъй като те формират специфични нагласи и очаквания у вътрешните и външните ЗЛ относно целите и приоритетите на организацията. Препоръчва се също така структурното звено по УЧР да играе централна
роля в този процес, както и да бъдат привлечени лидерите, тъй като те „задават
тона за останалите в организацията“ (Rocha et al. 2007). Разбирането на същността и предимствата на КСО сред всички лица в организацията изисква съответно
обучение и комуникация, които могат да бъдат придружени и с провеждане на
проучвания на позицията на работещите във връзка с КСО.
Етап „Изпълнение и развитие“. Инициативите на организацията за постигане на КСО се нуждаят от знаещи ЧР, приемащи принципите на КСО. Това може
да бъде постигнато както на етапа на подбор на нови ЧР, така и чрез обучение
на настоящите, което да акцентира върху запознаване със ЗЛ на организацията
и техните специфики, създаване на умения за участие в КСО инициативи и др.
Лам и Кар подчертават значимостта на въвличането и упълномощаването на работещите, тъй като това би довело до съществено подобряване на качеството на
трудовото им ежедневие, което, от своя страна, е съществен компонент на КСО.
Според Банзал, „да се даде думата на работещите относно КСО може да има
изключителен ефект за промяна в начина им на мислене“ (Bansal, 2002). Лам и
Кар предлагат в процеса на индивидуалното целеполагане да се включват цели,
свързани с КСО, които съответно да се отчитат при атестирането и се отразяват
на възнаграждението. Под понятието „етичен мениджмънт“ Лам и Кар предвиждат спазването на човешките права, предоставянето на равни възможности и др.
и, преди всичко, изграждането на организационна култура, която поддържа тези
виждания.
На етапа „Мониторинг и обратна връзка“ се предвижда регулярно провеждане на вътрешен КСО одит. Лам и Кар предлагат таблица с въпроси, касаещи
горните два етапа. На последния етап, „Контрол и институционализиране“, се
оценява нивото на придържане към стандартите за КСО и коригирането му при
необходимост. В областите, в които организацията се справя добре и не се налага коригиране, Лам и Кар препоръчват институционализиране на успешните
инициативи и свързаните с тях структури, процеси и поддържащи системи. С
институционализирането тези инициативи се формализират, вкл. със съответна
документация.
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Заключение
В настоящата статия бе обосновано, че реализирането на КСО в практиката
на организациите е немислимо без активното ангажиране и включване на работещите в организацията. Хората, със своите специфични потребности, цели и поведения, формират цялостното поведение на организацията. Различни са мотивите,
които стоят в основата на социално отговорното поведение на отделния индивид
и на организациите като цяло. Изследването на тези мотиви в дълбочина е едно
предизвикателство за бъдещите научни търсения в областта на социалната отговорност и бизнес етиката.
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HUMAN RESOURCES AS A MAIN FACTOR FOR THE IMPLEMENTATION
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Petya DANKOVA
Abstract
Based on a series of theoretical formulations and numerous empirical studies, this article
discusses the crucial role of the organization’s human resources for achieving corporate social
responsibility. In socio-psychological terms, the motives of the employees to expect / require the
organization to engage in corporate social responsibility are explored. A model of the interaction
between human resources and corporate social responsibility is presented.
Key words: corporate social responsibility, human resources, stakeholder theory,
organizational justice.
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Резюме
Навлизането на изкуствения интелект предоставя огромни възможности за производителност, икономическо развитие и напредък в различни сектори на стопанския живот. Едновременно с това
той инициира множество рискове за правата на човека – трудови и
обществени, за околната среда, социалното развитие на обществото и др. Имайки предвид дългосрочните трансформации, които ще
причинят интелигентните технологии, социалната отговорност на
компаниите сега изисква социални ползи не само за заинтересованите лица и обществото, но и за бъдещите поколения и за света, който те ще получат. Затова целта в настоящата статия е да се
открият някои нови възможности за преодоляване на социалните
проблеми, които ИИ носи на обществото, и за впрягане на градивните му сили в социално отговорните политики на компаниите.
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Въведение
Бързото навлизане на цифровите технологии и изкуствения интелект (ИИ) в
последните години отварят нови възможности за производителност, икономическо развитие и напредък в различни сектори на стопанския живот – от индустрия,
селско стопанство и търговия до здравеопазване и персонален помощник. Ако
са подходящо използвани, приложенията за изкуствен интелект имат огромен
потенциал за развитие на отговорния бизнес. ИИ може да поеме монотонни и
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опасни за живота на хората задачи, да осигури бързо необходимата  информация,
да съдейства за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда. Използването му в интелигентни мрежи и интелигентни градове може да помогне за
ограничаване на емисиите на парникови газове, да помогне за адаптирането към
изменението на климата, да облекчи труда и др. показатели на корпоративната
социална отговорност (КСО).
Едновременно с това практиката показва, че действията на ИИ могат да инициират определени рискове за правата на човека, околната среда и други важни
елементи на отговорното бизнес поведение. Наблюдават се изкривявания и дискриминация при наемане на служители, определяне на тежестта на задачи за изпълнение, ощетяване на поверителността и пристрастни алгоритми.
Компаниите са юридически самостоятелно обособени лица. Като такива те
функционират в определена екосистема и са обвързани с множество социални
отношения. Процесите по производство и развитие са неотделими от взаимоотношенията с потребители, доставчици, акционери, служители и други заинтересовани страни. С навлизането на ИИ компаниите често пренебрегват тези факти
и поставят акцент върху собствените си икономически интереси или върху интересите на отделни групи. Но това не е достатъчно.  За да имат подкрепата на
обществото, особено в задаващата се несигурна цифрова среда, те трябва да се
изправят и пред своите  юридически, социални и морални отговорности. Колкото
по-големи са играчите на пазара, толкова по-големи са техните социални и морални отговорности към обществото.
Настъпващите цифрови промени изискват корпоративно лидерство с различна форма на социално отговорно мислене, отворено към бизнес по нов начин
– често все още неясен, но с нагласата да е по-полезен за обществото.  Това отваря пътя към интеграция на дейността на изкуствения интелект с механизмите
на корпоративната социална отговорност. И след като технологиите продължават
да променят икономическите и обществените приоритети, фирмите следва да се
адаптират към промяната, отговаряйки на неудовлетворените социални нужди.
Всичко това обуславя актуалността на избраната тема. А целта в настоящата
статия е да се открият някои нови възможности за преодоляване на социалните
проблеми, които ИИ носи на обществото, и за впрягане на градивните му сили в
социално отговорните политики на компаниите.

1. Предизвикателствата на изкуствения интелект
Все по-често слушаме новини за нови технологии, много по-ефективни в изпълнението на задачи, които до сега са били човешки труд. Очаква се че преходът
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към изкуствен интелект може или да доведе до безпрецедентна ера на богатство
и прогрес, или до сериозно бедствие. През 2019 г. Accenture1 публикува доклад с
изследване на 1500 компании с минимален доход от 1 милиард щатски долара в
12 страни по света в 16 индустрии, с цел да разкрие факторите за успех при мащабиране на ИИ. Tези компании предоставят повече от половината от световната
икономическа продукция. Според доклада ИИ има потенциала да увеличи значително корпоративната рентабилност и да удвои темповете на икономически растеж до 2035 г., да увеличи производителността на труда с цели 40% и да увеличи
брутната добавена стойност с 14 трилиона долара въз основа на почти 40% увеличаване на нормите на възвръщаемост (Accenture, 2019). Отчитайки значимостта за работа в безопасна и здравословна работна среда (Blagoycheva, Andreeva &
Yolova, 2019), интелигентните машини могат да поемат монотонните, изискващи
напрежение, тежки и опасни за здравето задачи и изцяло да променят света на
труда, освобождавайки времето на хората за по-полезни или творчески дейности.
Но успоредно с тези ползи приемането на интелигентната технология от организациите може да бъде дехуманизиращо в някои аспекти на труда – натрупване на огромни печалби за сметка на работната сила или заобикаляне на правилата (Blagoycheva, 2020b). Тъй като изкуственият интелект превъзхожда хората в
множество задачи, той ще ги измества от все повече и повече работни позиции,
осигурявайки на компаниите по-висока производителност и печалба, съчетани
със снижени разходи за работна сила. Наблюдавайки тенденциите и разгръщането на технологиите, прогнозите за запазване на заетостта не изглеждат много
обещаващи и възниква очакването, че след няколко десетилетия една огромна
част от съществуващите днес работни места ще изчезне. През 2016 г. доклад на
KPMG прогнозира, че броят на работниците в световен мащаб, които биха могли
да бъдат засегнати от роботизираната автоматизация на процесите до 2025 г., е
100 милиона човека (KPMG, 2016). Възниква въпросът дали това ще доведе до
масова безработица и бедност за хората, останали извън пазара на труда, или ще
освободи повече време на служителите да се фокусират върху дейности с по-висока стойност или върху търсене на иновации за осигуряване на стойност.
От гледна точка на социалната значимост на новите технологии възникват
притеснения и за трансформациите и възможните разрушения, които биха могли
да застрашат човешкия свят (Krishnan, 2016). Някои предупреждават, че ако изследванията продължават да напредват, без достатъчни успоредни изследвания
по проблемите на управлението на ИИ е много вероятно да се стигне до катастрофални аварии (Wiblin, 2017). Още през 2015 г. на конференцията в Пуерто Рико,
1

Accenture plc е мултинационална компания със седалище в Ирландия, която предоставя консултантски и обработващи услуги.
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организирана от Института за бъдещето на живота, е подписано публично писмо,
в което се посочва загриженост за очакваните рискове2 (Future of Life Institute,
2015). Тези опасения се споделят и от гражданското общество (ЮНЕСКО, 2018;
Floridi et al., 2018). Трети, които са убедени в неизбежността на предстоящите
сътресения, се опитват да търсят насоки и предпазни мерки за отговорно развитие на ИИ, така че бъдещето да е възможно за живеене (Ganascia, 2017; Montr´eal
2018; Harwell 2018)
Без значение от дълбочината и периода на промените те в крайна сметка ще
се случат и ще променят както работните места, така и начина, по който компаниите ще отговорят на тези и други проблеми, свързани с използването на новите
технологии. Ще се трансформират и взаимоотношенията между работодатели и
работници (Andreeva & Yolova, 2020a). Компаниите трябва да са наясно, че всяка
тяхна реакция ще даде отражение върху търсените от заинтересованите страни
прозрачност, доверие и надеждност, и в крайна сметка – върху тяхната устойчивост. Затова и научната  общност се опитва да предупреди потребителите на
интелигентни системи за рисковете, свързани с използваните модели на ИИ, и
начина, по който тези модели са обучени.
Специфичните рискове се различават при отделните компании, както и при
различните форми на бизнес, но най-общо може да се каже, че  интелигентните
машини могат да окажат неблагоприятно въздействие върху правата на човека.
Те могат да включват инциденти (Andreeva & Yolova, 2020b), нарушения на поверителността, проблеми със свободата на изразяване или някакви дискриминационни въздействия. Срещат се примери как роботиката измества пазара на труда
(Manyika, 2017). Други наблягат върху социално неприемливо прехвърляне на
човешки пристрастия към системите за ИИ (расизъм, сексизъм и др.) (Bolukbasi
et al., 2016) или върху въпросите за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот (Albrecht, 2016; Tankard, 2016).
В края на 2018 г. Amazon прекрати използването на своята система за набиране на персонал, базирана на ИИ, тъй като установи, че тя е пристрастна към жените. При кандидатстването за технически позиции системата дава ниски оценки
на автобиографии, в които фигурират термините „жена“ или „жени“ (Nkonde,
2019). Оказва се, че алгоритмите, управляващи автоматизирания инструмент за
набиране на персонал, са обучени да избират кандидати чрез ключови думи, найчесто срещани в автобиографиите на изявени служители на компанията. Това на
пръв поглед изглежда логично, но на практика води до пристрастие, тъй като моделите, изградени от алгоритмичните системи за вземане на решения, са просто
2

Сред подписалите са Стивън Хокинг и Стюарт Ръсел – автор на AI: A Modern Approach, който
е най-продаваният учебник по ИИ в САЩ.
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мнения, записани в код. Те не могат да бъдат точни или безпристрастни, тъй като
самите компютърни специалисти, които ги програмират, може да са съзнателно
или несъзнателно пристрастни или да са заложили данни, които в природата си
да са пристрастни. В случая с Амазон като критерий са били използвани  автобиографиите на служителите с най-висок процент на постигнати резултати, без да
се отчетат страничните фактори, като например политиката на работното място и
пълната картина, довела до тази позиция.  А самите алгоритми не могат да бъдат
обучени да разбират социалния контекст. Това е опасно, тъй като решенията взети
със „замърсени“ данни в последствие се връщат обратно в наборите от данни за
самообучение на системата и в последствие се използват за оценка на нова информация.
В тази връзка през 2018 г. CECP (коалиция от 200 изпълнителни директори
от водещите световни компании) публикува доклад, в който се твърди, че добрият
изкуствен интелект се нуждае от качествени данни. Затова екипите за корпоративна социална отговорност трябва да събират данни за социално въздействие
върху целевите си популации и така да противодействат на пристрастията, които
могат да бъдат изразени от системите за ИИ (Porro & Bierce, 2018). Повишаването на осведомеността относно рисковете от ИИ е от решаващ интерес, за да се
гарантира прилагането му по отношение на стандартите за социална сигурност
и отговорност.
Основното в случая е богатството от информация, която може да се използва
при програмирането на ИИ – културна, морална, емоционална или техническа,
както и значението на процесите на подбор и трансфер на информация от участниците в конкретна ситуация. Веднъж въведена, тази информация служи като
база при последващото самообучение на системата и в крайна сметка не се знае
каква логика ще следва ИИ в последствие.
Нещо повече – технологиите стават все по-автономни, като хората делегират
все по-сложни задачи на интелигентни машини. Дори се посочва, че към днешно
време софтуерът, контролиращ тези автономни системи, е „етично сляп“ по два
начина. Първо, способностите за вземане на решения на такива системи не включват изрично представяне на морални разсъждения. Второ, сензорният капацитет
на тези системи не е настроен към етично значимите характеристики на света
(Allen & Wallach, 2011: 102). Това повдига трудния въпрос кой в крайна сметка
ще носи отговорност за решенията, взети от изкуствения интелект (Johnson &
Verdicchio, 2018). За какво ще отговарят компаниите, т.е. по какви критерии ще се
измерват последиците от корпоративните действия?
Етично погледнато след като дадена организация носи отговорност за действията на своите служители, тогава трябва да понесе и отговорността за решени59
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ята на изкуствения интелект, който е внедрила. Разбирането на тази постановка
води и до разбирането на необходимостта от етичното обучение на технолозите,
внедряващи и наблюдаващи действията на ИИ. Голяма част от компаниите вече
започват да обръщат внимание на тази страна на въпроса. През 2018 година компаниите SAS, Accenture и Intel съвместно с Forbes Insights провеждат изследване
сред 300 водещи компании в света и установяват, че 72% от тях вече използват
ИИ в една или повече бизнес области, като повечето  предлагат и обучение по
етика на своите технологични специалисти. 63% от анкетираните организации,
използващи ИИ, имат и комисия по етика, наблюдаваща използването му, а 13%
обмислят въвеждането ѝ (SAS, 2018). От същото проучване разбираме, че интелигентните машини не  функционират независимо от човешката намеса, а могат
да подлежат на надзор и корекции. 5% от прилагащите ИИ компании осъществяват надзор на всеки час, 18% – веднъж на ден, 31% – веднъж седмично, а 26%
– веднъж месечно. Но на въпроса „Случвало ли ви се е да преосмислите, препроектирате или замените цяла система, базирана на AI, поради съмнителни или незадоволителни резултати?“ 57% отговарят „не“, 24% – „да“ и 19% не могат да
отговорят със сигурност (SAS, 2018: 14-15). Резултатите показват, че може да се
осъществява надзор, но е необходимо желанието за много допълнителна работа
в тази насока.
Все още съществува възможността да оформим ИИ по коректен и справедлив начин. Но първо трябва да се установи как всъщност е устроен той, как работи, какви са евентуалните рискове и какви са възможностите за корекция. И тогава вече да се вземат решенията за най-добри опции на управлението и контрола
му. Именно това трябва да са приоритетите на всяка компания, която е приела
пътя на социалната отговорност и устойчивото развитие.

2. Нарастващата необходимост на корпоративната социална
отговорност в цифровата ера
В исторически план Visser (2010) представя преминаването на бизнеса през
пет възрасти на КСО – алчност, филантропия, маркетинг, управление и отговорност. Може да се каже, че през тези пет възрасти се наблюдават промените в поведенческите нагласи на фирмите – чист стремеж към печалба, благотворителност,
промоционални кампании, залагане на стратегически цели и възприемане на системен подход за КСО. През всички тези етапи на признаването на връзката между
бизнеса и обществото, учени и практици провеждат дискусии и публикуват размисли по въпроса как най-целесъобразно компаниите да изпълняват своите социални отговорности. Затова се появи мнението, че КСО е оспорвана концепция,
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която в по-голяма или по-малка степен се основава и се припокрива със свързани
понятия, като устойчиво развитие, корпоративно гражданство, корпоративна (социална) отговорност, управление на околната среда, бизнес етика и управление
на заинтересованите страни (Visser, 2013, p. 4).
Проявлението на корпоративната социална отговорност не е някакъв еднократен и изолиран акт. Тя е политика на мислене, споделяне на общи ценности и
ангажираност във всяко едно ниво на компанията. Тя отдавна вече не се възприема само като отговор на външен натиск, а като част от корпоративната култура.
Съобразяването със законодателството и с параметрите на колективните трудови
договори или договорите със социалните партньори е само предпоставка за изграждането на КСО. За да бъдат изцяло социално отговорни, компаниите трябва
да са предприели цялостен процес на интегриране в бизнес операциите си на
социални, екологични, етични и човешки права с вземане под внимание и опасенията на потребителите. Това трябва да се извършва в тясно сътрудничество със  
заинтересованите страни, за да се максимизира създаването на споделена стойност на собственици, служители и партньори (Serafimova, 2017) и да се постигне
печеливша ситуация сред обществото в пазарната конкуренция.
Отговорността произтича от факта, че компанията, съвместно със своите
заинтересовани лица, е част от общата конкурентна система от процеси, която
преследва реализирането на различни планове. В тази ситуация разпределението
на отговорностите е неизбежно противоречиво (Craze, 2019). Затова компаниите трябва да споделят отговорността за намаляване и премахване на евентуални
генерирани от тях несправедливости. А мениджърският състав трябва да демонстрира смелостта да поеме социална отговорност в процеса на изпълнение на
крайното решение. В съвременните условия противопоставянето на икономически и морални ценности вече е неприемливо, тъй като икономическите резултати
на бизнеса са в силна зависимост, наред с множество други фактори, от начина,
по който обществото го възприема (Blagoycheva, 2020a). Това укрепва моралното
приемане на КСО (Serafimova, 2016), но по-важното е, че позволява на компанията да определя политиката за действие самостоятелно и в същото време да се
съгласява на механизъм за мониторинг от трети страни. Така заинтересованите лица могат да бъдат сигурни, че корпоративна социална отговорност вече е
вътрешно вградена в бизнес дейностите на фирмата.
В последните години, с навлизането на цифровизацията, роботизацията и
изкуствения интелект, вече можем да кажем, че бизнесът навлиза в нова епоха на
КСО – интелигентната. В тази епоха социалната отговорност на бизнеса вече е
до голяма степен преплетена с действията на машините и изкуствения интелект.
Дори се появява мнението, че в ерата на изкуствения интелект изграждането на
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корпоративна социална отговорност е пътуване, което надхвърля времето и пространството (Zhao, 2018). Имайки предвид дългосрочните трансформации, които
ще причинят интелигентните технологии, социалната отговорност на компаниите сега изисква социални ползи не само за заинтересованите лица и обществото,
но и за бъдещите поколения и света, който те ще получат.
Благодарение на ИИ компаниите използват големи данни и могат да получат
достъп до личната информация както на своите потребители, така и на служителите си (Andreeva & Yolova, 2020c; 2020d). Те могат да формират трудовата характеристика на работниците си, узнавайки техните мнения, предпочитания, интереси, сърфирания в социалните мрежи, родствени връзки, начин на прекарване на
свободното време и т.н.  – все ситуации, с които се навлиза в личното пространство на служители и други свързани лица. Това отново извежда на преден план
значението на КСО. Дали компаниите трябва да допускат такава ситуация, която
отново да доведе до формиране на нагласи и пристрастия.  Защото КСО е интегриран системен подход на бизнеса, който трябва да изгражда, а не да разяжда или
разрушава икономически, социален, човешки и природен капитал (Visser, 2013).
Корпоративната социална активност е изключително важна и компанията и
нейните служители могат да съдействат за промяна на състоянието или поведението ѝ. Ключовият момент е комуникацията с хората и отчитането на мнението
им за участие в различни инициативи. Те трябва да бъдат информирани защо
дадени мерки се изискват от  тях, какво ще променят, как ще усетят промяната
и как това ще ги удовлетвори ценностно? През 2017 г. McKinsey Global Institute
представиха сценарий, според който до 2030 г. между 75 милиона и 375 милиона
работници (3 до 14 процента от глобалната работна сила) ще трябва да сменят
професионалните си категории. Освен това всички работници ще трябва да се
адаптират, тъй като професиите им се развиват заедно с все по-способните машини (McKinsey, 2017). Част от мерките на КСО следователно ще трябва да се насочат и към съдействие на персонала за адаптация към новите условия – финансиране на по-високо образование или консултации и подкрепа в дейности, които
изискват социални и емоционални умения, креативност, когнитивни способности
на високо ниво и други умения, сравнително трудни за автоматизиране.
Ясно е, че КСО заема все по-голямо значение за света на бизнеса, осигурявайки както социални ползи, така и конкурентно предимство на съответните
компании.  Но в много случаи, поради различни проблеми, въздействието на програмите за КСО не достига своя потенциал. Използването на изкуствения интелект може да намали тези проблеми и да подобри ефективността на програмите
за корпоративна социална отговорност.
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3. Възможностите за интегриране на изкуствения интелект
в корпоративната социална отговорност
Въпреки че все още не е изградена обща и глобална правна система, която да
контролира свързаните с AI рискове, в обществото започват да се появяват редица приложими стандарти, повече или по-малко рестриктивни, които да запълнят
възможни празни ниши на отговорност (Guzman & Meyer, 2010). Гражданското
общество също започва да се мобилизира, за да изиска развитието на AI да бъде
в съответствие със социалната отговорност. В случая терминът „отговорност“ изразява формата за справяне с последиците от определени действия. Но отговорността може да се изрази по различни начини – като принудително нормативно
ограничение, икономически механизъм, морален императив или механизъм на
управление (Dahlsrud, 2008). Следователно за да се докаже приложението ѝ, ще е
необходимо внедряване на доброволни стандарти (Andreeva, Yolova & Dimitrova,
2019), наличие на социална отчетност и повишаване на осведомеността на участниците в изкуствения интелект към целите на социалната отговорност.
Проблемът идва от това, че самата технология е сложна и създава предпоставки за затрудняване на практическото приложение на добрите идеи. Предизвикателството пред технологичните компании е, че една съществена част от въздействията се случват през фазата на използване на продуктите. А как биха могли
да се оценят потенциалните неблагоприятни последици за правата на човека, когато все още не се знае как ще се използват тези продукти?
Последното подчертава значимостта на информацията по отношение на интересите на различните заинтересовани страни. Всеки бизнес, желаещ да работи
със справедливи и точни системи за изкуствен интелект, трябва да си зададе въпроса как да бъдат премахнати пристрастията от въвежданите данни при първоначалното обучение на технологичната система. Една от възможностите в случая
е създаване на специални бюджети за КСО за финансиране на мерки за избягване
на пристрастия и създаване на по-справедливи и точни набори от данни за обучение на интелигентните машини. Тъй като се нуждаят от множество операции
за обучението си, алгоритмите за ИИ и машинното им самообучение зависят от
качеството на данни, които им се подават. И тук е основният момент на внимание.
В духа на КСО е необходимо мобилизирането на точно подходящата информация
за конкретните случаи. А това логично води до необходимостта от допълнително
обучение, разширяващо осведомеността на участниците в ИИ по социални науки, основни човешки права, управление на риска и т.н.
Информираността помага на участниците в изкуствения интелект да осъзнаят до какви рискове могат да доведат техните действия и решения. Веднъж
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осъзнали, те могат да действат, за да ограничат тези рискове, улеснявайки напредъка на изкуствения интелект за обществено благо (Darnault, Parcollet & Morchid,
2019). Самите компании трябва да се ангажират за идентифициране на потенциалните неблагоприятни въздействия върху правата на човека и да изготвят планове за смекчаване на последиците от тях. В тази връзка социално отговорните компании дори биха могли да сформират екипи от специално наети за целта учени от
различни области – компютърни специалисти, юристи, икономисти, социолози,
антрополози и активисти, а финансирането на тяхната работа ще бъде чрез създадените специални бюджети за КСО. Екипите биха могли да бъдат натоварени с
очертаване на евентуалните проблеми и разработване на насоки за създаване на
по-точни и социално по-справедливи данни, които да се въвеждат при обучението
на дадена интелигентна система.
КСО вече може да се разглежда като част от присъщите бизнес процеси на
компаниите. Като такава тя също се нуждае от перманентно подобряване на своята ефективност на действие. Етиката, устойчивостта, моделът на съобразяване
със заинтересовани страни и социалната отговорност на бизнеса вече са широко
популярни, но все още съществуват проблемите с управлението, ефективността,
необходимостта и ефикасността, които възпрепятстват напредъка. В тази насока
изкуственият интелект, коректно и етично програмиран, може да окаже съществена подкрепа на политиката за КСО.
Ако при програмирането на ИИ са заложени както целите за печалба и повишаване на финансовите показатели на  фирмата, така и насоките за генериране на положителни резултати към нейните заинтересовани страни,  ИИ може да
съдейства за почтено управление на процесите и да препоръчва на мениджмънта
подходяща програмна стратегия.
Интелигентната система може да осъществява динамично наблюдение и
проследяване на евентуални възникващи промени и съответно да предостави точни и многофакторни критерии за ефективност. По този начин тя може да оцени
ефективността на дадена въведена програма не само от гледна точка на наложените управленски или регулаторни стандарти, а и в по-глобален мащаб – например нива на екологичен отпечатък.
Понякога хората са подвластни на ирационални емоции и пристрастия и
това може да повлияе на техните виждания за това как да се случат нещата. При
оценката на значимостта и измерването на стойността на дадена задача ИИ може
да елиминира пристрастията, които иначе биха могли да се проявят при човешко
решение. Освен това интелигентната система е в състояние да открива различни
управленски проблеми (пристрастие, неискреност, неподходящи стимули и т.н.)
и да даде подходящи препоръки за корекция.
64

Христина Благойчева.
Изкуствен интелект и корпоративна социална отговорност – сблъсък и нови възможности

ИИ може да съдейства за откриване и предотвратяване на измами, т.е. като
цяло – за подобряване на вътрешния контрол във фирмата. Нещо повече – ИИ
може да съдейства за откриване на пресечните точки между бизнес стратегията
и подходящи социално отговорни инициативи. Имайки предвид, че в течение на
процесите системата се самообучава, тя може да предложи и едно цялостно интегриране на социалната отговорност в общата бизнес стратегия на фирмата.

Заключение
На прага сме на бъдеще, драматично различно от днешната действителност.
Възходът на технологиите е неминуем и не може да бъде спрян. Въпреки че и
предишните индустриални революции са предизвиквали сътресения досега човечеството не се е изправяло пред такива разрушителни промени, настъпващи с
такава невероятна скорост. Навлизането на изкуствения интелект фундаментално
трансформира целия икономически и социален свят на обществото. Въздействието му вече се усеща във всички сфери – от продажбите до маркетинга и от
финансите до управлението на трудовите процеси.
В много скоро време очакваме бъдеще, което е вълнуващо, но и обезпокоително. Фактът, че това време не е далеч, трябва да насочи вниманието на организациите към възможно най-добрия начин за  регулиране на прехода към новия
модел на икономиката. Затова компаниите, ако наистина искат да бъдат социално
отговорни, трябва да заложат на целеви промени в политиките си, за да могат
да успеят максимално да отговорят на потребностите на своите заинтересовани
страни.
Това определено ще е трудна задача, но в крайна сметка и бизнесът също е
част от обществото. А функционирането в духа на принципите на КСО на практика е форма на връзка между бизнес и морал. Технологиите ще продължават да
променят икономическите и обществените приоритети, затова фирмите ще трябва да се адаптират към тези промени, търсейки иновационни подходи за печалба
и същевременно отговор на неудовлетворените нужди на свързаните с тях лица.
Изкуственият интелект, въведен и поведен в правилна посока, може да съдейства за радикални промени в полза на общото социално благо. Всъщност ИИ
кардинално ще промени начина ни на живот и работа. Дали ще е към по-добро
или към социално бедствие, ще зависи от степента, в която ще можем да му повлияем сега.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY - COLLISION AND NEW OPPORTUNITIES
Hristina Blagoycheva
Abstract
The penetration of artificial intelligence (AI) provides enormous opportunities for productivity, economic development and progress in various sectors of the economic life. At the same
time, it initiates many risks to human rights - labor and social, for the environment, for social
development of society and others. Given the long-term transformations that smart technologies
will cause, corporate social responsibility now requires social benefits not only for stakeholders
and society, but also for future generations and for the world they will receive. Therefore the aim
of this article is to find some new opportunities to overcome the social problems that AI brings
to society and to involve its constructive forces in the socially responsible policies of companies.
Key words: artificial intelligence, data, companies, corporate social responsibility,
stakeholders
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Резюме
В статията са изследвани еволюцията, характеристиките и ползите от приложението на концепцията за корпоративната социална
отговорност. Представени са основните измерения на устойчивата логистика, която се базира на концепциите за корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Изследвани са
социалните измерения на устойчивата логистика, които се изразяват чрез социалните практики, прилагани от доставчиците на
логистични услуги. Изведени са изводи за социалните практики,
към които основно се насочват доставчиците на логистични услуги и тези, които все още се подценяват. Изследвана е и ролята
на дигитализацията в логистичния сектор и възможностите, които
предоставя в социален аспект, свързан с работата на служителите
в логистичните компании в кризисни ситуации (като разпространението на КОВИД 19).
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Въведение
Концепцията за социалната отговорност на бизнеса възниква в края на 19 началото на 20 век в резултат от еволюцията на индустриалното общество. С изграждането на корпоративната структура на икономиката постепенно отговорността на мениджърите се разширява и в социалната област. Тяхната ангажира70
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ност вече засяга не само акционерите, но и широк кръг от заинтересовани лица
(клиенти, доставчици и общественост). Развитието на концепцията за бизнес,
който е социално ангажиран, продължава, като според Боуен бизнесът трябва да
бъде социално адекватен и е задължен да взема решения, които да съответстват
на ценностите на обществото. За утвърждаване на концепцията за корпоративната социална отговорност са важни и постановките, според които социалната отговорност е не само поведение, съответстващо на закона, а нова, по-висока степен
на признаване на социалните задължения от страна на компанията извън рамките на изискванията на закона паралелно със задълженията, определени в закона
(Davis 1974; Бакърджиева 2006; Berle, Means 1934; Bowen 1964).
Логистиката и управлението на веригите на доставките оказват голямо влияние, както върху световната икономика, така и върху ежедневните дейности.
Тенденциите на засилена глобализация, аутсорсингът, задълбочените взаимоотношения, високата степен на технологичност и гъвкавите процеси във веригата
на доставки оказват положителен ефект върху логистиката и управлението на
веригите на доставки. Но в същото време влиянието има и негативен ефект от
гледна точка на устойчивостта по линия на нанасяне на редица вреди, като повишени емисии на парникови газове, използване на големи количества гориво и
други природни ресурси, други форми на замърсяване, повишени нива на отпадъци от опаковки и други (Grant, Trautrims, Wong 2017). На тази основа се налага
развитието на устойчивата логистика, която се базира на концепцията за социалната отговорност и концепцията за устойчиво развитие. Основните измерения
на устойчивата логистика са икономическо, екологично и социално. Социалните
практики, прилагани от доставчиците на логистични услуги, са един от индикаторите за развитие на устойчива логистика и показателен пример за приложение
на концепцията за социална отговорност.
Целта на настоящата разработка е да се откроят характеристиките на концепцията за социалната отговорност и на базираната на нея устойчива логистика
и да се анализират социалните практики, прилагани от доставчиците на логистични услуги в страната като важна форма на проява на корпоративна социална
отговорност.
При разработване на настоящото изследване и за постигане на научноизследователската цел са използвани научни подходи и методи като: структурен поход,
процесен подход, системен подход, литературен обзор, исторически анализ, критичен анализ, сравнителен анализ, индукция и дедукция, анализ и синтез, проучвания на първична информация, чрез анкета и други.
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1. Корпоративната социална отговорност
Основен въпрос, свързан с понятието корпоративна социална отговорност,
е отношението между успешния бизнес и общественото благополучие. През 90те години на миналия век концепцията за корпоративната социална отговорност
става все по-ориентирана към пазарните резултати. Все повече заинтересованите
страни приемат идеята, че стратегическото приемане на корпоративната социална отговорност води до финансова възвращаемост в дългосрочен план. Концепцията за корпоративната социална отговорност търпи еволюция и преминава
през различни етапи. Тези етапи в хронологичен ред са, както следва: първият
етап е характерен за 50-те и 60-те години на миналия век, вторият етап – за 70-те
и 80-те години на миналия век и третият етап – за 90-те години на миналия век.
Степента на несигурност по отношение на резултата, ако компанията се ангажира
със социално отговорни дейности, е висока през първия етап, средна през втория
и ниска през третия етап.
Корпоративната социална отговорност представлява бизнес философия,
която предлага етиката и бизнеса да работят заедно. Корпоративната социална
отговорност е сложна, многоаспектна и многопланова социално-икономическа
категория, която непрекъснато се развива и обогатява. В основата на идеята за
новия социален договор стои разбирането, че основната роля на всяка компания
е да създава стойност, не само за собствениците, но и за всички заинтересовани страни и обществото като цяло. Корпоративната социална отговорност е бизнес философия, насочена към насърчаване на компаниите да се запознаят с въздействието на техния бизнес върху останалата част от обществото, включително
собствените им заинтересовани страни и околната среда. Корпоративната социална отговорност може да се разглежда и като бизнес подход, който допринася
за устойчивото развитие чрез предоставяне на икономически, социални и екологични ползи за всички заинтересовани страни (Демирева 2008; O’Byrne 2015;
Beesley, Evans 1978).
Корпоративната социална отговорност засяга много заинтересовани страни
и всички компании. Тя се отнася до много аспекти на стратегическата външна
среда на компанията и ако е ефективно внедрена, може да бъде тактическо диференцирано конкурентно предимство по отношение на модела за създаване на
стойност и стойностното предложение. Корпоративната социална отговорност е
в основата на това как една компания да има положително въздействие върху
обществото. (Eddy 2018). В съвременни условия концепцията за корпоративната
социална отговорност е изключително актуална за всички икономики независимо
от степента им на развитие (Бакърджиева 2006). Тя се явява проактивна фирмена
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политика и не следва да се разглежда единствено като допълнителна финансова
тежест, а като допълнителна опция за бъдеща добавена стойност и конкурентни
предимства. С проблемите на корпоративната социална отговорност се ангажират големи международни научноизследователски екипи. Активни кампании в
тази насока провеждат авторитетни институции, като Световната банка, Световният икономически форум, Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (OECD), ООН и други (Бакърджиева 2006).
Корпоративната социална отговорност е елемент на организационната култура, която изисква изпълнение на доброволно поетите от фирмите ангажименти,
при което личната изгода и частните корпоративни интереси отстъпват на заден
план и се утвърждава нова визия за корпоративни ценности. Бизнес практиката
дава нагледни примери за това, че социално отговорните компании разгръщат поуспешен бизнес. В този смисъл корпоративната социална отговорност е значим
икономически фактор, който води до създаване на добавена стойност и ползи в
дългосрочен план.
Осъзнаването на необходимостта от приложение на корпоративната социална отговорност като част от ежедневните дейности не е лесен процес. В тази
насока могат да се откроят две ключови сили, които влияят върху бизнеса: правителствата и заинтересованите страни – клиенти, инвеститори, служители. Някои
организации приемат с неохота необходимостта за приложение на корпоративната
социална отговорност, принуждавани от националните закони или поради перспективата да загубят своите клиенти. Но други организации са вътрешно мотивирани да вършат добро или да подпомагат общностите независимо от мнението на
други хора. За бизнеса приложението на практиките на корпоративната социална
отговорност може да донесе положителни резултати, като: по-добра финансова
ефективност и по-ниски оперативни разходи; подобрен имидж на марката пред
клиентите, които компанията иска да привлече; допълнителни продажби и лоялност от страна на клиентите; повишаване на производителността и качеството;
повишена способност за привличане на подходящи служителите от гледна точка
на техните знания, умения и опит; подобряване на безопасността и качеството на
продуктите и услугите; по-широк достъп до инвестиционен капитал; подмяна на
невъзобновяеми ресурси с възобновяеми; по-голямо рециклиране и екологизиране и по-добра възвръщаемост на инвестициите.
При разработване и реализация на програма за корпоративна социална отговорност е важно точно да се измерва нейното въздействие като за целта компаниите използват основно бенчмаркингът (Петров 2004), за да оценят своите
инициативи за корпоративна социална отговорност или в сравнение със своите
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конкуренти, или по отношение на въздействието на техните програми за корпоративна социална отговорност върху обществото и върху околната среда.

2. Развитие на устойчивата логистика в България
Развитието на устойчивата логистика се основава на концепцията за корпоративната социална отговорност. Според Корбанколева устойчивата логистика
се разглежда в съответствие с разбирането за устойчиво развитие, дефинирано
в доклад на Комисията „Брундланд“ като развитие, което задоволява потребностите на настоящето, без да лишава бъдещите поколения от възможността да задоволяват собствените си потребности и което включва ограничения, налагани
от настоящото състояние на технологиите и обществените организации върху
ресурсите на околната среда (Корбанколева 2015). В синхрон с визията за устойчиво развитие, което изисква използването на природните ресурси, насочването
на инвестициите, ориентацията на технологичното развитие и институционалните промени да бъдат съвместими с бъдещите и настоящите потребности на обществото, устойчивата логистика поставя изискване за търсене на баланс между
икономическите, екологичните и социалните аспекти при вземането на логистични решения относно процеса на удовлетворяване на изискванията на клиентите.
Устойчивите логистични практики се разглеждат съобразно трите стълба на
устойчивото развитие, в резултат на което ползите от тях се оценяват като финансови, екологични и социални. За да бъдат подпомогнати и стандартизирани тези
процеси и устойчиви практики, компаниите внедряват системи за управление на
околната среда (СУОС) и специалната серия стандарти ISO 14 001 (Раковска и
др. 2017).
Прилагането на устойчиви логистични услуги в България е в процес на развитие и следва, макар и с по-бавни темпове, световните тенденции. Анализът на
състоянието на екологичните, социалните и икономическите практики в страната
налага извода, че устойчивите логистични услуги в България са в начален стадий
на развитие. Изключение прави малка група доставчици на логистични услуги,
които имат лидерски позиции и прилагат в по-голяма степен устойчиви логистични практики. Степента на познаване на устойчивите логистични практики е
недостатъчно висока, което налага необходимостта от извършване на множество
подобрения и повишаване на знанията на организациите в областта на устойчивата логистика (Михова 2017). Екологичните практики се прилагат по-широко
в областта на транспорта, дистрибуцията и рециклирането. Екологичните практики в областта на складирането, опаковането и управлението остават по-слабо
засегнати и приложими. Социалните практики, които са свързани с условията
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на безопасност, се прилагат от доставчиците на логистични услуги в най-голяма
степен. Икономическите показатели показват, че организации, които прилагат
устойчиви логистични практики, постигат положителни финансови резултати,
нарастване на пазарния дял и като цяло е налице положителен ефект. Техният дял
обаче не е голям. Основна причина е, че все още е висок делът на организациите,
които не са започнали да прилагат устойчиви практики. Основните фактори за
въвеждане на устойчиви логистични практики от страна на доставчиците на логистични услуги са предимно вътрешни за организациите и са свързани с подобряване качеството на продуктите, фирмения имидж и конкурентоспособността.
По-малко организации се влияят от действията на своите клиенти като външен
фактор за вземане на решение. По-голямо е влиянието на законодателните разпоредби, които имат задължителен характер. Сред бариерите, които възпрепятстват
въвеждането на устойчиви логистични практики, основно се открояват вътрешните. Доставчиците на логистични услуги изпитват основно затруднения, свързани с внедряването на нови технологии и по-големите разходи за въвеждане на
устойчиви логистични практики. Високите първоначални разходи представляват
трудност основно за по-малките фирми. Това от своя страна води до недостатъчни инвестиции в областта на устойчивото развитие. Внедряването на устойчиви
логистични практики започва с осъзнаване на необходимостта от тях от страна
на управленския персонал. На тази основа по-големите организации показват повисока степен на осъзнаване и съответно предлагане на устойчиви логистични
услуги.
Важна предпоставка за изграждане на устойчиви логистични вериги е дигитализацията. „Много логистични компании обвързват бизнеса си с идеята за
устойчиво развитие. С цел намаляване на въглеводородните емисии фирмите се
стремят да въведат процеси, чрез които да не оставят следи в атмосферата. За да
постигнат ефективност и намалят въглеродните емисии, фирмите трябва да си
сътрудничат с логистични компании, които предлагат „интелигентен“ транспорт
и „по-умни” процеси” (Nahata 2018). Дигитализацията води до революционни
промени в бизнеса чрез увеличаващите се технологични иновации с вероятна цел
постигане на по-устойчив начин за създаване на стойност. Освен хардуерно ориентираните мегатенденции, като роботиката, основно софтуерните цифрови технологии създават фундаменталната промяна в процесите, операциите, функциите
и дори на целия бизнес модел. Но освен самото въвеждане на отделните технологии в различните области на приложение в транспортния и логистичния сектор,
все още не е налице ясна картина на предпоставките и очакваните въздействия
на цялостната дигитална трансформация. Затова е необходима методология за
структурирана оценка на дигиталната трансформация. Подходът за оценка следва
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да отчита икономическите, екологичните и социалните измерения на различни
нива на планиране, като се фокусира върху съответните изисквания и влияния,
които трябва да се получат (Fuyin, Alias, Noche 2019; Behmanesh, Pannek 2018).

3. Социални практики, прилагани от доставчиците на устойчиви
логистични услуги
В основата на развитието на устойчивите логистични услуги е концепцията
за корпоративната социална отговорност и концепцията за устойчивото развитие
и респективно трите стълба – икономически, екологичен и социален. Те определят и желаните ползи от изграждането и предлагането на устойчиви логистични
услуги, като финансови, екологични и социални. Доставчиците на логистични
услуги, които работят в насока устойчивост, я залагат като приоритетна стратегическа цел (Раковска и др. 2017). В предоставянето на устойчиви логистични услуги в световен мащаб се запазва тенденцията за водещата роля на икономическия
аспект, но екологичните и социалните аспекти непрекъснато увеличават своето
значение за потребителите, което води до нарастване на техните очаквания и изисквания към обслужването. Устойчивите логистични услуги се превръщат в необходимост за конкурентно и устойчиво развитие на компаниите от логистичния
сектор.
Социалното измерение на устойчивата логистика е свързано с прилагането
на социални практики от доставчиците на логистични услуги. Основните насоки,
в които се изследва степента на прилагане на такива практики от организациите в
логистичния сектор, са условията на безопасност и предприемането на социални
мерки по отношение на служителите и обществото (таблица 1.)
Показатели за оценка на социалните измерения
на доставчиците на логистични услуги

Таблица 1

Условия
за безопасност

Мерки за подобряване на Мерки
Мерки
условията за безопасност към служителите към обществото

Ергономични работни места

Медицински прегледи пре- Обучение на ноПромотиране на
ди назначаване
вопостъпили слу- екопроекти
жители

Защита на здравето (например от
вредни емисии,
лъчения и други)

Профилактични медицински прегледи
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Програми за регу- Наемане на дъллярно обучение и госрочно безраразвитие
ботни
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Защита от инциденти при транспорта

Обучения за безопасна
работа

Редовни проучва- Обучение на стания на удовлетжанти
вореността на
служителите

Защита от инциденти в зоните за
съхранение

Подобрения на системите Индивидуално
за сигурност на транспорт- работно време
ната и складовата техника

Защита от инциСътрудничество с клиенти Възможности за
денти в зоните на
кариерно развитие
товарене/разтоварване
Сътрудничество с други
логистични фирми

Обучение на инвалиди
Друга подкрепа за
социални проекти
(например организационна или
управленски)

Финансово стиму- Дарения за социлиране при добри ални проекти
резултати
Грижа за децата
на служителите

По отношение на условията за безопасност (Раковска и др. 2017) организациите следят за поддържането на много добри условия на безопасност. Част от
логистичните дейности са свързани с работа в специфични условия (например
в складове със специализирано оборудване и съхранение на стоки), с техника,
изискваща висока квалификация, и работа в зони, където се извършват товароразтоварни операции и се движат тежкотоварни превозни средства. Тези рискови
условия в комбинация със строгите изисквания, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, са предпоставка за повишено внимание
на организациите към техните служителите. По отношение на ергономичността
на работните места е дадена по-ниска оценка за осигуряване на ергономични
работни места, която вероятно е резултат от подценяване на този фактор от работната среда. Във връзка със защитата от инциденти в зоната на съхранение
– съобразно вида на организациите са налице значими разлики само при транспортните фирми по отношение на двата показателя: защита от инциденти в зоната на съхранение и ергономични работни места. За тези показатели те дават
по-ниски средни оценки, което е логичен резултат от гледна точка на предмета на
тяхната дейност. Посочените практики са типични предимно за дейността на организациите за складови услуги и за логистичните компании. Социалните практики се прилагат в по-голяма степен от страна на средните и големите фирми,
но техните оценки надвишават незначително тези на микро- и малките фирми.
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Това от своя страна е признак за изравняване на усилията, които организациите
полагат в областта на условията на безопасност независимо от тяхната големина.
Важни са и мерките, предприети от логистичните фирми за подобряване
на условията за безопасност. Почти всички мерки се прилагат в над 60% от
фирмите. По отношение на обучението за безопасна работа – на него се обръща
най-голямо внимание (при 90% от фирмите), защото необходимостта от ефективна и безопасна работа с машини, съоръжения и транспортни средства е голяма.
Тази мярка изисква по-малко инвестиции, а се постига по-висока ефективност
спрямо другите мерки. За предварителни и профилактични медицински прегледи –   процентите, които са относително ниски – съответно 61,8% и 68,2%.
Това е резултат от задължителния им характер за почти всички категории труд.
Прегледите преди назначаване са важни за установяване на здравето на съответния служител и може да бъдат свързани с програми за заетост на лица в неравностойно положение. Тези проценти може да са резултат от неспазване на някои
задължителни разпоредби, свързани със здравето на служителите и неговото проследяване. За показателя безопасност на техниката, свързана с логистичните
дейности, 69% от фирмите посочват подобряване на своите системи за сигурност на транспортната и складовата техника, което показва тяхната загриженост
за безопасността на служителите в техническо отношение. Тази мярка е пряко
свързана с повишаване на социалната устойчивост на предлаганите услуги. По
отношение на сътрудничеството с други логистични фирми процентът е понисък – 40,2%, което показва, че фирмите, които си сътрудничат с други доставчици на логистични услуги по отношение на социалните мерки, са по-малко на
брой. Сътрудничеството между организациите в логистичния сектор се намира
на ниска степен на развитие, което може да се обясни с все още ниската организационна култура в това отношение.
Важни са и резултатите от анализа на прилаганите социални мерки по отношение на служителите и обществото (Раковска и др. 2017). По отношение на
обучението за новопостъпили в над 90% от фирмите се практикува провеждане
на обучение за новопостъпили служители. Само 2,3% не планират обучение за
нови служители. Изводът е, че фирмите от логистичния сектор обръщат голямо
внимание на обучението и квалификацията на служителите и че секторът има
свои специфични потребности от умения на персонала. Финансовото стимулиране на служителите е една от най-често използваните практики, която не се
планира само при по-малко от 4% от предприятията. Програмите, свързани с
регулярното развитие, проучвания за удовлетвореността на служителите и
възможност за кариерно развитие, се прилагат в около 50% от фирмите, а в от
25 до 35% от тях се планира да бъдат внедрени. Тези мерки водят до повишаване
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удовлетвореността, развитието и квалификацията на служителите, което от своя
страна повишава лоялността на служителите към компанията. На тази основа
те се явяват важна социална практика. Индивидуалното работно време не се
планира в 32,6% от фирмите, за разлика от повечето социални практики, които, ако не се прилагат в настоящето, се планират за приложение в бъдеще. Това
представлява сериозна пречка за постигане на по-голяма гъвкавост в дейността
на една трета от изследваните организации, предлагане на комплексен набор от
логистични услуги и за интегрирането им в управлението на веригата на доставките. По отношение на грижата за децата на служителите тази практика се
прилага само в 20,6% от изследваните фирми, а в 36,4% от тях не се планира да се
развие. Мярката е специфична и изисква допълни усилия от страна на фирмите,
но в дългосрочен план може да бъде много полезна, когато се цели запазване на
персонала.  
Оценката на социалните практики по отношение на обществото  показва,
че има сериозни различия между отделните мерки по отношение на тяхното прилагане, планиране и непланиране. За обучение на хора в неравностойно положение и промотиране на екологични проекти е налице висок процент (55,5%)
на фирмите, които не планират обучение на хора в неравностойно положение и
промотиране на екологични проекти (46,1%). Но около 25% от фирмите планират
внедряване на тези обществено значими практики в подкрепа на хората и околната среда. За наемане на дългосрочно безработни и оказването на подкрепа за
социални проекти тези практики не се планират в около 30% от предприятията.
Същевременно обаче около 30% от фирмите планират да развиват тези практики
в бъдеще. Тези практики могат да бъдат много полезни за обществото, от една
страна, и за доставчиците на логистични услуги, от друга страна. По отношение
на дарения за социални проекти това е най-разпространената практика (почти
в 50% от фирмите), защото е най-лесна и е средство за обществен принос с бърз
ефект. Те, за разлика от останалите практики по отношение на обществото, не
са толкова устойчиви във времето поради еднократния си характер. Обучението
на стажанти се прилага често (в 47,3% от фирмите) и се планира в 35,9% от
тях. Тази практика има дълготраен ефект и потенциал, защото развива човешките
ресурси на фирмите и паралелно помага за стартиране на професионалното развитие на младите хора (Раковска и др. 2017).
Резултатите от изследването се потвърждават и от друго проучване сред
предприятия, извършващи логистични услуги   (проучването е проведено чрез
анкета през 2019 г. от автора на настоящата разработка, като в него участват 35
респондента – предприятия, извършващи логистични услуги). Изследваните
предприятия са от различни сфери на дейност – търговия на едро, търговия на
79

дистрибуция, производство, транспорт, логистика, ремонтни, сервизни и
други услуги и две нестопански организации, които също извършват
логистични услуги и обслужват потребители. Според обема на дейността и
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Големият процент на положителните отговори категорично показва, че доставчиците на логистични услуги осъзнават необходимостта от приложение на социални практики.
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Анализът показва, че основните социални практики, които се прилагат са
осигуряване на добри условия на труд, вземане на адекватни мерки за безопасност, социални практики, насочени към персонала и провеждане на политика на
трайни взаимоотношения с клиентите и с доставчиците. По-малък е процентът
на тези предприятия, които насочват своите усилия към целенасочено обучение
на персонала. Това са основно по-големите предприятия. По-малките подценяват
ролята на тази практика като не отчитат ползите както за тяхната дейност, така и
за повишаване на удовлетвореността на техните служители. По-малък е процентът на предприятията, които считат за важни социалните практики, насочени към
обществото. Основната причина е, че все още не е осъзната в достатъчна степен
необходимостта от прилагане на такива практики за повишаване на имиджа на
предприятието и на доверието на клиентите в него. Друга важна причина е ограничените финансови възможности на по-малките предприятия и невъзможността
да отделят ресурс за такива социални практики. Прави много добро впечатление,
че почти половината от изследваните предприятия прилагат екологични практики – 40%. Това ясно показва, че те осъзнават необходимостта от прилагане на
мерки за опазване на околната среда и грижа за здравето на хората.
Съвременната логистика не може да функционира без приложение на дигитализацията, основана на информационните технологии, защото те са един
от главните източници за повишаване на производителността и конкурентоспособността. Дигитализацията и базираните на нея информационно управляващи
системи, използвани в логистиката „могат да се адаптират към нуждите на всяко
предприятие, предоставящо логистични услуги. Процедурата по внедряването,
настройките и обучението се извършва основно от ИТ компаниите” (Благоев
2009). Проведено проучване (проучването е осъществено през периода 15.01.15.02.2021 г. чрез метода на анкетата от автора на настоящото изследване, ръководителя и други членове на научния екип по проект № КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики
във висшето образование и пазара на труда“), показва, че логистичните компании
осъзнават необходимостта от дигитализацията и внедряването на базираните на
нея информационно управляващи системи и правят необходимите инвестиции.
В тази насока са изключително важни ефективната комуникация и взаимодействие между доставчиците на логистични услуги (възложители) и ИТ компаниите
(изпълнители), защото те са основната предпоставка да се осигури качествен и
адекватен на потребностите информационен продукт, който да гарантира предоставянето на качествена логистична услуга. Проучването показва, че само 33% от
респондентите показват, че са изпитвали затруднения в комуникацията си с ИТ
специалисти заради използваните от тях специфични термини. 33% посочват, че
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рядко са изпитвали затруднения от такъв характер, а останалите 33% заявяват, че
не са имали такива затруднения.
Високото ниво на дигитализация в логистичния сектор се оказа важна предпоставка за доброто функциониране на логистичните компании в условията на
пандемията, свързана с разпространението на КОВИД 19. Дигитализацията даде
възможност на служителите и ръководните кадри, с изключение на работниците, които изпълняват конкретни логистични операции, да работят от къщи или
да имат гъвкаво работно време. Това също е пример за социални практики на
доставчиците на логистични услуги, които полагат грижа за здравето на своите
служители, от една страна, а от друга, осигуряват ефективност и ритмичност на
логистичния процес. Реализирането на тези социални практики обаче е в резултат на осъзнаване и респективно поддържане на високо ниво на дигитализация в
логистичните компании.
На основата на представените изследвания могат да се изведат следните изводи:
• По-голямата част от проучените доставчици на логистични услуги –
94,28%, считат че социалните практики са необходими. Организациите се стремят да предлагат много добри условия на безопасност, които са специфични за
логистичния сектор и акцентират върху мерките за сигурност.
• Повечето доставчици на логистични услуги прилагат различни социални
практики, които са насочени както към своите служители, клиенти и доставчици,
така и в полза на обществото. Логистичните компании обаче основно насочват
своите усилия към социални практики, свързани с техните служители, които имат
пряка връзка с извършваните дейности и качеството на предлаганите услуги и не
развиват в достатъчно висока степен социалните практики, насочени към обществото.
• Важен социален ефект от прилагането на екологични логистични практики
е намаляването на вредните въздействия върху здравето на човека и обществото.
• Голяма част от доставчиците на логистични услуги осъзнават необходимостта и ползите от приложението на концепцията за корпоративната социална
отговорност.
• В настоящите кризисни условия, свързани с разпространението на КОВИД
19, дигитализацията в логистичния сектор се оказа изключително важен фактор
не само за неговото ефективно функциониране, но и като възможност за запазване на здравето на служителите, работещи в логистичните компании.

83

Известия
2021 • том 65 • №1

Използвана литература:
1. Бакърджиева, Р. (2006) Корпоративна социална отговорност с европейски измерения. // Национална научна конференция „Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)“. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. 50-52.
Bakardjieva, R. (2006) Korporativna socialna otgovornost s evropeiski izmerenia. Nacionalna nauchna konferencia “Socialno-ikonomichesko razvitie na Bulgaria
v Evropeiskia sauz (problem I perspektivi). str. 50-52, UI “St. St. Kiril I Metodii”, V.
Tarnovo.
2. Благоев, Бл. и др. (2009) Стопанска логистика. Варна: Наука и икономика, с. 176.
Blagoev, Bl. et al. (2009) Stopanska logistika. Varna: Nauka I Ikonomika, p. 176.
3. Демирева, Т. (2008) Корпоративна социална отговорност. Увод в социалното предприемачество. София: Общество и знание, с. 47.
Demireva, T. (2008). Korporativna socialna otgovornost. Uvod v socialnoto predpriemachestvo. Str. 47. Izd. Obshestvo I znanie, S.
4. Корбанколева, И. (2015) Устойчива логистика и конкурентна способност,
В: Тодоров, Ф., (ред.), Логистиката - възможности и предизвикателства, с. 151 –
164. Издателски комплекс – УНСС,  С.
Korbankoleva, I. (2015). Ustoichiva logistika I konkurentna sposobnost. In: Todorov, F. (red.), Logistikata – vazmojnosti I predizvikatelstva, s. 151-164. Izdatelski
kompleks UNSS, S.
5. Михова, Л., Раковска, М., (рец.), Толев, М., (рец.). (2015) Устойчиви логистични практики в управление веригата на доставките. // Тодоров, Ф., (ред.),
Логистиката - възможности и предизвикателства, с. 294 – 303, София: УНСС.
Mihova, L., Rakovska, M. (rec.) (2015) Ustoichivi logistichni praktiki v upravlenie verigata na dostavkite, In: Todorov, F. (red.), Logistikata – vazmojnosti I predizvikatelstva, s. 151-164. Izdatelski kompleks UNSS, S.
6. Михова, Л. (2017) Възможности за развитие на устойчиви логистични
услуги – макро- и микроперспектива. Дисертационен труд за придобиване на
ОНС Доктор. стр. 82-104, стр. 105, стр. 185-191. София: УНСС.
Mihova, L. (2017) Vazmojnosti za razvitie na ustoichivi logistichni uslusgi – makro- I mikroperspektiva. Disertacionen trud za pridobivane na ONS Doktor, str. 82-104,
str. 105, UNSS, S.
7. Тодоров, Ф., (ред.). (2015) Логистиката - възможности и предизвикателства. София: УНСС.
Todorov, F. (red.). (2015) Logistikata – vazmojnosti I predizvikatelstva. Sofia:
84

Ваня Банабакова. Социалните практики, прилагани от доставчиците
на логистични услуги, като проява на корпоративна социална отговорност

UNSS.
8. Петров, К. (2004) Подход за устойчиво развитие на фирмите. // Управление и устойчиво развитие, №3-4/2004(11), с. 68.
Petrov, К. (2004) Podhod za ustoichivo razvitie na firmitr. // Upravlenie I ustoichivo razvitie, №3-4/2004(11), p. 68.
9. Раковска, М. и др. (2017) Логистичният сектор в България – състояние и
насоки за развитие. София: УНСС, стр. 95, стр. 177-181.
Rakovska, M. Mihova, L. I kol. (2017) Logistichniyat sector v Bulgaria –
sastoyanie I nasoki za razvitie, str. 95q 177-181, IK – UNSS, S.
10. Berle, A. A., Means, G. (1934) The Modern corporation and private property.
New York, p. 356.
11. Beesley M., T. Evans. (1978) Corporate social responsibility: A reassessment.
London: Helm, pp.187-188.
12. Bowen, H. (1964) The social responsibility of Business. New York, p. 74.
13. O’Byrne, R. (2015) Corporate Social Responsibility – Much More than Just
Marketing, Articles, Business Improvement, Corporate Social Responsibility.
14. Davis, R. (1974) The Meaning and scope of social responsibility, pp. 629,
Issues and viewpoints, Englewood Cliffs.
15. Grant, D. B., Al. Trautrims, Ch. Y. Wong, (2017) Sustainable Logistics and
Supply Chain Management - Principles and practices for sustainable operations and
management, Second Edidtion,  pp. 33, Printed and bound by CPI Group (UK) Ltd,
Croydon CR0 4YY.
16. Eddy, B. F., (2018) Corporate Social Responsibility Committee, Reverse
Logistics Magazine, Edition 16.
17. Fuyin W., C. Alias, B. Noche, (2019) Applications of Digital Technologies
in Sustainable Logistics and Supply Chain Management, Department of Transport
Systems and Logistics University of Duisburg-Essen Duisburg Germany.
18. Nahata K. (2018) Тенденции, които ще направят революция в логистиката
през 2018. GLOBAL SUPPLY CHAIN.
19. Behmanesh, El., J. Pannek. (2018) Ranking Parameters of a Memetic
Algorithm for a Flexible Integrated Logistics Network. // International Conference on
Dynamics in Logistics, pp. 76-85, LDIC 2018, Bremen, Germany.
20. Report of the World Commission on Environment and Development: Our
Common Future (2015).

85

Известия
2021 • том 65 • №1

SOCIAL PRACTICES APPLIED BY LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
AS A MANIFESTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Vanya BANABAKOVA
Abstract
The article examines the evolution, characteristics and benefits of applying the concept
of corporate social responsibility. The main dimensions of sustainable logistics are presented,
which are based on the concepts of corporate social responsibility and sustainable development.
The social dimensions of sustainable logistics are studied, which are expressed through the
social practices applied by the providers of logistics services. Conclusions are drawn about the
social practices that are mainly targeted at logistics service providers and those that are still
underestimated. The role of digitalization in the logistics sector and the opportunities it provides
in the social aspect related to the work of employees in logistics companies in crisis situations
(such as the spread of COVID19) are also studied.
Key words: corporate social responsibility, sustainable logistics, logistics service
providers, social practices
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Въведение
Работното време е институт, съпътстващ развитието на трудовото право и
пряко свързан с неговата еволюция. На всеки един етап от общественото развитие
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най-чувствителните на промените правни институти са тези, свързани с правата
на субектите. Настоящият момент се свърза с динамика на процесите – дигитализация, изкуствен интелект, трансформация в традиционните правни връзки и
др. Това са реалностите, които неминуемо изискват и доктринално изследване,
както и законодателна корекция на работното време. Институтът е изследван в
българската трудовоправна доктрина както самостоятелно, така и в съпоставка
със свързани институти (Банов, 2018) (Банов, 2018).
Актуалността на представената в статията проблематика на настоящия
етап е комплексна и може да се обобщи както следва:
На първо място процесът на дигитализация и свързаната с него четвърта
индустриална революция водят до появата на много нови гъвкави форми на заетост, които предполагат освен нормативна регулация и въвеждането им в държавните източници също така разширяване на свободата на договаряне между
страните в трудовоправната връзка (Йолова, Г., Андреева, А., 2019) (Andreeva, A.,
Yolova, G., 2019) (Andreeva, A., Yolova, G., 2019). Същевременно обаче държавните източници остават сравнително статични и непроменени по отношение на
свързани с това трудовоправни институти, каквито са работното време и почивката. Работата от разстояние е една от тези гъвкави форми, които са въведени в
националното законодателство на България през 2011 г. Наред с това пандемията,
породена от COVID-19, активизира приложението на нормите и въведе по необходимост масовото приложение на „работа от дома“, но не поради естеството на
осъществяваната дейност или предвид доброволната воля на страните, а с оглед
на потребността от запазване на работни места, бизнес и най-вече с цел опазване
на общественото здраве. Стъпвайки на нормативната уредба на работа от разстояние, тази практически модифицирана форма всъщност се различава от първообраза по ред белези (Банов, 2020), които не са нормативно отразени.
Същевременно обаче тя показа ползите от комуникация чрез съвременните
телекомуникационни средства, дигиталните възможности и своевременно и за
кратко време масова категория работници и служители се обучиха за онлайн работа и професионално общуване.
Тези обективни обстоятелства и протичащи процеси обаче имат и друга
страна, съответно проява на редица негативи и обуславят потребност от преосмисляне както на същността, така и на границите на утвърдените трудовоправни
институти, като работно време и почивка.
На второ място, актуалността на темата се свързва с изпълнение на закрилната функция на трудовото право. Работното време следва да се разглежда не само
като трудовоправен институт в етап на естественото си развитие, каквото неминуемо се случва предвид протичащите процеси на дигитализация. То се свърза и
88

Андрияна Андреева. За границите и съдържанието
на института работно време в дигитални условия и в контекста на работа от разстояние

с ролята на държавата като регулатор на отношенията между страните по време
на извънредна епидемиологична обстановка. В този смисъл държавата има за задача не само да защитава икономически по-слабата страна, за каквато традиционно се приема работникът или служителят, а да гарантира и закриля и интересите
на работодателите, които търпят огромни загуби от затваряне или ограничаване
на редица бизнеси. В този смисъл не трябва едностранно да се разглежда само
въпросът за спазване на границата – работно време – почивка, но следва да се
обмислят и методи за контрол (Димитрова, 2020) (Александров, 2016), които да
бъдат както законосъобразни и запазващи неприкосновеността на личния живот,
така и резултатни с оглед на ефективност на трудовия процес при отдалеченост
от традиционното работно място (Андреева, А., Йолова, Г., 2020).
Все повече страните по трудовоправната връзка са изправени пред ситуацията неформално да се съгласяват с наложени практики, които или не са нормативно уредени, или са регулирани посредством недържавни актове, най-често
вътрешни актове на работодателя.
С оглед опасенията да не се влезе в колизия с императивни трудовоправни
норми, каквито са част от разпоредбите, регламентиращи работното време по отношение на неговите максимални граници, страните не уреждат изрично тези въпроси, а негласно се съгласяват с „обичайни правила“ при дистанционна работа,
наложени от естеството на този вид общуване.
Именно горепосочената комплексност очертава значимостта на изследваната проблематика, защото негласно и под въздействието на множество естествени
или извънредни обстоятелства се погазва достижение на вековна еволюция в трудовото право, каквото е продължителността на работното време.
Наред с правното естество на въпросите, които се поставят на полето на доктрината, не по-малко значими са етичните и моралните. В ръцете на социално неотговорни компании цифровизацията може да доведе до натрупване на огромни
печалби за сметка на експлоатация на работната сила или заобикаляне на правилата (Благойчева, 2020a: 40). С голяма острота се поставя въпросът за навлизане
от страна на работодателите в личния живот на работниците или служителите, за
липса на толерантност и преминаване на границите на професионалното общуване и възлагане на трудови задачи в извънработно време.
Всичко това провокира интереса на автора към изследване на проблематиката, свързана с института на работното време в контекста на дигиталните условия
на престиране на труд и в контекста на работа от разстояние, неговото съдържание, видове и граници с почивката.
Целта на настоящата статия е да се поставят някои дискусионни въпроси,
свързани с института на работно време в съвременните дигитални условия и в
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контекста на работа от разстояние. На основата на актуален нормативен анализ
да се изведат основните проблемни моменти, касаещи потребността от актуализация на нормите. Изследва се границата между работно време и почивка както
в контекста на идеята за въвеждане на ново субективно трудово право, така и
с оглед обвързаността на института работно време със закрилната функция на
трудовото право. В заключение и в резултат на проведеното изследване да се очертаят предизвикателствата пред доктрината и законодателя, свързани с усъвършенстване на института, с оглед неговата адекватност на съвременните условия
на престиране на труда и гъвкавите форми на заетост.
Предмет на изследване е актуалната нормативна уредба на КТ, свързана с
института на работното време.
За постигането на целта се реализират следните изследователски задачи:
1) анализ на института работно време с актуалните му проявления в съвременна
дигитална среда; 2) изясняване на взаимозависимостта работно време – почивка
в трудовия процес; 3) формулиране на обобщения, изводи конкретни предложения за усъвършенстване на законодателството.
Методологията на изследването включва комплексното прилагане на следните методи: правно догматичен, нормативен, индукция и дедукция. Материалът
е съобразен с актуалното трудово законодателство към 30 април 2021 г.

1. По някои въпроси на работното време в съвременните
дигитални условия и в контекста на работа от разстояние
В националното българско трудово законодателство максималната продължителност на работното време е регламентирана с императивни трудовоправни
норми в държавните източници. Това е проява на закрилната функция на отрасъла и възниква в резултат на работническите борби за регламентиране на граници за престиране на труда. Българското законодателство следва международните
достижения и в началото на XX век въвежда граници – първоначално за женския
и детския труд, а в последствие през 1917 г. за всички работници и служители се
установява продължителността на нормален работен ден  (Банов, Х., Андреева,
А., Йолова, Г., Благойчева, Хр., Александров, А., Йорданов, З., 2020).
Повече от век след това в съвременните обществени условия настъпват радикални изменения, породени от процеса на дигитализация и четвъртата индустриална революция, които се отразяват пряко върху трудовите отношения, съответно влияят на основните трудовоправни институти.
Работното време е един от тях предвид основните обществени функции,
които изпълнява. От една страна е неговата икономическа функция, която отра90
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зява мярката на количеството труд, дължимо от страна на работника по трудово
правоотношение. Именно регулирайки продължителността на работното време,
законодателят въвежда и задължения за работника, респективно отговорността за
неговото спазване (Средкова, 2012).
От друга страна стои закрилната функция, която кореспондира с грижата на
държавата за опазване на здравето на работниците (Димитрова, 2020). Именно
проява на тази грижа е намесата на държавата с императивни норми в регулирането на поначало частноправни отношения между работодател и работник.
Тези две кумулативно свързани функции на правния институт работно време
са в основата както на неговото нормативно изграждане като съвкупност от норми в държавните източници, така и в развитието и усъвършенстването му. Това
рефлектира върху еволюцията на правния отрасъл и е израз на демократичност на
обществото, икономическо развитие и хуманно отношение към труда на хората.
В действащото трудово законодателство работното време е регламентирано като правен институт, в КТ глава седма „Работно време и почивки“, Раздел
I, както и детайлизиран в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) (Александров, 2016). Работното време е обект и на международна
уредба и регулиране от недържавни източници. Същевременно то се явява част
от необходимото съдържание на трудовия договор (Гевренова, 2021). Тази симбиоза и многостепенност от източници, уреждащи работното време, е резултат от
значението му за отрасъла. Тя отразява неговата същност за мяра на дължимото
количество труд в рамките на трудовото правоотношение. Държавата в ролята
си на регулатор на отношенията, свързани с труда, се намесва в частноправната
връзка, като регламентира максималните граници, над които е недопустимо увеличаване на работното време. Същевременно в КТ са регламентирани и основните видове работно време, които са обект на договаряне между работодателя и
работника или служителя. Важно значение има класификацията пълно и непълно
работно време, при което пълното работно време е това, чиято продължителност
е нормативно установена, а от друга е непълното, което предоставя свобода за
договаряне на размер. В практически аспект при договаряне на елементите от
съдържанието на трудовия договор страните трябва да постигнат съгласие за това
дали работникът ще полага труд при пълно работно време (при което приложение
ще намери неговата законова уредба относно максимален размер и продължителност) или ще работи при непълно работно време.
Трябва да се има предвид обаче, че продължителността на работното време
не се припокрива с естеството на дължимия по трудовото правоотношение труд.
Той се определя съобразно с трудовата функция и е обект на други компоненти от
съдържанието на трудовия договор.
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Явявайки се част от необходимото съдържание на трудовия договор, страните се съгласяват за продължителността на работното време по конкретното трудово правоотношение и така определят количеството дължим труд. Освен за продължителността важен е и въпросът, свързан с уплътняване на работното време.
Той предполага в рамките на договорената между страните продължителност на
работното време работникът или служителят да е ангажиран само и единствено с
трудови задължения. Именно това е един от въпросите, които са дискусионни при
работа от разстояние, при която контролът от страна на работодателя по отношение на уплътняването не е същият, както при работа на класическо работно място.
Не по-малко дискусионен е и въпросът за комуникация и възлагане на работни задачи посредством e-mail или други форми на дистанционна комуникация в
извънработно време (Александров, 2018).
С оглед на обследването на тези въпроси трябва да се има предвид правото
на работодателя по време на работното време да възлага трудови задачи на работника. Респективно при неизпълнение да се възползва от института на отговорността – дисциплинарна или имуществена спрямо работника или служителя,
който не е изпълнил трудовите си задължения.
Договаряйки рамките на работното време страните изрично са се споразумели за количеството дължим труд. Това предполага, че работникът или служителят
не е длъжен да работи извън тази продължителност и ако го прави, следва това да
се отчита като труд в повече.
С цел да не се злоупотребява с работодателската власт и въздействието върху
по-слабата страна в трудовоправната връзка законодателят е регламентирал в кои
хипотези работодателят може да възлага труд в повече (напр. извънреден труд,
удължаване на работното време и въвеждане на ненормирано работно време).
Всяка една от тези хипотези обаче изисква наличието на определени предпоставки, които законодателят е регламентирал и се свързват с допълнителни права за
работника или служителя.
Договореният вид работно време определя прилагането на специфична
уредба, свързана с основни трудови и осигурителни права и задължения, касаещи
трудово възнаграждение, трудов и осигурителен стаж и т. н.

2. По някои въпроси, свързани с границите на работното време
и почивката
Дигитализацията е процес, който е част от ежедневието ни не само в личен, но и в професионален план. В този смисъл цифровите технологии вече се
възприемат като необходим и полезен инструмент от трудовоправната връзка. Те
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опосредстват отношенията и комуникацията между страните, подпомагат и облекчават полагането на труда, увеличават неговата ефективност и качество. Същевременно обаче в процеса на тяхното приложение в трудовия цикъл възникват
редица ситуации, поставят се въпроси, които се нуждаят от съвременна правна
уредба. Нерядко казусите надхвърлят правното общуване и нормативно регулиране, като навлизат в етичната и моралната сфера на общуване между страните.
Българското трудово законодателство съобразно с тенденциите в международната уредба е предвидило редица гъвкави форми на труд, които се оказаха не
само стабилна основа за осъществяване на преход от аналогов към цифров формат на работа, но и вид гаранции за спазване на утвърдените права на страните
в трудовото правоотношение. През 2011 г. в КТ е регламентиран договорът за
работа от разстояние (Александров, 2021)1, който предоставя свобода на страните
за взаимноизгодни решения, различаващи се от познатите до тогава класически
уговорки по отношение на работно място. Съгласно чл. 107з от КТ – Работата
от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения
на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на
информационни технологии, която преди изнасянето си е била или би могла да
бъде извършвана в помещенията на работодателя. Тя има доброволен характер.
Същевременно с този договор се прави крачка напред по посока на равнопоставените отношения между работодател и работник. Явявайки се „самостоятелен“
и освободен от директния работодателски контрол, работникът или служителят
следва да поеме част от отговорностите на работодателя. В този смисъл работното време в рамките на този договор от разстояние е договорено между страните,
но свързаните с него компоненти, касаещи контрол за спазване на границите и
уплътняването му са предоставени на работника, без това да лишава работодателя от типичната му работодателска власт.
Съгласно чл. 107л. КТ работното време на работника и служителя, който
извършва работа от разстояние, се установява в индивидуалния трудов договор в
съответствие с КТ, колективния трудов договор и правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. То съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на
работодателя. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние,
сам организира своето работно време така, че да е на разположение и да работи
във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка. Действително отработеното време се отразява ежемесечно в
документ по образец, утвърден от работодателя.
1

Раздел VIIIб (Нов – ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Допълнителни условия за извършване на работа от
разстояние.
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Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, сами
определят почивките в работното си време в съответствие с разпоредбите на този
кодекс, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с прилагането им подзаконови нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.
В годините след въвеждането му в националното право обаче дигитализацията и навлизането на изкуствен интелект (ИИ) в трудовата дейност изпреварва по
темпове развитието на правната регулация и това е нормално предвид естеството
на процесите. По-голямото желание на работниците за гъвкавост на работните
места и по-голямата нужда на работодателите от оперативна гъвкавост в много
случаи са предизвикани от необходимостта за адаптация към променящите се пазари на бизнеса (Благойчева, 2020b: 72). За да се даде една стабилна правна уредба, е потребно да има познаване и предвиждане на развитието на обществените
отношения. А в настоящия етап това е не само затруднено от бурното развитие
на технологиите, но и допълнително изправено пред непредвидимостта на процесите, породени от световната пандемия, причинена от COVID-19 (Банов, 2020;
Банов, 2020; Александров, 2020; Александров, 2021).
В контекста на предмета на настоящото изследване интерес представлява
уредбата на работното време – увеличаване на възложената работа, удължаване
на работните часове. На национално ниво институтът работно време дава възможност страните да уговорят неговия вид с оглед на времетраенето, но паралелно с това на практика не само че не са рядкост, но се превръщат и в практика
нерегламентираните случаи, при които работодателите преминават нормативно
установената граница между работно време и почивка.
Това се размива в различните комуникационни канали на общуване, при които работодателят си позволява да възлага трудови задачи по телефон, имейл или
други съвременни дигитални канали. С това не само се нарушават границите на
работното време, за което следва да се задействат други компенсаторни механизми на трудовото право и да се предоставят допълнителни права на работниците,
но и се навлиза в друг вид защитени от правото обществени отношения.
Преминавайки от работно в лично време, работодателят навлиза в неприкосновеността на личния живот (Матеева, 2012; Andreeva, A., Mateeva, Z., 2018;
Mateeva, 2020; Mateeva, 2020) на работника, която е сфера, неподлежаща на договореност в отношенията между тях.
Дигитализацията и работата от разстояние размиват границите между страните по трудовоправната връзка не само с оглед на продължителността на работното време, но и по отношение на свободата. Работникът или служителят в
подчинената роля по трудовоправната връзка се чувства психически обвързан с
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трудовите ангажименти и след работно време, когато реално няма правно регламентираното право на откъсване от мрежата.
Липсата на такова изрично трудово право, скрепено с отговорност у работодателя при правонарушения, е предпоставка работникът да се чувства непрекъснато свързан с работодателя. Тази ситуация на съвременно „дигитално робство“ е
проблем не само на трудовото право, което отстъпва от вековните си достижения
и изградени трудовоправни институти, но това е проблем и на други отрасли, като
гражданско и семейно право, осигурително и др.
На европейско ниво въпросът за границата работно време – почивка е обект
на регламентиране в множество актове, сред които Европейската социална харта
на Съвета на Европа от 3 май 1996 г., която в чл.2 урежда правото на справедливи
условия на труд, вкл. на разумно работно време и почивка; докладът на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) от 31
юли 2019 г., озаглавен „The right to switch off“ (Правото на изключване), съдебната практика на Съда на Европейския съюз във връзка с критериите за определяне на работното време, включително дежурствата и режима на разположение,
значението на времето за почивка, изискването за измерване на работното време
и критериите за определяне на статута на работник2, Европейският стълб на социалните права, и по-конкретно принципи № 5, 7, 8, 9 и 10 от него и др.
Всеки един от тези актове отчита значимостта на въпроса за границите между двата правни института работно време и почивка, но същевременно на настоящия момент липсва изрична уредба и въвеждане на правото на работниците да
изключат цифровите инструменти, използвани за служебни цели.

Заключение
В резултат на гореизложеното могат да бъдат формулирани някои изводи и
направени предложения, касаещи института на работното време.
1. Потребност от актуализация на различни компоненти на института работно време във всички актове – източници. На европейско, респективно и национално ниво да се установят граници за спазването на максималната продължителност на работното време, съответно да се създадат гаранции за спазване правото
2

Вж. решенията на Съда на ЕС от 5 октомври 2004 г., Pfeiffer и др., C-397/01 до C-403/01,
ECLI:EU:C:2004:584, точка 93; от 7 септември 2006 г., Комисия/Обединено кралство,
C-484/04, ECLI:EU:C:2006:526, точка 36; от 17 ноември 2016 г., Betriebsrat der Ruhrlandklinik,
C‑216/15, ECLI:EU:C:2016:883, точка 27; от 21 февруари 2018 г., Matzak, ECLI:EU:C:2018:82,
C-518/15, точка 66; и от 14 май 2019 г., Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO),
C-55/18, ECLI:EU:C:2019:402, точка 60.
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на почивка.
2. Да се постави на доктринално изследване въпросът за работодателския
контрол на работното време при дистанционна работа с оглед спазване на неприкосновеност на личния живот на работника.
3. Да се въведе в националното законодателство ново субективно трудово
право на откъсване от мрежата, което да се яви гарант за спазване на работното
време в установените от държавното законодателство норми.
4. Да се обмисли въпросът за разширяване на съставите на дисциплинарни
нарушения, свързани с работното време с оглед прецизиране на нарушенията и
адекватността им при нарушения касаещи  работа от разстояние.
5. Да се въведе кореспондираща отговорност за работодателя – за нарушения, свързани с нарушаване правото на почивка, като вид гаранция за спазване на
границите на работното време и неприкосновеност на личния живот.
Настъпилите обаче промени както в резултат на влиянието на дигитализацията и навлизането на изкуствен интелект, така и негативните отражения на
световната пандемия COVID 19 поставят правната доктрина и трудовото законодателство пред необходимостта да се изследват задълбочено и респективно обмислят нови и актуални норми в рамките на института работно време.

Използвана литература
1. Александров, А. (2016). Практически проблеми на трудовото право,
свързани с контрола за спазване и административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство. // Труд и право, т. 11, с. 10-15.
(Aleksandrov, A. (2016). Prakticheski problemi na trudovoto pravo, svarzani s kontrola
za spazvane i administrativnonakazatelnata otgovornost za narusheniya na trudovoto
zakonodatelstvo. // Trud i pravo, Vol. 11, pp. 10-15).
2. Александров, А. (2016). Практически проблеми на трудовото право, свързани с работното време, почивките и отпуските. // Труд и право, №4, с.
5–12 (Aleksandrov, A. (2016). Prakticheski problemi na trudovoto pravo, svarzani s
rabotnoto vreme, pochivkite i otpuskite. // Trud i pravo, №4, pp. 5–12).
3. Александров, А. (2018).  Нови форми на комуникация между страните по
трудовото правоотношение. // Труд и право, т. 5, с. 13-16. (Aleksandrov, A. (2018).
Novi formi na komunikatsiya mezhdu stranite po trudovoto pravootnoshenie. // Trud i
pravo, Vol. 5, pp. 13-16).
4. Александров, А. (2020). Извънредното положение не може да е оправдание за извънредно некачественото трудово законодателство. // Съвременно право, т. 1, с. 61-73. (Aleksandrov, A. (2020). Izvanrednoto polozhenie ne mozhe da e
96

Андрияна Андреева. За границите и съдържанието
на института работно време в дигитални условия и в контекста на работа от разстояние

opravdanie za izvanredno nekachestvenoto trudovo zakonodatelstvo. // Savremenno
pravo, Vol. 1, pp. 61-73).
5. Александров, А. (2021). За „правото на изключване“ на работниците и
служителите през призмата на българското трудово законодателство и състоянието на пазара на труда. // Труд и осигуряване, т. 3 (194), с. 2-5. (Aleksandrov,
A. (2021). Za „pravoto na izklyuchvane“ na rabotnitsite i sluzhitelite prez prizmata
na balgarskoto trudovo zakonodatelstvo i sastoyanieto na pazara na truda. // Trud i
osiguryavane, Vol. 3 (194), pp. 2-5.).
6. Александров, А. (2021). Затруднява ли дистанционната работа размяната
на документи между страните по трудовото правоотношение. // Труд и право, т.
4, с. 17. (Aleksandrov, A. (2021). Zatrudnyava li distantsionnata rabota razmyanata na
dokumenti mezhdu stranite po trudovoto pravootnoshenie. // Trud i pravo, Vol. 4, p.
17.).
7. Андреева, А., Йолова, Г. (2020). Правни аспекти на баланса между личен
и професионален живот. Варна: Наука и икономика, с. 330-337. (Andreeva, A.,
Yolova, G. (2020). Pravni aspekti na balansa mezhdu lichen i profesionalen zhivot.
Varna: Nauka i ikonomika, pp. 330-337).
8. Банов, Х. и др. (2020). Историческо развитие на индивидуалните субективни трудови права в българското право в Защита на индивидуалните субективни трудови права (на работника и служителя). Варна: Наука и икономика.
(Banov, H. et al. (2020). Istorichesko razvitie na individualnite subektivni trudovi prava
v balgarskoto pravo v Zashtita na individualnite subektivni trudovi prava (na rabotnika
i sluzhitelya). Varna: Nauka i ikonomika).
9. Банов, Х. (2018). Особености на заплащането на труда на военнослужещите, положен над нормативно оределения при извършване на дежурства.
// Норма, т. 3, с. 43-59 (Banov, H. (2018). Osobenosti na zaplashtaneto na truda
na voennosluzheshtite, polozhen nad normativno oredeleniya pri izvarshvane na
dezhurstva. Norma, Vol. 3, pp. 43-59).
10. Банов, Х. (2018). Правна същност на служебното време на военнослужещите, отработено в повече от установеното от тях при полагане на дежурства.
// Право, политика, администрация, 2, т. 2, с. 33-46 (Banov, H. (2018). Pravna
sashtnost na sluzhebnoto vreme na voennosluzheshtite, otraboteno v poveche ot
ustanovenoto ot tyah pri polagane na dezhurstva. Pravo, politika, administratsiya, 2,
Vol.  2, pp. 33-46).
11. Банов, Х. (2020a). Трудовоправни проблеми при обявяването на извънредно положение (чат II). // Общество и право, т. 5, с. 70-86. (Banov, H. (2020a).
Trudovopravni problemi pri obyavyavaneto na izvanredno polozhenie (chast II). //
Obshtestvo i pravo, Vol. 5, pp. 70-86).
97

Известия
2021 • том 65 • №1

12. Банов, Х. (2020b). Развитието на академичния състав и проблемите от извънредното положение. София: Лекс. (Banov, H. (2020b). Razvitieto na
akademichniya sastav i problemite ot izvanrednoto polozhenie. Sofiya: Leks).
13. Банов, Х. (2020). Трудовоправни проблеми при обявяването на извънредно положение. // Общество и право, т.   4, pp. 17-31. (Banov, H. (2020).
Trudovopravni problemi pri obyavyavaneto na izvanredno polozhenie. // Obshtestvo
i pravo, Vol. 4, pp. 17-31).
14. Благойчева, Хр. (2020a). Корпоративната социална отговорност в света на цифровите технологии. // Управление на човешките ресурси в ерата на
дигиталните предизвикателства: Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, посветена на 100 – годишнината на Икономически университет – Варна, Варна: Наука и икономика, с. 37 – 43 (Blagoycheva,
Hr. (2020a). Korporativnata sotsialna otgovornost v sveta na tsifrovite tehnologii.
Upravlenie na choveshkite resursi v erata na digitalnite predizvikatelstva: Sbornik s
dokladi ot Mezhdunarodnata nauchno-prakticheska konferentsiya, posvetena na 100
– godishninata na Ikonomicheski universitet – Varna, Varna: Nauka i ikonomika, pp.
37 – 43)
15. Благойчева, Хр. (2020b). Предизвикателствата пред социалната защита
на лицата с нестандартна заетост. //  Икономическа наука, образование и реална
икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади
от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ – Варна, т. 4, с. 71 – 83 (Blagoycheva, Hr. (2020b). Predizvikatelstvata
pred sotsialnata zashtita na litsata s nestandartna zaetost. // Ikonomicheska nauka,
obrazovanie i realna ikonomika: razvitie i vzaimodeystviya v digitalnata epoha :
Sbornik s dokladi ot Yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya v chest na 100
god. ot osnovavaneto na IU - Varna , Vol. 4, pp. 71 – 83).
16. Гевренова, Н. (2021). Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор. София: Сиела. (Gevrenova, N. (2021). Neobhodimo sadarzhanie na
individualniya trudov dogovor. Sofiya: Siela).
17. Димитрова, Д. (2020). Безопасните и здравословни условия на труд ангажимент на работодателя и контрол за спазване. // Икономическата наука,
образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха
: Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на
100 год. от основаването на ИУ – Варна, т. 4. с. 219-230. (Dimitrova, D. (2020).
Bezopasnite i zdravoslovni usloviya na trud - angazhiment na rabotodatelya i kontrol
za spazvane, Vol. 4 , pp. 219-230).
18. Димитрова, Д. (2020). По някои въпроси на административноправната защита на правото на труд. // Правото и бизнесът в съвременното обще98

Андрияна Андреева. За границите и съдържанието
на института работно време в дигитални условия и в контекста на работа от разстояние

ство : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември
2020 г. Варна: Наука и икономика. (Dimitrova, D. (2020). Po nyakoi vaprosi na
administrativnopravnata zashtita na pravoto na trud. Varna: Nauka i ikonomika).
19. Йолова, Г., Андреева, А. (2019). Принципите на свобода на труда и свобода на договаряне в контекста на потребността от актуализация на гъвкавите форми на заетост. // Общество и право, т. 7, с. 4-18. (Yolova, G., Andreeva, A. (2019).
Printsipite na svoboda na truda i svoboda na dogovaryane v konteksta na potrebnostta
ot aktualizatsiya na gavkavite formi na zaetost. // Obshtestvo i pravo, Vol. 7, pp. 4-18).
20. Матеева, Ж. (2012). Определение права на защиту персональных данных. // Экономика, социология и право, т. 11, с. 155-157. (Mateeva, Zh. (2012).
Opredelenie prava na zashtitu personalynayh dannayh. // Ekonomika, sotsiologiya i
pravo, Vol. 11, pp. 155-157).
21. Средкова, К. (2012). Развитие на производствената функция на трудовото право. София: н.а. (Sredkova, K. (2012). Razvitie na proizvodstvenata funktsiya
na trudovoto pravo. Sofiya: n.a).
22. Andreeva, A., Mateeva, Z. (2018). Employers as Personal Data Administrators
- Specifics and Requirements in the Context of the Information Society. Varna: n.а.
23. Andreeva, A., Yolova, G. (2019). The Challenges of the Fourth Industrial
Revolution Faced by the Labour Market: European and National Processes and Trends.
Varna: n.а., pp. 178-188.
24. Andreeva, A., Yolova, G. (2019). The Right to Work in a Digital Society:
Evolution and Trends. Varna: n.а., pp. 123-134.
25. Mateeva, Z. (2020). Principles of Personal Data Protection. // Audit: Scientific
Practical Journal, Vol. 2, pp. 95-104.
26. Mateeva, Z. (2020). Protection of Persons of Personal Data Before the
National Supervisory Authority [Защита на субектите на лични данни пред националния надзорен орган]. // Eastern Academic Journal,Vol. 3, pp. 39-49.
ABOUT THE BOUNDARIES AND CONTENT OF THE INSTITUTE WORKING
TIME IN DIGITAL CONDITIONS IN THE CONTEXT OF REMOTE WORK
Andriana Andreeva
Abstract
The present article examines some questions connected to the institute of working time
in the modern digital conditions and in the context of remote work. Based on actual normative
analysis the main questions, related to the necessity of actualization of the legal regulation
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are outlined. The limits/line between the working time and rest in the context of the idea for
establishing of new subjective labour law as well as considering the relation of the institute
working time to the protecting function of the labour law are examined. In conclusion and as
result of the examination the challenges in front of the doctrine and legislator connected to the
improvement of the institute in vies of its adequacy to the modern conditions of work prestation
and flexible employment forms are marked.
The scientific thesis of the author is for the necessity of actualization of the working time
and establishing of subjective labour law, guaranteeing observance of the limits of the working
time.
Key words: working time, rest, types of working time, remote work, flexible employment
forms
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общите европейски политики за гарантиране на неговото упражняване. В заключение са формулирани обобщения и са направени
конкретни предложения за усъвършенстване на уредбата.
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Въведение
Чрез договора за работа от разстояние, въведен в КТ през 2011 г. (чл. 107з.
(Нов – ДВ, бр. 82 от 2011 г.), се регламентира доброволното престиране  на труд
по трудово правоотношение извън помещения на работодателя, извършвано чрез
използването на информационни технологии, която преди изнасянето ѝ е била
или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Условията и
редът за работа от разстояние се уговарят в колективен или в индивидуалния трудов договор между страните, като в индивидуалния трудов договор се договарят
в конкретика всички условия, права и задължения на страните във връзка с работата от разстояние и нейното осъществяване, както и възможни смесени режими
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на работа, съответно –  условията и редът за тяхното прилагане или  възможности
и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на
работодателя.
Инициатива за прилагане на договор за работа от разстояние имат и двете
страни на трудовоправната връзка, в който смисъл са и законово предвидените хипотези такава работа да се прилага както от страна на работодателя, който  
може да предложи на работника или служителя с допълнително споразумение
към индивидуалния трудов договор да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние, така и от страна на работника,
имащ правото да предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в
помещенията на работодателя, към работа от разстояние.
Трудовият договор за работа от разстояние се сключва при условията и по
реда на раздел I „Трудов договор” от глава пета на КТ, като притежава всички
основни белези и характеристики на трудов договор, респективно  се подчинява
на всички общи правила, установени  за изпълнение на трудовата функция, но с
цел  установяване гъвкавост при организацията и изпълнението й (Андреева, Йолова, 2020: 63). В този смисъл предвидено е  с индивидуалния и/или с колективен
трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя да могат да се приемат
правила, чрез които да се определят  редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние, съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на изпълнението от значение за отчитане на извършеното.
Актуалността на изследваната проблематика може да се представи на две
основни нива. От една страна, новите форми на престиране на труда и начина на
утвърждаването им в практиката и доктрината са безспорно решителна стъпка по
актуализиране на трудовото законодателство в насоките на неговата адаптивност
към новите реалности на обществените взаимовръзки. В този смисъл създаваната
гъвкавост при престиране на труда и вариантите за разпределяне на работното
време са позитивен вариант за ефективност и качество на изпълнение на трудовата функция. От друга страна, спецификата на дигитализацията на трудовата
връзка създава една нова култура на отношения на работодател и работник или
служител, пряко рефлектираща върху упражняване на гарантирани и законово
признати права, като право на почивка и отпуск (Андреева, А. и др., 2020; Андреева, Йолова, 2020; Благойчева, 2020; Благойчева, 2020). Това създава нуждата – и
нормативна, и доктринална, от нова визия за традиционните правни институти и
спешната необходимост от тяхната адаптивност по правно гарантиран и правно
допустим начин както  за съхраняване на баланса между личен и професионален
живот и свободата на труда, така и за спазване на трудовата дисциплина и функционалната ѝ коректност при изпълнение на трудовите задължения (Андреева,
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А., Йолова, Г., 2019; Андреева, 2020; Андреева, 2020).
Целта на настоящата статия е чрез комплексен нормативен анализ да се
изследват някои   аспекти от спецификата на договора за работа от разстояние
като актуален правен институт и разновидност на класическия трудов договор
приоритетно в аспекта на светлината за разпределението на работното време и
свързаното с това право на почивка. В сравнителен с класическите трудови договори план се извеждат някои характерни особености на упражняване на труда
в светлината на следващите му класически и неизменни трудови права. В тези
насоки и чрез призмата на европейските общностни документи и политиките се
акцентира на тенденциите за защита на правото на почивка и упражняването му
по непротиворечив и засягащ правата на работещите аспект.
За постигането на целта се поставят за осъществяване и  следните изследователски задачи: 1) типизиране белезите и спецификите на договора от разстояние в отлика от класическия трудов договор; 2) анализиране спецификата и
особеностите на почивката като законово гарантиран правен институт и особеностите на упражняването му при договора за работа от разстояние; 3) формулиране
на изводи   и обобщения досежно правното гарантиране правото на почивка в
контекста на тенденциите на общите европейски политики.
Методологията на изследването включва комплексното прилагане на  методите: правнодогматичен, формално-юридически, нормативен, сравнителноправен, индукция, дедукция и синтез.

Изложение
Като специфична  форма на престиране на труд чрез използване на  информационни технологии за договора за работа от разстояние са характерни няколоко основни особености, а именно:
1 Максимално установени – като обем и гаранции, гъвкавост, оперативност,
бързина и едновременно с това – ефективност и коректност в престирането на
труда.
2. Сключването му и изпълнението му предполагат определена  висока степен на самоорганизираност по отношение организацията на работното време.
Така предвидено е (чл. 107л. КТ, Нов – ДВ, бр. 82 от 2011 г.), че работното време
на работника и служителя, който извършва работа от разстояние,  се установява
в индивидуалния трудов договор в съответствие с колективния и правилника за
вътрешния трудов ред в предприятието, като съответства по продължителност
на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в
помещенията на работодателя. При тези условия, и с императивното изключва103
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не на възможността за полагане на  извънреден нощен  труд или  труд по време
на национални празници, работникът или служителят, извършващ работа от разстояние, сам организира своето работно време така, че да е на разположение и да
работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в
комуникационна връзка.
При това действително отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя, като работещият носи отговорност за
достоверността на посочените  данни.
3. Това е, може би, типичната форма на договор, при която най-ясно се очертават новите качествено различни механизми за работодателски контрол по
спазване на общия трудов ред. В този смисъл това е и сферата, в която се налагат спешни нормативни регулации – както на европейско, така и на национално
ниво, гарантиращи  законосъобразен работодателски контрол, на фината  граница
между   ненамеса в личния живот на работника или служителя и установяване
на работни правила – в   етичното пространство между дисциплината на работа и личното пространство на индивида (Александров, 2013; Александров, 2012;
Александров, 2016).
4. Специфицирането на правилата на почивка и отпуск при този договор са
в общите рамки на принципа на самоорганизираност на работното време, в който
смисъл е и правилото (ал.6, чл.107л КТ), че работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, сами определят почивките в работното си
време в съответствие с разпоредбите на КТ, Закона за здравословни и безопасни
условия на труд и свързаните с прилагането им подзаконови нормативни актове,
както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор,
както и  ползват отпуски по ред, вид и в размер съгласно установеното в Кодекса
на труда, подзаконовите нормативни актове, респ. договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.
Очевидно, от една страна, е налице  пряко подчиняване режима на почивките
в рамките на общоустановените за института императивни правила и следващите
им се разпоредби в специалните нормативни актове и  договореностите – колективни или индивидуални, типични за съответното предприятие. В посочените аспекти е безспорно, че  следва да се спазват задължителните разпоредби за вида и
характера на почивката, начина на спазването и разпределението им в  рамките
на работния ден, границите на продължителност и свързаните с тях минимални
периоди, гарантиране спазването им в аспекта на общите правила на трудовата
дисциплина. В рамките на посочената разпоредба и предвид спецификата на договора се поставят обаче два основни въпроса, а именно: доколко възможността
за самоорганизиране на времето за работа и времето за почивка гарантира
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правилното ѝ разпределение от страна на работника по начин и ред, ненарушаващ трудовата дисциплина, и как следва да се защитава нейното
упражняване от гледна точка на работодателя в контекста на спецификата
на упражняване на трудова дейност чрез информационни технологии или
цифрови платформи.
Още в Международния пакт за икономическите, социалните и културните
права (отворен за подписване 1966 г., влязъл в сила 3 януари 1976 г.),  като се приема за базисен принцип, че „ държавите – страни по този пакт, признават правото
на труд, което включва правото на всеки човек да има възможността да изкарва
прехраната си чрез труд, свободно избран или приет, и ще вземат съответни мерки за защита на това право“ (член 6), се акцентира на разбирането от нуждата  за
минимален пакет от индивидуални права на лицата по трудовите правоотношения, в това число и право на  почивка, отдих, разумно ограничаване на работното
време, периодически платен отпуск, както и възнаграждение за празничните дни.
В контекста на общите европейски политики и в съответствие с регламентацията на базисни европейски документи – Европейската социална харта на Съвета на Европа1, Хартата на основните права на Европейския съюз (2016/C 202/02),
Европейския стълб на социалните права, както и приложимите съгласно принципите за хармонизация и координация на осигурителните системи в рамките
на ЕС, правото на почивка се въвежда като базисно, неотменимо и нормативно
гарантирано право на работниците и служителите. На нивото на европейското
общностно право и към относимите по-важни и фундаментални актове на европейското законодателство в този аспект се отнася  Директива 2003/88/ЕО  на
Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти
на организацията на работното време. Приемаща „почивка“ като период, който
не е работно време, и чрез разбирането, че „всички работници трябва да ползват
почивка с достатъчна продължителност, тя установява видовете:
¾ междудневна почивка, с гарантирана минимална продължителност от 11
последователни часа за всеки период от 24 часа;
¾ почивки по време на работа, при които установено е, като ангажимент
1

Правото на  работниците на  минимални периоди на  дневна и  седмична почивка е  залегнало
в  член  31,  параграф 2  от Хартата на основните права на Европейския съюз. За гарантиране правото на справедливи условия на труд се установяват ангажименти за националните законодателства да определят разумна продължителност на работния ден и на работната
седмица, като работната седмица трябва постепенно да се намалява до продължителност,
каквато позволява нарастването на производителността и другите съответни производствени
фактори, да предвидят официални платени празнични дни, както и да осигурят ежеседмична
почивка, която да съвпада, доколкото е възможно, с деня, признат за почивен от традицията
или обичаите в страната или региона.
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на държавите – членки, да предприемат необходимите мерки, гарантиращи, че
когато продължителността на работния ден е повече от шест часа, всеки работник има право на почивка, продължителността и условията на която се определят
с колективни договори, националните законодателства или споразумения между
социалните партньори;
¾ междуседмична почивка – без прекъсване от 24 часа, включително междудневната почивка от 11 часа, в рамките на всеки седемдневен период от работа.
В тълкувателно съобщение относно Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на
работното време (2017/C 165/01) въз основа на разбирането, че установените
в Директивата за работното време правила подлежат на дерогация, се въвеждат
следните уточняващи  разпоредби, а именно:
1. Изискването на  всеки работник да  се  предостави почивка от  11  последователни часа  е  минимален стандарт, като националното право за  транспониране
на  директивата често  предоставя разпоредби, гарантиращи по-голяма защита, в
това число по-дълъг период на  междудневна почивка на  работниците или  установяване на  максимална дневна продължителност на работното време. Уточнява
се, че единадесетте часа  междудневна почивка следва  да  са  последователни и
непрекъснати, да  „следват непосредствено период на  труд,  за  да  позволят на  
лицето да  се  отпусне и  да  заличи умората, дължаща се на изпълнението на неговите задължения“, без изискването фиксирането им да е като  календарен ден или  
с възможност  да  се  наложи работен график, който не съответства на обичайните
периоди на работа.
2. При почивки по време на работа определянето на  тяхната продължителност и  на  условията, при  които се предоставя, следва да са обект на колективни
трудови договори или на националното законодателство. Във всички случаи те
следва да се изразяват в единици за време, т.е. в дни, часове и/или части от тях,
така че работниците  да ползват „почивки по време на работа с достатъчна продължителност“, в който смисъл и се приема, че прекалено кратките почивки по време
на работа биха били в противоречие с разпоредбите на директивата.  Утвърждава
се разбирането, че „почивката по време на работа следва да представлява „период
на почивка“, предвид което означава, че работниците не следва да са длъжни да
остават на  работните си  места, нито  на  разположение на  работодателя, нито  
да  извършват своята дейност или  да  изпълняват своите задължения. От друга
страна, се налага виждането, че период, през който работодателят изисква от
работниците да останат на работното си място и да бъдат на разположение
да предоставят услуги, ако това е необходимо, дори при нулева дейност,
отговаря на критериите за „работно време“ и следователно не спазва право106
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то на работниците да ползват почивка в рамките на работния ден.
4. Приема се, че доколкото продължителността и условията, при които
се предоставя почивката, се определят с колективни трудови договори или
в националното законодателство, това следва да означава, че националните
текстове за транспониране не могат да оставят продължителността и условията на почивката по време на работа да се определят от индивидуалните
договори между работника и съответния работодател.
5. При междуседмична почивка, под минимален период от 35 часа непрекъсната междуседмична почивка, следва да се разбира като  право на почивка от
24 часа плюс междудневната почивка от 11 часа, което означава, че  11- часовият
период на  междудневната почивка не  може  да  се  извади от  периода на  междуседмичната почивка. Това се равнява на непрекъсната почивка от 35 часа. При
това седемдневните периоди трябва да бъдат определени, като е възможно тези
дни да се различават в зависимост от съответните периоди, което може да доведе и до последователни периоди на работа до 12 дни, прекъсвани от периоди на
междудневни почивки.
Важен аспект от доразвитие на тези правила – нормативни и по тълкуване на
разпоредбите, са и инициативите, доразвиващи ги предвид спецификата на договорите за работа от разстояние и/или работа с информационни технологии. Така
през юли 2002 г. европейските социални партньори приеха рамково споразумение относно дистанционната работа, а през юни 2020 г. – рамково споразумение
относно цифровизацията, в което се предвиждат евентуални мерки, които следва
да бъдат договорени между социалните партньори във връзка с включването и изключването на работниците от работата. Именно с оглед на тяхното доразвитие –
в доктринален и практически план се наложиха и спешните мерки  за въвеждане
на политики, целящи изграждане на стабилна и гарантираща правото на почивка
и откъсване от работната среда нормативна рамка.
През призмата на националното законодателство е очевидно, че регламентацията на европейско ниво, и по – специално на Директива 2003/88/, е надлежно
транспонирана в националното законодателство, но тук бихме могли да акцентираме на два проблемни  момента, касаещи договора за работа от разстояние:
1. От една страна, спецификата на този договор и начина на предоставяне на
почивките винаги следва да се разбират и през призмата на възприетото становище, възприемащо като работно време, а не като почивка, всяко оставане на разположение на работодателя, дори и при нулева дейност – нещо, което е факт не само
при новата тенденция на практика „постоянно свързани лица“, а дори и предвид
законовото изискване на КТ работникът или служителят, извършващ работа от
разстояние, да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят
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и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка.
2. В съответствие с разбирането, че националните текстове за транспониране не могат да оставят продължителността и условията на почивката по време на
работа да се определят от индивидуалните договори между работника и съответния работодател е налице пряко колизия с текста на КТ, предвиждащ, както вече се
спомена, че работниците и служителите, които извършват работа от разстояние,
сами определят почивките в работното си време в съответствие с разпоредбите
на КТ, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и договореностите в
индивидуалния и/или в колективния трудов договор.
Най-актуални като тенденция на общностните политики са    Предложението за резолюция на Европейския парламент с препоръки към Комисията
относно правото на откъсване от работната среда (2019/2181(INL), 28.07.2020
г2., касаещо изготвяне на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на откъсване от работната среда и последвалата Резолюция на
Европейския парламент от 21 януари 2021 г. Правото на откъсване от работната среда с препоръки към Комисията относно правото на откъсване
от работната среда (2019/2181(INL). Като се основава изцяло на установената
практика на   „постоянно свързани“ или „винаги на линия“ работници и служители, както и  „непрекъснато на разположение за повиквания“, типична за новата
форма на дигитализация на трудовите връзки, и като се акцентира на активното ѝ
въздействие върху основни трудови права и справедливите условия на труд, документът е насочен към спешна нормативна регулация за защита на базисни социални права и в това число и най-вече – правото на почивка. По безспорен начин
се възприема и фактът, че тази постоянна свързаност,  и най-вече свързаните с
нея все очаквания на работодателите, че работниците трябва да бъдат на разположение по всяко време, несъмнено водят както до скрито полагане на извънреден
труд, така и до  нарушаване правилното и законово гарантирано възстановяване
от работата.
Целта на Директивата за откъсване от работната среда е да подобри условията на труд за всички работници чрез определяне на минимални изисквания
за правото на откъсване от работната среда, като  следва да се прилага по начин,
който да зачита изцяло изискванията на директиви 89/391/ЕИО, 2003/88/ЕО, (ЕС)
2019/1152 и (ЕС) 2019/1158 и да не оказва отрицателно въздействие върху работниците. В своя предметен обхват тя  предвижда определяне на  минимални
изисквания с цел осигуряване на  възможности за работниците, които използват
цифрови инструменти, включително и ИКТ, за служебни цели да упражнят свое2

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_BG.html.
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то право на откъсване от работната среда и да се гарантира, че работодателите
зачитат правото на работниците за откъсване от работната среда. За тази цел е
предвидено държавите членки да осигуряват като минимум  следните условия на
труд:
а) практически разпоредби за изключването на цифровите инструменти,
използвани за служебни цели, включително всички, свързани с работата, инструменти за мониторинг;
б) системата за измерване на работното време;
в) оценки за здравето и безопасността на работниците, включително
оценките за психосоциалните рискове, във връзка с правото за откъсване от
работната среда;
г) критерии за отклоняване на работодателите от изискването за прилагане
на правото на работника за откъсване от работната среда;
д) в случай на дерогация критериите за определяне на начина за изчисляване
на обезщетението за труда, извършен извън работното време, да е  в съответствие
с Директиви 89/391/ЕИО, 2003/88/ЕО, (ЕС) 2019/1152 и (ЕС) 2019/1158, както и с
националното законодателство и практики;
е) мерки за повишаване на осведомеността, включително обучение на работното място, които да бъдат предприети от работодателите по отношение на
условията на труд.
В тези насоки още в предложението за резолюция на Европейския парламент с препоръки към Комисията относно правото на откъсване от работната
среда (2019/2181(INL), 28.07.2020 г., касаещо изготвяне на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на откъсване от работната среда  
се дефинира и понятието откъсване от работа, като се  приема, че под „откъсване
от работната среда“ следва да се разбира да не се извършват, пряко или непряко,
дейности или комуникации във връзка с работата чрез използването на цифрови
инструменти извън работното време, то урегулирано е и съответното ѝ право на
работниците да не се занимават с дейности или комуникации, свързани с работата, извън работното време, чрез използването на цифрови инструменти, като
например телефонни обаждания, електронни писма или други съобщения. В този
смисъл под „право на откъсване от работната среда“ се приема да означава възможност   работниците да изключват инструментите, свързани с работата, и да
не отговарят на искания на работодателите в извън работно време без риск от
неблагоприятни последици, като например уволнение или други ответни мерки
(Александров, А. 2021; Андреева, А., Йолова, Г. 2020: 330-337).
В тази насока се акцентира на  важността на разработването на ясна рамка,
която да насърчава личната гъвкавост и едновременно с това – защитата на пра109
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вата на работниците 3.
В предложението се отделя специално внимание и на работещите от разстояние с тенденция да им се предостави адекватна законодателна рамка за
установяване на минимални изисквания за дистанционна работа в рамките
на целия Съюз, която да гарантира, че дистанционната работа не засяга условията
на труд на лицата, работещи от разстояние, и че правата, работното натоварване
и стандартите им за работа са еквивалентни на тези, валидни за всички останали
работници.
В посочените аспекти е предвидено Директивата за откъсване от работната
среда да установява минимални нормативни изисквания, даващи възможност на
лицата, работещи от разстояние,   да се въздържат от участие в задачи, дейности
и електронни комуникации, които са свързани с работа,  извън тяхното работно
време, включително през периодите на почивка и отпуск, без да са застрашени
от каквито и да било неблагоприятни последици, както и да им се обезпечава известна автономност, гъвкавост и зачитане на независимостта при организиране
на времето, като им се разрешава да планират работното си време  и съответно
– времето за почивка около личните си отговорности, и по-специално грижите за
децата  или семейството.
Предвидените в Директивата и споменатите по-горе мерки следва да са
въведени и установени в националните трудови законодателства, съответно на
равнище колективно трудово договаряне или вътрешноведомствени правила две
години след влизането ѝ сила, без да засяга правото на държавите членки да въвеждат или запазват по-благоприятни разпоредби. Дерогации от изискването за
прилагане на правото на откъсване от работната среда следва да се предвиждат
само при изключителни обстоятелства, непреодолима сила или други извънредни
ситуации със съответното им задължение за  работодателя да представи в писмена форма мотивите за решението си  на всеки засегнат работник и да обоснове
необходимостта от дерогация. В този смисъл минималният набор от условия на
труд, с които се прилага правото на откъсване от работната среда, следва да предвижда критерии за допускане на такива дерогации и за определяне на обезщете3

В тази връзка се отчитат констатациите на Eurofound, които показват, че лицата, които работят редовно от дома си, има два пъти по-голяма вероятност да работят повече от изисквания
максимум от 48 часа седмично и рискуват да почиват по-малко от необходимите 11 часа между работните дни, както е предвидено в законодателството на Съюза, в сравнение с лицата,
които работят в сградата на своя работодател. Отбелязва, че почти 30% от тези дистанционни
работници съобщават, че работят в свободното си време всеки ден или няколко пъти в седмицата в сравнение с по-малко от 5% от работниците, базирани в „офиси“, и че има по-голяма
вероятност дистанционните работници да работят на ненормиран работен ден и съответно
– да се лишат от правото си на почивка в установените граници.
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ние за всеки труд, извършван в извънработно време.
В срок до пет години след влизането в сила на Директивата и веднъж на
всеки две години след това държавите членки следва да представят на Комисията доклад с цялата необходима информация за практическото ѝ изпълнение и
прилагане със съответните показатели за оценка на практиките за прилагане на
правото на откъсване от работната среда, включително и през гледните точки на
националните социални партньори.

Заключение
Тенденциите за престиране на труд в дигитална среда и свързаните с него
нови форми на трудови договори рязко изместват плоскостта на типичното развитие на трудовоправните връзки. Разпределението на трудовата функция и надлежното ѝ престиране, от една страна, както и  трайно установените институти
на класическото работно време и времето за почивка, от друга,  са  обект на тенденции за спешна законодателна промяна, целяща адаптивност както към новите
условия на информационната среда, така и към запазване традиционната защита
на базисни социални права и свободи на личността  (Банов, Хр. И др. 2020; Мръчков, 2020; Андреева, 2019; Андреева, 2017; Андреева, 2017). В този смисъл и на
база на извършеното изследване могат да се формулират и следните изводи
и предложения:
1. Последователност и адекватност на приложението на европейските норми, преимуществено на ниво колективно трудово договаряне и на разбирането,
възприемащо като работно всяко време, при което  работникът или служителят е
на разположение на своя работодател, включително и при нулева ангажираност
или изпълнение на трудова функция или работна задача. В този смисъл текстът на
КТ, предвиждащ, че работникът или служителят, извършващ работа от разстояние, следва да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят
и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка, следва да бъде преосмислен.
2. Предвид разбирането, че националните текстове за транспониране не могат да оставят продължителността и условията на почивката по време на работа
да се определят от индивидуалните договори между работника и съответния работодател, да се коригира и текстът, предвиждащ работниците и служителите,
извършващи работа от разстояние, сами да определят почивките в работното си
време в съответствие с договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.
3. Пооетапно, но последователно въвеждане мерките и условията на труд
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в съответствие с Директивата за откъсване от работната среда с привличане на
активно участие и мониторинг на различни нива, приоритетно – на ниво колективно договаряне и социално партньорство.
Договорът за работа от разстояние е безспорно належащ и адекватен законов подход за урегулиране престирането на труда в динамиката на новата социална реалност. Същевременно не следва да се пренебрегва и фактът, че извън
иначе добре заложените нормативните рамки са налице трайни и задълбочаващи
се тенденции на работодателски практики, налагащи трудова ангажираност и в
рамките на защитените и гарантирани  периоди  на почивка и отпуск. Очевидно
тези тенденции предстои да бъдат преодолявани както с навременни нормативни
механизми, така и с изграждането на една нова култура на трудовоправните връзки, надграждана чрез справедлив и отстояващ базисните социални ценности на
личността подход.

Използвана литература
1. Александров, А. (2011). Използване на технически способи за контрол на
работното време и достъпа в предприятието. // Труд и право, т. 10, с. 5-10.
Aleksandrov, A. (2011). Izpolzvane na tehnicheski sposobi za kontrol na rabotnoto
vreme i dostapa v predpriyatieto. // Trud i pravo, Vol. 10, pp. 5-10.
2. Александров, А. (2013). Наблюдението на работното място като способ за
упражняване на работодателски контрол. // Актуални проблеми на трудовото и
осигурителното право, т. 6, с. 68-86.
Aleksandrov, A. (2013). Nablyudenieto na rabotnoto myasto kato sposob
za uprazhnyavane na rabotodatelski kontrol. // Aktualni problemi na trudovoto i
osiguritelnoto pravo, Vol. 6, pp. 68-86.
3. Александров, А. (2016). Практически проблеми на трудовото право, свързани с работното време, почивките и отпуските. // Труд и право, №4, с. 5–12.
Aleksandrov, A., 2016 Prakticheski problemi na trudovoto pravo, svarzani s
rabotnoto vreme, pochivkite i otpuskite. // Trud i pravo, №4, pp. 5–12.
4. Александров, А. (2021). За „правото на изключване“   на работниците и
служителите през призмата на българското трудово законодателство и състоянието на пазара на труда. // Труд и осигуряване, №3 (194), с. 2–5.
Aleksandrov, A. (2021). Za „pravoto na izklyuchvane“ na rabotnitsite i sluzhitelite
prez prizmata na balgarskoto trudovo zakonodatelstvo i sastoyanieto na pazara na truda.
// Trud i osiguryavane, 2021, №3 (194), pp. 2–5.
5. Андреева, А. и др. (2020). Защита за индивидуалните трудови права. Вар
на: Наука и икономика.
112

Галина Йолова.
Тенденции за защита правото на почивка при договора за работа от разстояние

Andreeva, A. i dr. (2020). Zashtita za individualnite trudovi prava. Varna: Nauka
i ikonomika.
6. Андреева, А., Йолова, Г. (2019). Принципите на свобода на труда и свобода на договаряне в контекста на потребността от актуализация на гъвкавите
форми на заетост. // Общество и право, София: Съюз на юристите в България, т.
7, с. 4-18.
Andreeva, A., Yolova, G. (2019). Printsipite na svoboda na truda i svoboda na
dogovaryane v konteksta na potrebnostta ot aktualizatsia na gavkavite formi na zaetost.
// Obshtestvo i pravo, Sofia: Sayuz na yuristite v Bulgaria, Vol. 7, pp. 4-18.
7. Андреева, А. Йолова, Г. (2020). Правни аспекти на баланса между личен и
професионален живот. // Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник
с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна:
Наука и икономика.
Andreeva, A., Yolova, G. (2020). Pravni aspekti na balansa mezhdu lichen
i profesionalen zhivot. // Pravoto i biznesat v savremennoto obshtestvo : Sbornik s
dokladi ot 3-ta Natsionalna nauchna konferentsia, 13 noemvri 2020 g., Varna: Nauka i
ikonomika.
8. Андреева, А. (2017). Субективните права на почивка и отпуск в българското трудово право – еволюция и тенденции. // Ролята на правото в съвременната
икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември
2017, с. 70-80. Варна: Наука и икономика.
Andreeva, A. (2017). Subektivnite prava na pochivka i otpusk v balgarskoto
trudovo pravo - evolyutsia i tendentsii. // Rolyata na pravoto v savremennata ikonomika
: Sbornik s dokladi ot natsionalna nauchna kragla masa, 3 noemvri 2017, pp. 70-80.
Varna: Nauka i ikonomika.
9. Андреева, А. (2017). Институтът на почивка в българското трудово право
– традиция и съвремие. // Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, №1, с. 8-13. Варна: Съюз на учените - Варна.
Andreeva, A. (2017).  Institutat na pochivka v balgarskoto trudovo pravo – traditsia
i savremie. // Izvestia na Sayuza na uchenite - Varna. Ser. Humanitarni nauki, №1, pp.
8-13. Varna: Sayuz na uchenite - Varna.
10. Андреева, А. (2019). Неприкосновеност на личния живот на работниците в контекста на дигитализацията. // Известия на Съюза на учените - Варна. Сер.
Хуманитарни науки, №1, с. 11-15. Варна: Съюз на учените - Варна.
Andreeva, A. (2019).   Neprikosnovenost na lichnia zhivot na rabotnitsite v
konteksta na digitalizatsiyata. // Izvestia na Sayuza na uchenite - Varna. Ser. Humanitarni
nauki, №1, pp. 11-15. Varna: Sayuz na uchenite - Varna.
11. Андреева, А. (2020). Отражение на дигитализацията върху трудовия
113

Известия
2021 • том 65 • №1

процес – рискове и перспективи. // Икономическа наука, образование и реална
икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха. Варна: Наука и икономика.
Andreeva, A. (2020). Otrazhenie na digitalizatsiyata varhu trudovia protses riskove i perspektivi. // Ikonomicheska nauka, obrazovanie i realna ikonomika: razvitie
i vzaimodeystvia v digitalnata epoha. Varna: Nauka i ikonomika.
12. Андреева, А. (2020). По някои въпроси на гъвкавите форми на заетост и
потребността от прозрачни и предвидими условия на труд за работниците и служителите. // Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Сер. A.
Обществени науки, изкуство и култура, с. 20-25.
Andreeva, A. (2020). Po nyakoi vaprosi na gavkavite formi na zaetost i
potrebnostta ot prozrachni i predvidimi uslovia na trud za rabotnitsite i sluzhitelite.
// Nauchni trudove na Sayuza na uchenite v Bulgaria - Plovdiv. Ser. A. Obshtestveni
nauki, izkustvo i kultura, pp. 20-25.
13. Андреева, А., Йолова, Г. (2020). Трансформация на правната връзка работодател – работник в резултат на влиянието на дигитализацията. // De jure, с.
11-18.
Andreeva, A., Yolova, G. (2020). Transformatsia na pravnata vrazka rabotodatel –
rabotnik v rezultat na vliyanieto na digitalizatsiyata. // De jure, pp. 11-18.
14. Андреева, А., Йолова, Г. (2020b). Трудовоправните принципи - еволюция и трансформация в ерата на дигитализация и използването на изкуствен интелект. // Известия, Варна: Наука и икономика, с. 22-35.
Andreeva, A., Yolova, G. (2020b). Trudovopravnite printsipi - evolyutsia i
transformatsia v erata na digitalizatsia i izpolzvaneto na izkustven intelekt. Izvestia.
Varna, Nauka I ikonomika, pp. 22-35.
15. Андреева, А., Йолова, Г. (2020). Трудово и осигурително право. Варна:
Наука и икономика, с.63.
Andreeva, A., Yolova, G. 2020. Trudovo i osiguritelno pravo. // Varna: Nauka i
ikonomika, p.63.
16. Банов, Хр. и др. (2020). Историческо развитие на индивидуалните субективни трудови права в българското право. // Защита на индивидуалните субективни трудови права. Варна: Наука и икономика, с. 59-83.
Banov, Hr. et al. (2020). Istorichesko razvitie na individualnite subektivni trudovi
prava v balgarskoto pravo. // Zashtita na individualnite subektivni trudovi prava. Varna:
Nauka i ikonomika, pp. 59-83.
17. Благойчева, Х. (2020). Корпоративната отговорност в света на цифровите технологии. Варна: Наука и икономика.
Blagoycheva, H. (2020). Korporativnata otgovornost v sveta na tsifrovite
114

Галина Йолова.
Тенденции за защита правото на почивка при договора за работа от разстояние

tehnologii. Varna: Nauka i ikonomika.
18. Благойчева, Х. (2020). Социалната (не)сигурност на работещите през
цифрови платформи. // Правото и бизнесът в съвременното общество. Актуални
правни предизвикателства: Сборник с доклади от I-ва национална научна конференция. Варна: Наука и икономика, с. 74-85.
Blagoycheva, H. (2020). Sotsialnata (ne)sigurnost na raboteshtite prez
tsifrovi platformi. //Pravoto i biznesat v savremennoto obshtestvo. Aktualni pravni
predizvikatelstva: Sbornik s dokladi ot I-va natsionalna nauchna konferentsia. Varna:
Nauka i ikonomika, pp. 74-85.
19. Директива 2003/88/ЕО  на Eвропейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32003L0088).
Direktiva 2003/88/EO  na evropeyskia parlament i na saveta ot 4 noemvri 2003 g.
otnosno nyakoi aspekti na organizatsiyata na rabotnoto vreme (https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32003L0088).
20. Мръчков, В. (2020). Социални права на българските граждани. София:
Сиела.
Mrachkov, V. (2020). Sotsialni prava na balgarskite grazhdani. Sofia: Siela.
21. Резолюция на Европейския парламент от 21 януари 2021 г. Правото на
откъсване от работната среда с препоръки към Комисията относно правото на
откъсване от работната среда (2019/2181(INL)   (https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-9-2021-0021_BG.pdf).
Rezolyutsia na Evropeyskia parlament ot 21 yanuari 2021 g. Pravoto na otkasvane
ot rabotnata sreda s preporaki kam Komisiyata otnosno pravoto na otkasvane ot
rabotnata sreda (2019/2181(INL) (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-9-2021-0021_BG.pdf).
22. Тълкувателно съобщение относно Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (2017/C 165/01) (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC0524%2801%29).
Тalkuvatelno saobshtenie otnosno Direktiva 2003/88/EO na Evropeyskia
parlament i na Saveta ot 4 noemvri 2003 g. otnosno nyakoi aspekti na organizatsiyata
na rabotnoto vreme (2017/C 165/01) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/
?uri=CELEX%3A52017XC0524%2801%29).

115

Известия
2021 • том 65 • №1

TRENDS IN THE PROTECTION OF THE RIGHT
TO REST UNDER A TELEWORK CONTRACT
Galina Yolova
Abstract
This article examines some aspects of the specifics of the telework contract and the related
features of performance. In the context of the analysis of the contract, the specifics of the
distribution of working time and the manner of exercising the right to rest are addressed in the
guidelines of the common European policies to ensure its exercise. In conclusion, summaries
have been formulated and specific proposals have been made for improving the regulation.
Key words: distance work contract, right to rest, detachment from the work environment
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