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1. Въведение  

Проект „Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни 

и стари хора в регион Пазарджик“ се осъществява от Фондация „Социални практики в 

общността“. Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-

2.009-0074-C01/ 10.01.2019 г. от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Проектът цели да повиши партньорското участие на гражданското общество и бизнеса 

в процес на открито и отговорно управление при планиране, мониторинг и оценка на 

политики в сферата на социалните услуги за възрастни и стари хора на територията на 

област Пазарджик, за да се подобрят процедурите по предоставяне на социални услуги 

и се предотврати конфликт на интереси и злоупотреби със служебното положение от 

държавните служители.  

Специфични задачи за изпълнението на целта са:  

 Развитие на капацитета на гражданското общество за осъществяването на 

мониторинг на политиките и услугите за възрастни и стари хора на областно 

ниво; 

 Развитие и практическо приложение на механизъм за осъществяване на 

граждански мониторинг на изпълнение на областната стратегия за социални 

услуги за възрастни и стари хора; 

 Популяризиране на резултатите и препоръките от гражданския мониторинг на 

областната стратегия; 

 Привличане на бизнес средите към реализирането на областната стратегия за 

социални услуги. 

Настоящият доклад е разработен с цел представяне и анализ на данни относно 

нагласите на бизнес за подкрепа на политиките и социалните услуги за възрастни и 

стари хора в област Пазарджик. Той предоставя информация за идентифицирани 

добри практики на въвличане на бизнеса и готовността на бизнеса да участва в 
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подкрепа на уязвими групи. Накрая са изведени препоръки към оторизираните 

администрации за подобряване участието на бизнеса. 

2. Цели и задачи  

Настоящият доклад има за цел да представи проучване на нагласите на бизнеса за 

участие в процеса на планиране, мониторинг и оценка на социалните услуги за 

възрастни и стари хора на територията на област Пазарджик. 

Докладът представя: 

 информация относно нагласите и готовността на бизнеса да участва в подкрепа 

на уязвими групи възрастни и стари хора. 

 информация за практики на въвличане на бизнеса във формирането на 

областни политики за възрастни и стари хора.  

 препоръки към оторизираните администрации. 

Етапите на разработване на доклада са следните: 

 Разработване на методология за проучването съдържаща количествени и 

качествени методи. 

 Събиране на данни на територията на област Пазарджик. 

 Анализиране на данните и разработване на доклад. 

3. Методология  

3.1. Области на проучване 

В хода на разработване на методологията бяха идентифицирани основните области на 

анализ, ключови въпроси и индикатори на проучването, представени в таблицата по 

долу, заедно с ключови въпроси и индикатори. 
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Таблица 1 Области на проучване 

Области на анализ Ключови въпроси Индикатори 

Мотивационни стратегии Какво ги мотивира да 

даряват? 

Каква е връзката на 

дарителството с мисията 

на бизнеса? 

Има ли лична мотивация 

при дарителството? 

Наличие на програми за 

корпоративна социална 

отговорност 

Наличие на практики/опит 

в подкрепа на социални 

каузи (социални 

инвестиции) в област 

Пазарджик 

Наличие на комуникация с 

оторизираните институции, 

която мотивира бизнеса 

Форми за осъществяване 

на подкрепата 

Какви са 

формите/методите за 

осъществяване на 

подкрепа? 

Налице са разнообразни 

форми на дарителство 

Налице са 

 желани/планирани форми 

на дарителство 

Налице са препятствия 

пред реализирането на 

форми на подкрепа 

Наблюдава се промяна в 

живота на подкрепяните 

целеви групи 

Каузите заради, които се За какви каузи се дарява Налице са разнообразни 
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прави най-често? 

Как бизнеса достига до 

информация за каузите? 

каузи, за които е дарявано 

Налице са основни каузи 

за, които биха дарявали 

Налице са активни 

действия на институциите 

да въвличат бизнеса в 

подкрепа на каузи 

Нагласи към каузата 

„подкрепа на социални 

услуги за възрастни“ 

Доколко бизнеса е 

запознат с проблемите на 

възрастните хора и 

услугите, които се 

предоставят за тях? 

Как представителите на 

бизнеса разбират за 

проблемите на 

възрастните хора и 

услугите за тях? 

Налице е познаване 

 проблемите възрастните 

хора 

Налице е познаване на 

социалните услуги  

възрастни 

Институциите информират 

бизнеса за проблемите на 

възрастните хора 

Налице е готовност за 

включване на каузата за 

подкрепа на възрастни 

хора в корпоративна 

социална отговорност на 

фирмата 

3.2. Основни методи за събиране на информация 

Проучването се осъществи чрез използване на няколко основни методи, посочени по 

долу: 
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 Кабинетно проучване 

Кабинетното проучване е метод на събиране на информация от налични източници, 

между които нормативна база за корпоративна социална отговорност, политики и 

стратегии, налични доклади и анализи по темата. В допълнение информация относно 

наличните модели и каузи, обект на дарителство ще се потърси сред сайтове на 

организации, ангажирани с темата, както и на бизнес организации. 

В хода на изследване сред бизнеса бяха прегледани доклади и анализи, свързани с 

корпоративната социална отговорност, интернет страници на водещи компании в 

областта, нормативна база и политики, свързани с темата. 

 Количествено проучване сред представители на бизнес средите в област 

Пазарджик 

Количественото проучване е метод, чрез които може да се събере информация от по-

голям брой респонденти по структуриран начин и позволява количествена обработка 

от по-голяма съвкупност. Поради спецификата на респондентите в настоящото 

проучване е разработен въпросник (Приложение 1) с базови въпроси, свързани с 

нагласите и каузите за които даряват или биха дарявали. Проучването беше 

осъществено онлайн поради спецификата на групата респонденти. Извадката се 

генерира случайно от бази данни на различни организации и интернет базирани бази.  

Бяха изпратени над 500 покани за участие в проучването, за да се гарантира 

възможност, поради очаквания нисък праг на отговори за приближаване до очаквания 

брой респонденти.  

Респондентите, участвали в проучването с от различни бизнес сектори, но предимно от 

хотелиерство и ресторантьорство, продажби на дребно, строителство и недвижими 

имоти и професионални услуги и консултиране (Графика 1) 
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Графика 1 Бизнес сектори 

 

Участвалите в проучването компании са предимно с 1 до 9 наети лица, следвани от 

компании с 10 до 29 наети лица. За отбелязване е, че сред отговорилите са и няколко 

от най-големите компании в региона, с над 1000 наети (Графика 2). 
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Графика 2 Големина на компаниите 

 

 Качествено проучване - индивидуално дълбочинно интервю с представители на 

бизнеса от област Пазарджик 

Качественото проучване предоставя възможност за задълбочено изследване на 

нагласите, мотивацията и поведенческите стратегии на изследваните лица. В контекста 

на настоящето изследване бяха осъществени дълбочинни полу структурирани 

интервюта, с цел получаване на информация по ключовите показатели.  

Респондентите бяха подбрани типологично на общинско ниво, сред представители на 

бизнес средите, които имат осъществени контакти с общината и социалните услуги. 

Беше разработени ръководство с основни теми за полуструктурирано интервю. 

(Приложение 2) 

Общият брой респонденти, представители на бизнеса участвали в проучвания е 66. 
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4. Контекст на проучването 

4.1. Определение и същност на корпоративна социална 

отговорност 

Темата за отговорността на бизнеса към обществото става все по-значима и 

предизвиква силен интерес, дискусии и полемики през последните две десетилетия. 

Дефинициите на понятието „Корпоративна социална отговорност“ са разнообразни и 

динамични, доколкото самият предмет търпи бързо развитие.  

За целите на настоящото изследване възприемаме следната обхватна дефиниция: 

“Корпоративната социална отговорност (корпоративната устойчивост и отговорност)1 

са политики и практики, стратегически интегрирани чрез бизнес процесите за вземане 

на решения с цел минимизиране на негативния ефект на компанията върху социалната 

и околната среда и ангажиране на нейните заинтересовани страни.”2. 

Ангажиментът на европейските институции с политиките по КСО също непрекъснато 

нараства. „През 2011 г. ЕК публикува Съобщение относно Корпоративната социална 

отговорност (КСО) , с което въвежда ново схващане за КСО, надхвърлящо предишното 

възприемане3. В него дефиницията за КСО е пределно разширена: „отговорността на 

предприятията за въздействието, което оказват на обществото“4. 

В български контекст, КСО дълго време е по-скоро периферна тема и се възприема от 

широката публика по-скоро като набор от вътрешно-фирмени политики, изцяло 

зависещи от волята на собствениците и служещи за комуникационни и ПР цели. Днес 

                                                             
1 Corporate sustainability and responsibility (CSR) 
2 Стефанова, М. (2016), Фактори за приобщаване на българските малки и средни предприятия към 
корпоративната социална отговорност, СУ „Св. Климент Охридски“ 
3 До този момент определението на ЕК за КСО в рамките на Съобщението на Комисията от 2001 г. - 
COM(2001)366.) за корпоративната социална отговорност (КСО) е: „понятие, с което се означава 
интегрирането от страна на предприятията, на доброволна основа, на социалните и екологичните 
аспекти в икономическите им операции и във взаимодействието им със съответните заинтересовани 
страни.“ 
4 https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4475 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4475
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КСО вече има статут на национална политика, залегнала в стратегически документи: 

Стратегията за корпоративна социална отговорност 2009 – 2013 г.“5 и проекта за 

„Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.“6 на МТСП от 2019 г. 

Въпреки, че КСО остава не много популярна сред малкия и среден бизнес, водещите 

работодатели в страната са лидери в това отношение. Те са изградили необходимата 

инфраструктура и са интегрирали КСО в своите бизнес стратегии, задавайки модела, 

който националния бизнес може да следва.7  

Пример за начина, по който се възприема и целенасочено се работи в областта на КСО 

са компании като Овергаз, Асарел Медет, Загорка, Златна Панега Цимент, Пощенска 

банка и др. Посветеността на една компания на социалната отговорност и устойчивост 

е синтезирана от Овергаз АД: „Корпоративната социална отговорност за нас не е 

задължение, не е и моден тренд, който следваме, нито ни е вменена от някого. 

Ангажираността ни в полза на обществени каузи е част от нашето кредо вече почти 30 

години.“8 

Отделните сфери на КСО политиката са права на човека, трудови практики, околна 

среда, прозрачност/антикорупция, потребителски въпроси и социални инвестиции. 

Често, ориентацията на фирмите към определена сфера е пряко свързана с нейният 

предмет на дейност – например, фирмите от минната индустрия или производството 

на електроенергия най-често са ангажирани с политики за опазване на околната среда. 

Социалните инвестиции или социалните каузи са една от най-популярните сред 

бизнеса сфери на развитие на политики и практики в областта на КСО. Към тази тема се 

отнасят разнообразни области на участие на бизнеса – образование, подпомагане на 

местните общности, фолклорни, културни и спортни събития, социални услуги. Най-

разпространените форми са дарителството и спонсорството и те са свързани най-често 

                                                             
5 https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=600 
6 https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4475 

7 https://www.csrab.com/images/doc/CSRstate_2019_protect.pdf 
8 https://www.overgas.bg/za-overgaz/ustojchivo-razvitie/initsiativi-za-obshtnostta/ 

https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=600
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4475
https://www.csrab.com/images/doc/CSRstate_2019_protect.pdf
https://www.overgas.bg/za-overgaz/ustojchivo-razvitie/initsiativi-za-obshtnostta/
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с каузи като подкрепа на деца в риск (т.е. деца от домове/резидентни услуги, деца с 

увреждания и др.) и подкрепата за развитие на деца – таланти (в областта на спорта, 

изкуството, образованието). 

Корпоративната филантропия или дарителство е традиционната форма на 

реализиране на социални инициативи. Те се осъществяват най-често чрез финансови 

дарения, но често се реализира чрез предоставяне на продукти (например 

обзавеждане или хранителни продукти) и услуги (например строителни или ремонтни 

дейности). В последно време доброволният труд набира популярност. 

Примери за добри КСО практики в български контекст: 

 ABC Design & Communication 

„Равнопоставеността на работното място е важна за целия екип на ABC Design & 

Communication. Тя помага на разнообразието и възможностите всеки да развива и 

проявява себе си по най-добрия начин. Социалното включване е основа за устойчиво 

развитие на всяка фирма.“ 

Това е и в основата на факта, че в екипа винаги, вече 20 години, са били изключително 

толерантни към хората с различни потребности и възможности. Защото тяхната гледна 

точка е задължително нетрадиционна, важна и допълваща. А потенциалът им, макар 

клишето да налага друго, според мениджмънта е голям. И практиката го доказва. 

Дълги години в екипа има незрящи колеги, които работят напълно пълноценно и са 

важен двигател на проектите на дружеството. Тези колеги имат уникална 

чувствителност, много таланти, които в благотворната среда на екипа се разгръщат и 

достигат по-голяма зрялост. 

В допълнение в компанията има индивидуален подход към всеки човек от екипа по 

отношение възможности и нужди като учещ, родител, човек с други специални нужди. 

Индивидуални договорености за работно време, гъвкаво работно време, възможност 
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за дистанционна работа от дома, колективно взимани екипни решения – фирмата има  

дългогодишни традиции в това отношение.“9 

 Овергаз 

„Овергаз е създаден като общност от хора, които чрез своите професионални умения и 

опит се стремят да бъдат полезни с работата си за цялото общество. Идеологията на 

компанията е изградена върху етимологията на думата „компания“, състояща се от две 

латински думи - „cum“ и „panis“, означаващи „заедно за хляб“, т.е. „хората, с които 

споделям хляба си“ - мои колеги, партньори , хората, с които сме обединени от общи 

цели и ценности, които носят отговорност към хората около нас. 

От създаването си Overgas се стреми да даде пример за взаимодействие между 

свободни хора. Корпоративната култура насърчава творческата работа, а не просто 

ходенето на работа; доброволно и отговорно изпълнение, а не принуда с правен акт. 

Утвърждаването на Овергаз като добър корпоративен гражданин беше поставено като 

цел още от началото на компанията, далеч преди въвеждането на концепцията за КСО 

в България. Социалната отговорност е приоритет за компанията и нейните служители и 

неразделна част от реализирането на бизнес целите. Това не е единичен акт, а 

последователна дейност, чрез която компанията поема отговорността за своето 

въздействие върху обществото.“10 

 Лидл 

"Ти и Лидл за по-добър живот" е най-голямата инициатива на Лидл за социална 

отговорност. За втора поредна година програмата подкрепя социални проекти в цялата 

страна и цели да помага на хората в различните региони да имат по-пълноценен 

житейски опит. Програмата финансира проекти на НПО в 4 тематични области: 

образование, култура и историческо наследство, здравословен начин на живот и 

                                                             
9 Стефанова, М., (2018), Корпоративна устойчивост и отговорност, София: Издателство „Св. Григорий 
Богослов“, с. 114 
10 https://www.csrab.com/images/doc/CSRstate_2019_protect.pdf, с. 65 

https://www.csrab.com/images/doc/CSRstate_2019_protect.pdf
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околна среда. През 2017 г. инициативата финансира 31 проекта с фонд от 252 741 лева. 

Второто издание на инициативата се проведе през 2018 г. и финансира 20 нови 

проекта с фонд от 135 000 лева. За двете години по програмата са кандидатствали 

общо 805 проекта. 

"Ти и Лидл за по-добър живот" е част от политиката за Корпоративна социална 

отговорност на компанията, и отразява решимостта на Лидл да инвестира и да 

облагодетелства проекти на местните общности. Изпълнявайки проекти в четирите 

тематични области, ние целим да мотивираме хората да участват в дейности за общото 

благо и да им дадем възможност за по-пълноценен житейски опит.“11 

 Пощенска банка 

„Банката инвестира в специална програма за намаляване на въздействието на 

дейността и върху околната среда. Тя включва комплекс от мерки и дейности, свързани 

с прякото и косвено въздействие на организацията върху околната среда. В банката е 

създадена комисия „Опазване на околната среда“ със „Зелен борд“ и отдел „Околна 

среда“. Целта е опазване на природата чрез добри практики, като намаляване на 

потреблението на ресурси и развитие на дейностите по неговото финансиране. 

Дейностите на банката се отнасят до следните направления - енергоспестяване, 

оптимизиране на използването на водата, намаляване на използването на хартия, 

рециклиране на хартия и тонери, рециклиране на ИТ оборудването и т.н.“12 

4.2. Национални политики и нормативни документи 

Рамката на корпоративната социална отговорност се определя от международно 

признати принципи залегнали в редица документи на Европейската комисия и ООН, 

които дават насоки за практическо приложение на компаниите. България е страна от  

международни актове и инициативи в областта на КСО, които определят границите и 

                                                             
11 Пак там, с. 73 
12 Пак там, с. 74 
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възможностите за участие и включване в КСО дейности, като Конвенциите на МОТ 

относно трудовите стандарти, Всеобщата декларация за правата на човека, 

Международния пакт за икономически, социални и културни права;  актове на Съвета 

на Европа и актове на Европейския съюз, като Хартата на основните права на 

Европейския съюз, присъединена към Договора от Лисабон; Европейската социална 

харта; Глобалният договор на ООН от 2000 г., Международния стандарт ISO 26000 - 

„Указания за социалната отговорност  

4.2.1. Националната законова и политическа рамка за КСО 

Националната законова и нормативна база, която се използва при изработване на 

национални стратегически документи свързани с корпоративната социална 

отговорност касае следните документи: 

 Програма за управление на правителството на Република България за периода 

2017-2021 г. 

 Национална програма за реформи за 2019 г. 

 Национална концепция за социална икономика 

 Закон за предприятията на социалната и солидарната икономика 

 Национален план за действие по заетостта (ежегодна актуализация) 

 Кодекс за социално осигуряване 

 Кодекс на труда 

 Закон за уреждане на колективните трудови спорове 

 Закон за опазване на околната среда 

 Закон за защита на потребителите 

Стратегията за корпоративна социална отговорност13 за периода 2019 – 2023 г. е 

приета от българското правителство на 28 август 2019 г. в изпълнение на Програмата за 

                                                             
13 https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4475 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4475
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управление на правителството на Република България за периода 2017-2021. В 

стратегията се отчитат положителни резултати от предходната, сред които е 

разпознаваемост на КСО като самостоятелна дейност, извън маркетинговите и 

рекламните кампании и утвърденото място  и в публичните структури на централно и 

местно равнище. 

Разработването на Стратегията е в резултат на усилията на държавата за подобряване 

качеството на живот на хората чрез развитието на  прозрачни и отговорни бизнес 

политики и практики. Стратегията е продукт от общата работа на Консултативния съвет, 

в който участват представители на социалните партньори, академичните среди, 

неправителствените организации и държавните администрации.  

Стратегията КСО 2019 -2023 цели да насърчи устойчивото прилагане на прозрачни 

социално отговорни управленски и бизнес практики, както и стимулирането 

развитието на политика на социално отговорно управление на компаниите с държавно 

и общинско участие и структурите на публична администрация.  

Принципите, който залягат в Стратегията отчитат доброволността на корпоративната 

социална отговорност и връзката между управленските решения и ежедневните 

дейности с интересите на клиентите, доставчиците, потребителите, служителите и 

обществеността, в сферата на околната среда и на всички други, които са свързани с  

дейността на бизнеса.  

Стратегическият документ посочва основни заинтересовани страни сред, които са 

управлението на фирмите, ръководните звена на публичните институции и наетите 

служители. Сред по-широкият кръг от включени в процеса са потребителите, 

корпоративните клиенти, социалните партньори, граждански и академични 

организации. 

В Стратегията за КСО 2019-2023 г. се отбелязва необходимостта при нейното 

изпълнение да се извършва координация с мерки от други стратегически документи в 
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областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, 

опазване на околната среда, образованието и др. 

Стратегията включва визия, принципи и цели и е структурирана в няколко ключови  

тематични части. Визията на стратегията е свързана с „Устойчиво развитие на 

конкурентоспособни, привлекателни за работната сила, социално приобщаващи 

бизнес структури, органи на административното управление и граждански 

организации, осигуряващи достоен труд и баланс на интересите между 

заинтересованите страни“14 

Представена е актуалната ситуация в областта, основните концепции за КСО в 

национален и европейски контекст, предизвикателствата и бариерите пред 

проявленията на социално отговорно поведение.  

Определени са три нива на прилагане на КСО: базово, оперативно и висше ниво. 

Базовото ниво касае прилагане на добрите трудови, екологични и антикорупционни 

практики, а оперативното е свързан с балансиран и екологичен мениджмънт чрез 

социално, икономическо и екологично представяне. Висшето ниво е социално 

отговорен стратегически мениджмънт, основан на създаването на споделена стойност: 

социални иновации, практики на колективна социална отговорност, дарителство, 

доброволен труд, подпомагане подобряването на местната инфраструктура и др. 

Водещите принципи на изпълнение на стратегията са партньорство и диалог, 

концентрация върху определени области и дейности, допълняемост от други 

инициативи и дейности, всеобхватност на заинтересованите страни и устойчивост във 

времето.  

В стратегията са заложени са стратегическите цели, съответните дейности и мерки за 

тяхното изпълнение свързани с подобряване на прозрачността на КСО и 

разпространението на добри практики; повишаване равнището на доверие в бизнеса и 

                                                             
14 Пак там 
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развитието на социално отговорна потребителска култура; насърчаване на иновациите 

и инвестициите в отговорно бизнес поведение, насочени към стимулиране 

конкурентоспособността на фирмите, стабилността и дългосрочния растеж на 

икономиката; създаване на предпоставки и възможности за обвързване на КСО 

практики и социално предприемачество като средство за подобряване, както на 

работната среда и условията на труд, така и на конкурентоспособността на 

икономиката като цяло. Всяка една от стратегическите цели е обвързана с индикатори 

и съответни оперативни цели и мерки за тяхното изпълнение.  

Реализацията на Стратегията ще се осъществи на три етапа: 2019 г., 2020 – 2021 г., 2022 

- 2023 г. В изпълнение на Стратегията са разработени Планове за действие /2019 г. и 

2020-2021 г./, като предвидените дейности са в съответствие с целите на Стратегията и 

представляват координирани съвместни действия на заинтересованите страни. При 

необходимост, свързана с технологично развитие, което се отразява на трудовите 

отношения и въздействие върху околната среда и обществото, Стратегията може да се 

актуализара. 

Отговорният орган, който координира прилагането на Стратегията за корпоративна 

социална отговорност е Министерството на труда и социалната политика. 

Мониторингът се осъществява от Консултативния съвет по КСО и се прави периодично 

на всеки 12 месеца, като за целта се подготвя кратък доклад от страна на МТСП, която 

координира работата на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност 

относно постигнатия напредък. 

Законът за корпоративното подоходно облагане 15 урежда обектите на облагане, 

данъчно задължените лица, видовете данъци и начина на внасяне. В част Разходи за 

дарения, чл. 31 се посочва, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за 

                                                             
15 https://nap.bg/page?sId125fsL=3&id=472&textMode=0 
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дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат 

(счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на 

социални дейности, фондации и социални услуги. 

4.2.2. Дарителството в страната 

Според проучване на Алфа рисърч по поръчка на  Български дарителски форум в 

България през 2018 година са дарени 100 милиона лева. Най-голям дял на даренията 

са тези дарени от фондации(54,8 милиона или 55% от общите дарени средства)16. 

Проучването отбелязва запазването на тази тенденция през последните 5 години. 

Анализът показва, че с доста по-малък дял 36,6 млн. лв., са инвестициите от бизнеса в 

обществено значими каузи.  

В даренията са участвали и физически лица, които са допринесли с малко над 8,3 млн. 

лв. Анализите на БДФ показват тенденциии в последните години, които са свързани, 

както със запазеното положително отношение на българите към дарителството, така и 

по - ниски практически резултати на даряване. В по-голяма степен хората даряват вещи 

отколкото парични сред става; запазва се ниския дял на заявилите дарения за 

облекчаване на данъците и все още се дарява при възникване на проблеми, а не 

планирано. Проучването показва, че даренията с кутия и закупуване на стоки по 

определена кауза се запазват като предпочитани начини за дарения. 

Предизвикателство пред даренията е липсата на информация за начина и резултата от 

тяхното изразходване.  

4.2.3. Развитие на бизнеса в област Пазарджик 

В област Пазарджик са съсредоточени големи компании в областта на металургията, 

отбрана, селско стопанство, лекарства, обувки, животновъдство, хартия, химия, 

                                                             
16 https://www.dfbulgaria.org/2019/bdf-anslisys-2019/ 
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машиностроене, мебели, строителни материали, спортни стоки текстил. Част от тях са 

водещи за страната в национален план, като Асарел Медет, Оптико електрон, Винпром 

Пещера, Биовет, Гидо, Беса Валей, Федон, Еко мес, Белана, Елхим искра, Каучук, Ахат, 

Марица олио и др. Чуждите инвестиции са сравнително слабо застъпени.  

Налице са райони с водещ бизнес определен от природните ресурси и изградена 

среда. Приоритетно развита в региона е търговията. Туризмът е приоритетно развит в 

община Велинград, лека промишленост в Пещера, Брацигово Стрелча са райони със 

земеделие.  Преработката на дървен материал е съсредоточена в Брацигово и 

Велинград.  

В областта на промишлеността водеща компания е Асарел Медет, която дава около 30 

процента постъпления в бюджета на община Панагюрище. Тя е и сред компаниите в 

региона, които имат публична и прозрачна политика и многообразна практика на 

корпоративна социална отговорност17. 

Проучването не идентифицира достъпна и публична информация за  дейностите по 

корпоративната социална отговорност на повечето от водещите фирми в региона.  

4.2.4. Дарителство за социални каузи и услуги в региона  

Кабинетното проучване не идентифицира достатъчно публична информация за 

дарителство в областта на социални каузи и групи в региона. Сред ограничената 

информация за такава дейност са дарения с малък обхват като такива за читалище, 

исторически музей, изграждане на кръст в Пазарджик. По отношение на уязвими 

възрастни и стари хора беше открита информация за „Кампания Бъди човек“ 18, която 

се провежда ежегодно и събира хранителни продукти за стари хора. Българският 

червен кръст, Пазарджик чрез своя проект “Да помогнем заедно на хората от третата 

възраст“ предоставя хранителни продукти на стари хора в различни общини в региона. 

                                                             
17 http://www.asarel.com/Policy/SocialResponsebility.aspx 
18 http://bnr.bg/post/101194602/kampania-badi-chovek-za-poredna-godina-v-pazardjik 

http://www.asarel.com/Policy/SocialResponsebility.aspx
http://bnr.bg/post/101194602/kampania-badi-chovek-za-poredna-godina-v-pazardjik
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Организацията съобщава, че бизнеса е дарил 3 331 лв. и над 9 000 кг хранителни 

продукти за целта19.  

Проучването идентифицира и информация за реновирането на ЦНСТ за деца в община 

Велинград от Тийм Дивелъпмънт“ ЕООД заедно с “Б Браун Медикал” ЕООД и Община 

Велинград, Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“. 

4.2.5. Политики за развитие на дарителство и корпоративна 

социална отговорност в социалната сфера  

Стратегията за развитие на социални услуги на област Пазарджик20 е документът на 

регионално ниво, в който се визира необходимостта от обвързване на бизнеса с 

подкрепата на уязвими групи. 

 „Лостове за позитивно развитие на мрежата от социални услуги, която се изгради, в 

посока повишаване на качеството на услугите и улесняване на достъпа до тях, могат да 

бъдат намерени в партньорства в местните общности и като израз на корпоративна 

социална отговорност в средите на местния бизнес“21.  

В балансираната система за показатели за ефективност на социалните услуги към 

стратегията за социални услуги „носителите на корпоративна социална отговорност“22 

са посочени като партньори и ресурс, с показател брой инициативи и привлечени 

средства. В плана за реализация заедно със сдруженията на бизнеса се планира 

учредяване на областни награди за корпоративна социална отговорност за социални 

услуги и подпомагане на стари хора. В проучването не е открита информация за 

постигането на тези показатели и резултати.  

Публични политики и мерки за привличането на бизнеса не са идентифицирани в 

стратегическите документи на повечето общини в региона. В община Панагюрище 

                                                             
19 http://www.foodbankpazardjik.cybcom.net/about.php 
20 https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=985 
21 Пак там 
22 Пак там 

http://www.foodbankpazardjik.cybcom.net/about.php
https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=985
https://pz.government.bg/documents/socstrateg16-20.pdf
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където Асарел Медет има публична и широко обхватна програма за КСО23 прави 

впечатление, че активността и инициативността  е приоритетно от страна на 

компанията, а не от страна на местните власти. В същото време малка община като 

Сърница залага в стратегията си за социални услуги мерки и показатели за привличане 

на корпоративната социална отговорност за подкрепа на социални услуги за деца и 

възрастни24.  

5. Основни резултати от проучването 

5.1. Мотивационни стратегии 

 Програми за корпоративна социална отговорност 

Според данните, получени от количественото проучване преобладаващата част от 

участниците декларират, че нямат програми за КСО. Въпреки това, всяка четвърта от 

фирмите, участвали в проучването декларира, че има такава програма (Графика 3). 

                                                             
23 https://www.publics.bg/userfiles/file/SharedValues/SV1303.pdf 

24 https://www.sarnitsa.bg/% 

https://www.publics.bg/userfiles/file/SharedValues/SV1303.pdf
https://www.sarnitsa.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8/258-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-2016-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 
 
 
 
 
 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0074 с наименование “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и 
услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, финансиран от Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

25 
 

Графика 3 Наличие на програма за КСО 

 

Наличието на програми за корпоративна социална отговорност зависи от големината 

на бизнеса и финансовите възможности на компанията. Очаквано, колкото по-голям е 

бизнеса и съответно оборота, толкова по-големи са възможностите за участие в 

благотворителни кампании и инициативи. Това от своя страна се свързва с 

разработването на програми за КСО, в която се поставят конкретни цели и се планират 

дейности за реализиране. За наличието на програми за КСО значение имат разбира се 

и други фактори, сред които лидерството и желанието да се подкрепят каузи. 

Мотивационните стратегии са свързани и с нагласата на ръководството да подкрепят 

социални каузи. 

 

 

 

Да
26%

Не
74%

Има ли вашата компания програма за корпоративна 
социална отговорност (КСО)?

Опитваме се да правим капитализъм с човешко лице. 

(Интервю бизнес) 

Фигура 1 Мотивационни стратегии 
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В големите компании има няколко фактора, които са определящи за развитието на 

КСО. Сред тях са лидерството, създаване на вътрешна фирмена култура на участие и 

съпреживяване на успеха, както и партньорство с местна власт и партньори. 

 

 

 

 

 

 

 Практики/опит в подкрепа на социални каузи (социални инвестиции) в област 

Пазарджик 

Въпреки липсата на програма за КСО в преобладаващата част от участвали в 

проучването фирми, прави впечатление, че е налице голяма подкрепа за социални 

каузи. Данните показват, че 44% от участвалите в проучването фирми имат опит в 

подкрепа на социални каузи (Графика 4).  

Това демонстрира растящата ангажираност на бизнеса със социалните проблеми в 

региона и е възможност за развитие на съвместни дейности и инициативи. 

Политиката за КСО е елемент, който е вграден в цялостната бизнес стратегия на 

компанията. Не е нещо изолирано. Имаме един документ наречен „Обща 

фирмена политика“, където са дефинирани основните стратегически направления 

и КСО е такова основно стратегическо направление, което да гарантира 

устойчивото развитие на компанията. (Интервю, бизнес) 

 

 

Фигура 2 Мотивационни стратегии 
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Графика 4 Опит в подкрепа на социални каузи 

 

В тази част от компаниите, които са по-големи и имат опит, КСО е част от цялостна 

програма за социална отговорност, която обхваща безопасност и здраве при работа, 

развитие на човешкия капитал и подкрепа за родния край – наречено 

спомоществователство и партньорство. 

 

 

 

 

 

 

Да
44%

Не
56%

Имате ли опит в подкрепа на социални каузи 
(социални инвестиции) в област Пазарджик?

Нашата визия буквално е формулирана с няколко думи „Подкрепа за 

родния край.“ Тя е свързана с повишаване на местния капацитет от една 

страна и от друга страна проекти с дългосрочна добавено стойност. Защото 

това е региона, върху който ние въздействаме и икономически и социално 

и защото от него произхождат над 93%от работещите в компанията. Т.е. 

подкрепата за нашия екип се връщат в местната общност. (Интервю, 

бизнес) 

 

Фигура 3 Визия за КСО 



 
 
 
 
 
 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0074 с наименование “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и 
услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, финансиран от Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

28 
 

 

 

 

 

 

Повечето респонденти, които споделят, че имат опит в подкрепа на социални каузи от 

различен вид, ги позиционират в областите подкрепа на деца, социални институции и 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на социалните услуги за възрасти хора също са налице практики по 

подкрепа, основно към пенсионерските клубове. 

 

 

 

 

 

Фигура 4 Опит в подкрепа на социални каузи 

Подпомагам пенсионерския клуб и пенсионерски 

събор, който се организира всяка година  

(Интервю, бизнес) 

 

Фигура 5 Опит в подкрепа на социални каузи 

Подкрепя социални каузи – дома 

за деца и юноши, направили 

цялото обзавеждане. Тази година 

имало годишнина на дома. 

Даваме дарения – пари на ръка. 

(Интервю, бизнес) 

 (Интервю, бизнес) 

 

Даряват се за деца и 

образованието и то на 

талантливите деца „за да 

задържим кадърните в 

града“ (Интервю, бизнес) 
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 Комуникация с оторизираните институции, която мотивира бизнеса 

Изследването констатира, че не са налице планирани и целенасочени действия за 

осъществяване на комуникации на местната власт с бизнеса, така че да се постигне 

сътрудничество и да се насочат усилията към актуални политики и да се постигне 

съответствие на КСО местните потребности и политики.  

Въпреки това, малка и изолирана практика е идентифицирана в една община за 

постигнато успешно сътрудничество между местна власт и бизнес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Форми за осъществяване на подкрепата 

 Форми на дарителство 

Една от често срещаните форми за дарителство е личната ангажираност с каузата. Тази 

лична ангажираност е представена като по-важна понякога, отколкото осигуряване на 

материални средства. 

 

Гледаме да не даваме дрехи и играчки, 

по-скоро да прекарваме време с тях. 

(Интервю, бизнес) 

Фигура 7 Форми на дарителство 

От 2001 г е сключен дългосрочен договор с община 

Панагюрище и тази традиция продължава и 

досега, с различни проекти за подпомагане на 

местното развитие. (Интервю, бизнес) 

(Интервю, бизнес) 

 

Фигура 6 Сътрудничество с местна власт 
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Друга форма е осъществяването на благотворителни кампании за деца с увреждания в 

Пазарджик, както и даряване за читалища. Реално тези форми на дарителство чрез 

инициативи на организации се свързани и с подкрепа за възрастни и стари хора, пред 

вид факта, че са преобладаващата част от населението в малките населени места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включваме се в инициативи на организации, 

където контингента е преобладаващо от 

възрастни хора – например женско дружество 

„Райна Княгиня“ или местното читалище или по 

селата – те не се афишират като място за 

възрастни, но повече от тях са потребители. 

(Интервю, бизнес) 

Фигура 8 Форми на дарителство и подкрепа 
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Други форми на дарителство и благотворителност са включване на персонала на 

фирмите в различни инициативи и промотиране на каузи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително, респондентите споделят за кръводарителски акции, коледни базари, 

подкрепа на деца с увреждания, диабетици и др. 

 

 

 

 

 

 

Включваме се в Игри за добрини на българската 

мрежа на глобалния договор, „Да изчистим 

България“, насърчаваме и промотиране 

всякакви доброволчески инициативи и участие 

в благотворителни каузи. (Интервю, бизнес) 

Два пъти годишно правим акция за кръводаряване 

при нас – участват над 170 души. дневният център 

за деца и възрастни с увреждания „Дъга“, 

пенсионерски клубове, асоциация на диабетиците. 

Сега ще правим коледен базар в полза на децата 

от младежкия. (Интервю, бизнес). 

Фигура 9 Доброволчески инициативи 

Фигура 10 Доброволчески инициативи 
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 Желани/планирани форми на дарителство 

Повечето форми на дарителство не са планирани, а по-скоро инцидентни, свързани с 

конкретни търсения и запитания от страна на институции и услуги. 

 

 

 

 

Данните от количественото проучване потвърждават, мнението на респондентите, че 

най-предпочитаната форма за даряване са благотворителните събития (Графика 5). Тук 

съществено е и това, че в тези събития инициативата и организацията не е на бизнеса, 

а на местна власт и НПО. Това прави участието в „планирани“ благотворителни събития 

„не планирано за бизнеса“. На следващо място се подреждат кутии за дарения, SMS и 

дарителство по ведомост. Това са по-скоро индивидуални форми на дарения и са 

предпочитани от фирмите. 

Даваме на парче, когато поискат. 

(Интервю, бизнес) 

 

Фигура 11 Планиране на дарителството 
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Графика 5 Основни форми на дарителство 

 

Сборът от процентите надхвърля 100%, защото респондентите са давали повече от един отговор. 

 Препятствия пред реализирането на форми на подкрепа 

Основното предизвикателство пред малкия и среден бизнес е наличието на финансови 

възможности за включване в дарителски кампании. Други теми са и отношенията и 

сътрудничеството с местната власт, както и начина на комуникиране на потребностите 

от страна на НПО, местна власт, доставчици на услуги. Според респондент 

представителите на услуги „търсят директния контакт, вместо да кандидатстват по 

официален път през фондацията на компанията“ (Интервю бизнес), което затруднява 

участниците в процеса.  

От една страна тези директни срещи са загуба на време за малкия и среден бизнес, а 

от друга търсещите подкрепа не винаги могат да си формулират добре обосновката за 

50%

39%

30%

27%

13%

9%

Благотворителни събития

Кутии за дарение

Чрез SMS

Дарителство по ведомост

Медийни и рекламни кампании

Отчисление от стойността на продукт

Какви са основните форми а дарителство, които 
предпочитате/бихте предпочели?
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исканата помощ. Участниците споделят и за известна неудовлетвореност от реакцията 

на получилите подкрепа след като е осъществено дарението.  

 

 

 

 

 

 Промяна в живота на подкрепяните целеви групи 

За част от компаниите, които осъществяват благотворителни инициативи резултатът и 

промяната в живота на хората е от съществено значение. Тази промяна рефлектира и 

върху други области на обществения живот и развива бизнес средата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарение на този проект 

посещаемостта на музеите в община е над 

средната за страната. Рефлектира много 

пряко върху малкия и средния бизнес, 

върху хотелиерството, като цяло 

туристическия бизнес. (Интервю, бизнес) 

Фигура 13 Резултати от благотворителността 

Всички тези, икони и подаръци, които виждатe, с 

които съм отрупан и нямам нужда са от хора, които 

са получили помощ. (Интервю бизнес) 

Фигура 12 Предизвикателства при осъществяването на подкрепа  
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Тази промяна се разглежда в дългосрочен план, от компаниите, които имат КСО 

програми и целите им са насочени не само към конкретни групи и потребности, но към 

цялостна промяна в живота и облика на населеното място. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-голямата ни инвестиция е 

многопрофилната болница. Цял общински 

сектор – здравеопазването се промени 

радикално заради нея. Заради болницата 

процесът на миграция се обръща – през 2018 г. 

има повече семейства с малки деца, които са се 

заселили, отколкото са напуснали. (Интервю, 

бизнес) 

Фигура 14 Резултати от благотворителните инвестиции 
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5.3. Благотворителни каузи 

 Разнообразни каузи, за които е дарявано 

Според данните от направеното проучване наличните програми за КСО са фокусирани 

предимно към социални каузи и инвестиции (Графика 6). Видно от графиката 71 % от 

участвалите в проучването фирми фокусират програмата за КСО към социални каузи, 

докато другите каузи заемат далеч по-малък дял.  

В допълнение са посочени и други области, сред които са различни трудови практики, 

права на човека, околна среда и потребителски теми.  
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Графика 6 Области на фокус в програмите за КСО 

 

Сборът от процентите надхвърля 100%, защото респондентите са давали повече от един отговор. 

Сред социалните каузи, обаче преобладават тези, насочени към деца както рискови 

групи, така и в образователната сфера и за талантливи деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

7%

21%

7%

7%

0%

Социални каузи/инвестиции

Права на човека

Трудови практики

Околна среда

Потребителски теми

Прозрачност/антикорупция

В кои области е фокусирана програмата ви за КСО?
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 Основни каузи, за които биха дарявали 

Основните каузи, които биха активирали дарителска дейност са свързани с 

подпомагане на деца, включително деца с увреждания. Възрастните хора остават на 

второ място, след тях са жертвите на насилие, спортните и образователните каузи 

(Графика 6). Едва 10% биха се ангажирали с дарителство за каузи, свързани с борбата с 

корупцията. 

Фигура 15 Благотворителни каузи 

Даряваме за нуждите 

талантливи деца в община. 

Важното е да са от града, 

да имат добър успех. 

(Интервю, бизнес) 

 (Интервю, бизнес) 

 

  

За съжаление нямаме 

готовност за стари хора. 

Нали все мислим за 

перспектива. Затова се 

обръщаме към децата. 

(Интервю, бизнес) 
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Графика 7 Основни каузи за даряване 

 

Сборът от процентите надхвърля 100%, защото респондентите са давали повече от един отговор. 

 Активни действия на институциите да въвличат бизнеса в подкрепа на каузи 

Проучването не идентифицира практики по активно въвличане на бизнеса в подкрепа 

на каузи. Нещо повече, данните показват, че услугите търсят бизнеса за решаване на 

конкретни проблеми. Това е не винаги достатъчно убедително за бизнеса, дори 

затруднява комуникацията и поставянето на цели на дългосрочни партньорства. В 

допълнение, местната власт не е включена в дискусия, целеполагане и обсъждане на 

каузите, което може да доведе до разминаване в целите и разпиляване на средства и 

като резултат неудовлетвореност и за двете страни. 

 

 

67%

33%

25%

25%

23%

23%

20%

10%

Подпомагане на деца, в това число и такива с 
увреждания

Подпомагане на възрастни, в това число и такива с 
увреждания

Подпомагане на жертви на насилие – домашно насилие, 
трафик на хора, сексуално насилие

Подпомагане на образователни каузи

Подпомагане на екологични каузи

Подпомагане на спортни каузи

Подпомагане на таланти

Подпомагане на инициативи за 
прозрачност/антикорупция

Какви са основните каузи, за които дарявате/бихте 
дарявали в област Пазарджик?
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Данните показват, че преобладаващата част от бизнеса в областта не планира да 

разшири благотворителната си дейност в близката една година (59%). Въпреки това, 4 

от 10 фирми, смятат, че ще разширят тази дейност (38%).  

Този потенциал трябва да се използва от местната власт и доставчиците, за да се 

постигне съвместно планиране на нуждите и каузите за подкрепа (Графика 8). 

Графика 8 Планове за развитие на благотворителност 

 

38

3

59

Планираме да разширим благотворителната си 
дейност в областта

Планираме да намалим благотворителната си 
дейност в областта

Планираме благотворителната ни дейност да остане 
същата

Какво планирате за благотворителната дейност на 
вашата фирма в близко бъдеще/през следващата година 

в област Пазарджик?(%)

Нямаме връзка с общината по отношение на 

каузите, които подкрепяме (Интервю, бизнес). 

 

  

Фигура 16 Въвличате на бизнеса в подкрепа на каузи 
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5.4. Нагласи към каузата „подкрепа на социални услуги за 

възрастни“ 

 Познаване проблемите възрастните хора 

Проблемите на възрастните хора са познати на представителите на бизнеса. Сред тях 

те посочват самотата и невъзможността да се справят с всекидневието. Част от 

респондентите споделят, ангажираност с тези проблеми, но предимно в лично 

качество. 

 

 

 

 

 

 

 

Друг респондент подкрепя това мнение, като допълва, че това заминаване в чужбина 

на млади хора ще промени облика на населените места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възрастните хора са самотни, защото децата им са в 

чужбина. Мой съсед дойде да му помогнем да си 

купи радиатори, децата му са в чужбина (Интервю, 

бизнес) 

 

Тежки проблеми имат възрастни хора . Ние 

по-скоро сме патриархално общество и сме 

свикнали да живеем заедно. (Интервю, 

бизнес) 

Фигура. 17 Познаване на проблемите на възрастните хора 

Фигура 18 Познаване проблемите на възрастните хора 
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 Познаване на социалните услуги възрастни 

Повечето от участниците в проучването споделят разбирането, че социалните услуги за 

възрастни са резидентни институции – домове.  

 

 

 

 

 

Това, че те не споменават други услуги за възрастни показва непознаване на системата 

за подкрепа, препятствие пред това да реализират благотворителност спрямо тях. 

 Информиране на бизнеса за проблемите на възрастните хора 

Информация за социалните услуги представителите на бизнеса получават в по-голяма 

степен като живеещи в едно населено място, отколкото по официален път. В същото 

време участници в проучването считат, че наличните институции за стари хора или не 

предоставят в достатъчна степен качествена грижа или са трудно достъпни. 

 

 

Дом за стари хора е първото, за което се сещам, 

когато става дума за услуги за възрастни 

(Интервю, бизнес) 

 

Фигура 20 Познаване на услугите за възрастни 

Старите хора са сами – децата и внуците са 

заминали. Като си отидем, тези къщи ще останат 

така – няма кой да ги поддържа (Интервю, 

бизнес) 

 

Фигура 19 Познаване на проблемите на възрастните хора 
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 Готовност за включване на каузата за подкрепа на възрастни хора в 

корпоративна социална отговорност на фирмата 

Проучването не идентифицира налична готовност за подкрепа на социалните услуги за 

възрастни хора. Факторите, които са водещи и, които оказват влияние са следните. От 

една страна темата за възрастни с увреждане и стари хора е трудно да бъде разбрана, 

без наличието на личен мотив. От друга страна са налице културални бариери и 

разбиране за „третата възраст“ като финална в човешкия живот и не свързана с 

повишаване на качеството на живота. Освен това, не е налице информация сред 

бизнес средите относно наличните услуги и възможностите за подкрепа. Не на 

последно място, комуникационните модели не са налични или не са успешни. 

 

 

Няма домове като в чужбина. Общината 

направи нещо подобно, но там не е лесно да 

отидеш. Ако домовете са по-хубави, то и 

възрастните няма да го разбират наказание. 

(Интервю бизнес)  

Фигура 21 Нагласи към социалните услуги 
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6. Основни изводи и препоръки 

6.1. Основни изводи  

Изводите от направеното проучване са групирани в три групи: области на КСО, 

факторите, които мотивират, типа инвестиция в КСО. 

Областите на КСО са в пряка зависимост от предмета на дейност на фирмата, т.е. 

свързани са с производството и търговията с различни продукти, с мястото в местната 

общност, с основния поминък в общината и др. В допълнение големината на фирмата, 

обема на продукцията, броя на персонала оказва влияние върху наличието/липсата на 

стратегия и планиране на тези действия. 

Мотивацията и факторите, които я обуславят е лидерството, наличието на фирмена 

култура и степента, в която местната общност(местни власти и бизнес) е отворена за 

партньорство. 

Поставена в този контекст темата за възрастни и стари хора изисква специално 

внимание на застъпниците за каузата подкрепа на социални услуги. Това внимание 

означава информиране на бизнеса какви трябва да бъдат услугите за тези групи, как те 

да са интегрирани в живота на местната общност, като пременят облика на населеното 

място  и в същото време посрещат нуждите на възрастните и стари хора в нея. 

Проучването не идентифицира активност и инициативност на местните власти за 

привличане  на бизнеса в подкрепа на социалните услуги за възрастни и стари хора. 

6.2. Препоръки 

Препоръка №1 

Създаване на клъстери и асоциации за малките и средни фирми, които да поемат 

управлението на социалните инвестиции, като по този начин се осигури, както по- 
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големи инвестиции на бизнеса, така и тяхното насочване към налични потребности 

включително и тези на възрастни и стари хора. 

Препоръка №2 

Инициативност и активност на местните власти за въвличане на бизнеса в подкрепа на 

социални услуги за възрастни и стари хора. Това предполага повишаване нивото на 

информираност на бизнеса по отношение на целите, задачите и резултатите от 

развитието на тези услуги. 

Препоръка №3 

Включване на бизнеса в процеса на планиране на услугите на местно ниво, 

мониторинга и оценката на тяхното изпълнение. По този начин би могло да се осигури 

ефективно въвличане на бизнеса в актуални проблеми на уязвими групи в региона и 

адекватно развитие на КСО политики и практики чрез иницииране и провеждане на 

обществени обсъждания с участието на местната общност и бизнес относно местните 

потребности и представяне за дискусия на иновативни модели за подкрепа на 

възрастни и стари хора. 
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7. Приложения 

7.1. Приложение 1 Въпросник за количествено проучване 

Въпросник бизнес 

1. В кой сектор работи Вашата компания? 

Професионални услуги и консултиране 

Банково дело  

Производство и разпространение на енергия 

Транспорт 

Финанси и застраховане  

Информационни технологии  

Проектиране  

Лека промишленост  

Минно дело 

Хотелиерство и ресторантьорство 

Строителство и недвижими имоти 

Продажба на дребно 

Образование 

Институции и държавна администрация 

Здравеопазване и обществени услуги 

Социални дейности 

Петрол и газ  

Друго ……………………………………………………………… 
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2. Колко служители работят за Вашата компания? 

1-9 наети лица 

10-29 наети лица 

30-49 наети лица 

50-199 наети лица 

200-499 наети лица 

500-999 наети лица 

1,000-4,999 наети лица 

3. Има ли вашата компания програма за корпоративна социална отговорност 

(КСО)? 

Да 

Не – Прескочете на В. 5 

4. В кои области е фокусирана програмата ви за КСО? 

Социални каузи/инвестиции)? 

Права на човека 

Трудови практики 

Околна среда 

Прозрачност/антикорупция 

Потребителски теми 

5. Имате ли опит в подкрепа на социални каузи (социални инвестиции) в област 

Пазарджик? 

Да 

Не 
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6. Какво планирате за благотворителната дейност на вашата фирма в близко 

бъдеще/през следващата година в област Пазарджик? 

Планираме да разширим благотворителната си дейност в областта 

Планираме да намалим благотворителната си дейност в областта 

Планираме благотворителната ни дейност да остане същата 

7. Какви са основните каузи, за които дарявате/бихте дарявали в област 

Пазарджик? 

Подпомагане на деца, в това число и такива с увреждания,  

Подпомагане на възрастни, в това число и такива с увреждания 

Подпомагане на жертви на насилие – домашно насилие, трафик на хора, сексуално 

насилие) 

Подпомагане на инициативи за прозрачност/антикорупция 

Подпомагане на екологични каузи 

Подпомагане на спортни каузи 

Подпомагане на образователни каузи 

Подпомагане на таланти 

8. Ако „да“ какви форми на дарителство предпочитате/бихте предпочели? 

Дарителство по ведомост,  

Чрез SMS,  

Отчисление от стойността на продукт 

Кутии за дарение,  

Благотворителни събития,  

Медийни и рекламни кампании 
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............................................... 

9. Според Вас, има ли други социални услуги, които трябва да се предлагат в 

област Пазарджик? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7.2. Приложение 2 Ръководство за интервю 

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕРВЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

I. Представяне (5 мин.) 

 Посочване методите на работа и целта на интервюто. 

 Вдъхване увереност на респондента. 

 Създаване на спокойна атмосфера. 

 Запознаване. 

II. Изследване на практиките на КСО/дарителство (20 мин.) 

 Има ли вашата компания програма за корпоративна социална отговорност? Ако 

да в кои области сте се съсредоточили (права на човека, трудови практики, околна 

среда, прозрачност/антикорупция, потребителски теми, социални каузи/инвестиции)? 

 Имате ли практика/опит в подкрепа на социални каузи (социални инвестиции) в 

област/община Пазарджик? 

 Какви каузи сте подпомагали? 

 В момента подпомагате ли/дарявате ли? 

 Ако „да“ какви форми на дарителство предпочитате/бихте предпочели? 

o дарителство по ведомост,  

o чрез SMS,  

o отчисление от стойността на продукт 

o кутии за дарение,  

o благотворителни събития,  

o медийни и рекламни кампании 

o ............................................... 
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 Планирате ли да разширите благотворителната си дейност? 

 Какви са основните каузи, за които бихте дарявали? Изследва се: 

o Подпомагане на социални каузи (деца, в това число и такива с увреждания, 

възрастни, в това число и такива с увреждания, жертви на насилие – домашно насилие, 

трафик на хора, сексуално насилие) 

o Прозрачност/Антикорупция 

o Подпомагане на екологични каузи 

o Подпомагане на спортни каузи 

o Подпомагане на образователни каузи 

o Подпомагане на таланти  

 Имате ли опит в социалното предприемачество  (т.е. работните места за хора в 

риск ; които създавате във вашата фирма/бизнес или подкрепящ инициативи 

осигуряващи ангажираност на целевите групи)? 

III. Съпътстващи проблеми/трудности (5 – 10 мин.) 

 Доколко закона ви помага да дарявате, улеснява даренията? 

 Имали ли сте/имате ли трудности, проблеми при комуникацията с 

представителите на властите ангажирани с развитието на социални услуги? 

 Какво признание получавате за дадените дарения? 

IV. Нагласи към каузата „подкрепа на социални услуги за възрастни“ (15 мин.) 

 Доколкото познавате проблемите възрастните хора; Как и какво знаете за 

техните нужди? 

 Какво знаете за социалните услуги за възрастни? Кое е първото, което ви идва 

на ум, когато чуете „Услуга за възрастни“? 

 Съществува ли у нас подобен проблем? 
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 Важна ли е според вас тази тема? 

 Имате ли нужда от допълнителна информация по тази тема? Каква конкретно? 

 Тази кауза може ли да стане част от политиката на дарителство/корпоративна 

социална отговорност на фирмата? 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация 

"СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ В ОБЩНОСТТА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган. 
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