
УРОК 15. КОРПОРАТИВНА 
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

НА БИЗНЕСА.  
ЕКОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ 

 
 



План на урока 

•Концепцията за корпоративна социална 
отговорност (КСО) на бизнеса 

•Екологично мислене 
 



КСО на бизнеса 

Корпоративната социална отговорност (КСО) е начин на мислене 
и поведение, които се характеризират със следното: 
организациите доброволно поемат грижи за обществото и 
околната среда, като ги интегрират в своята производствена 
дейност и взаимоотношенията си със заинтересованите страни.  

 

• КСО е съвкупност от икономически, екологични и социални 
инициативи, които организациите осъществяват във 
взаимодействие със заинтересованите страни.  

• Целта е да се намалят определени рискове за организацията, да 
се подобри нейната репутация; в дългосрочен план – да се 
засили нейната конкурентна позиция.  

 



КСО – ценности и поведение 

Защита/опазване на 
околната среда 

Енергийна ефективност Права на потребителите 

Лоялна конкуренция Грижа за хората в 
организацията (обучение, 
развитие, здравословни и 
безопасни условия на труд) 
 

Партньорски отношения (със 
заинтересованите страни) 

Отговорност и принос за 
развитието на региона 

Производство/предлагане в 
съответствие с нуждите на 
клиентите 

Повишена чувствителност към 
важни проблеми на 
обществото 
 

Устойчиво развитие Отговорно корпоративно 
гражданство 
 

Прозрачност и отчетност 

Създаване на добри работни 
места 

Социални програми за хората в 
организацията (или за групи 
извън организацията) 

Насърчаване на пестеливостта 
и рационалното използване на 
ресурси 



Екологично мислене 

Екологичното мислене и поведение са важен елемент на социално 
отговорното мислене и поведение. Екологичното мислене е 
манталитет, който се основава върху разбирането, че опазването 
на природата (природните ресурси) има изключително важно 
значение за хората и обществото.  

 

• Осъзнаването на този факт обосновава поведение, насочено към 
опазване и развитие на физическите елементи на природната 
среда: въздух (атмосфера), води, земя (почва).  

• В по-широк смисъл екологичното мислене се основава върху 
виждането, че грижата за природата (и природните ресурси) е 
неотменна част от стратегиите и политиките за устойчиво 
развитие.  

 



Устойчиво развитие 
Устойчивото развитие се „крепи“ върху три стълба – 
икономически, социален и екологичен; те трябва да се 
развиват хармонично (съгласувано).  

 

• Важен акцент в икономическия компонент на устойчивото 
развитие е стремежът към рационално, пестеливо и  разумно 
използване на природните ресурси и грижата за тяхното 
възстановяване (възпроизводство). Сред важните аргументи на 
това поведение е грижата за бъдещите поколения. Друга важна 
насока в икономическото поведение е развитието на 
екологосъобразни технологии, чрез които природните ресурси се 
използват рационално, икономично, могат да се възстановяват 
(възпроизвеждат). 

 



Екологично мислене и поведение 
Събираме разделно отпадъците – 
поставяме ги в нарочно 
определени контейнери. 

Отказваме се да използваме 
артикули за еднократна употреба 
(чаши, бутилки…) – ориентираме 
се към подобни за многократна 
употреба. 

Предпочитаме изделия, които са 
произведени от рециклирани 
отпадъци (хартия за писане, 
опаковки и др.).  

Ако не е безусловно необходимо 
да използваме 10 крушки за 
осветление, използваме по-малко. 

Все повече използваме 
енергоспестяващи уреди – 
хладилници, перални, компютри, 
лед (LED) лампи… 
 

Все по-малко автомобили с 
класически двигател – повече 
автомобили с хибридни и изцяло 
електрически технологии. 

Преход от използване на 
невъзобновяеми енергийни 
източници (кои са те?) към 
възобновяеми (кои са те?). 

„Зелен офис“ – система от мерки и 
поведение в организацията, които 
водят до пестене на ресурси и… 

При развита градска 
инфраструктура повече хора 
започват да се придвижват с 
велосипед (а не с автомобил). 
 

Увеличават се формите на 
споделено използване на ресурси 
(разкажете повече за това). 

На балкона и покрива може да 
отгледате чудесни домати 
(рационално използване на 
ограниченото градско 
пространство). 

Отпадъците може да се изгарят 
(източник на енергия); но така 
също да се преработват в полезни 
суровини – кое е за предпочитане? 

 
Какво още? 

 
Какво още? 

 
Какво още? 
  


