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ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА 
ПОДКРЕПА ОТ РЕКТОРА НА УНСС  

ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ СТАТЕВ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ 
ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА ПОДКРЕПА  
ОТ РЕКТОРА НА УНСС   
ЗА 2016 – 2018 ГОДИНА 

До всички заинтересовани страни  

20 ЮНИ 2019 ГОДИНА

С настоящия документ декларирам, че Университетът за национал-
но и световно стопанство потвърждава отново своята подкрепа за де-
сетте принципа на Глобалния договор на ООН в областта на правата 
на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията. 

В това комюнике за ангажираност ние даваме общо описание на 
действията, свързани с непрекъснато подобряващата се интеграция 
на принципите на Глобалния договор на ООН в нашата стратегия, кул-
тура и всекидневни дейности.  

Настоящото комюнике показва ангажираността на студентите, ака-
демичния състав и администрацията на УНСС за постигане на устой-
чиво и социално отговорно развитие през периода на членство в Гло-
балния договор на ООН от 2016 до 2018 година.   

Проф. д.ик.н. Стати Статев
Ректор на УНСС
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Университетът за национално и све-
товно стопанство (УНСС) е най-голямо-
то и най-старото висше икономическо 
училище в България и Югоизточна 
Европа, с 99-годишна история. УНСС е 
най-големият български университет 
с 21 534 студенти, които се обучават в 
редовна и дистанционна форма в 43 
бакалавърски специалности и 108 ма-
гистърски специалности, и 450 българ-
ски и чуждестранни докторанти, които 
се обучават в 38 докторантски програ-
ми. Преподавателите са близо 500, 
от които 300 – професори и доценти. 
В УНСС има осем факултета: Общоико-
номически, Финансово-счетоводен, 
Управление и администрация, Бизнес 
факултет, Икономика на инфраструк-
турата, Международна икономика и 
политика, Приложна информатика 
и статистика и Юридически; 33 кате-
дри; Отделение „Институт за следди-
пломна квалификация” (с Център за 
факултативно обучение и Школа за 
чуждоезиково обучение), Институт по 
икономика и политики, Институт по 
творчески индустрии и бизнес, Инсти-
тут по предприемачество; Център за 
дистанционно обучение (с регионален 
център в Хасково), Университетски 
център по интелектуална собственост, 
Център за устойчиво развитие, Меж-

дууниверситетски център за разви-
тие на кариерата и др. Университетът 
притежава система за управление на 
качеството на обучение, сертифи-
цирана по международния стандарт  
ISO 9001:2015. 
УНСС е координиращ университет за 
България в Централноевропейската 
инициатива за междууниверситетски 
връзки, сътрудничи си със 108 уни-
верситета от цял свят, с които работи 
по съвместни магистърски програми, 
научноизследователски проекти, дис-
танционно обучение, обмен на студен-
ти и преподаватели. В УНСС е въведе-
на кредитна система, която осигурява 
възможност за мобилност на студен-
тите както между отделните специал-
ности, така и в други висши училища 
у нас и в чужбина. Основните цели на 
Университета са свързани с развитие 
на възможностите на академичния 
състав за иновативно партньорство 
с бизнеса, да продължи да насърча-
ва организираната доброволна и об-
ществена работа като предпоставка 
за усъвършенстване на практическия 
опит и умения на студентите, както и 
системно да повишава своя принос в 
изграждането на модерна, ефективна 
и постоянно развиваща се система за 
висше образование.

ЗА НАС

УЛ МИ ДЕКЕМВРИ
СТУДЕНТСКИ ГРАД

СОФИЯ

Университетът  за  национално  и
световно  стопанство  (УНСС)  е  най-

голямото  и  най-старото  висше
икономическо  училище  в  България
и  Югоизточна  Европа ,  с  99-годишна
история .  УНСС  е  най-големият
български  университет  с  21 534

студенти ,  които  се  обучават  в
редовна  и  дистанционна  форма  в  43

бакалавърски  специалности  и  108

магистърски  специалности ,  и  450

български  и  чуж  де  странни  док  то- 

ран  ти ,  които  се  обучават  в  3 8

докторантски  програми .

Преподавателите  са  близо  500, от
които  300 - професори  и  доценти .В
УНСС  има  осем   факултета :

Общоикономически ,  Финансово-

счето  во  ден ,  Управление  и
администрация ,  Бизнес  факултет ,

Икономика  на  инфраструктурата ,

Междуна  род  на  икономика  и
политика ,  Приложна  информатика
и  статистика  и  Юридически ;  33 ка- 

тедри ;  Отделение  "Институт  за
след  дипломна  ква  ли  фи  ка  ция"  (с
Център  за  факултативно  обучение  и
Школа  за  чуждоезиково  обучение) ,

Институт  по  икономика  и  политики ,

Институт  по  творчески  индустрии  и
бизнес ,  Институт  по
предприемачество ;  Център  за  дис- 

танционно  обучение  (с
регионаленцентър  в  Хасково) ,

Университетски  център  по
интелектуална  собственост ,

 

 

 

 

 

Център  за  устойчиво  развитие ,   Меж  ду   -

уни  вер  си  тет  ски  цен  тър  за  развитие  на
кариерата  и  др .

Университетът  притежава  система  за
управление  на  качеството  на  обучение ,

сертифицирана ,  съгласно
международния  стандарт  ISO 9001:2015.

УНСС  е  координиращ  университет  за
България  в  Централ  но  ев  ро  пей  ската
инициатива  за  междууниверситетски
връзки ,  сътрудничи  си  със  108

университета  от  цял  свят ,  с  които
работи по  съвместни  магистърски
програми ,  научноизследователски
проекти ,  дистанционно  обучение ,  обмен
на  студенти  и  преподаватели .

В  УНСС  е  въведена  кредитна  система ,

която  осигурява  възможност  за
мобилност  на  студентите  както  между
отделните  специалности ,  така  и  в  други
висши  училища  у  нас  и  в  чужбина .

Основните  цели  на  Университета  са
сварзани  с  развитие  на  възможностите
на  академичния  състав  за  иновативно
партньорство  с  бизнеса ,  да  продължи  да
насърчава  организираната  доброволна
и  обществена  работа  като  предпоставка
за  усъвършенстване  на  практическия
опит  и  умения  на  студентите ,  както  и
системно  да  повишава  непрекъснато
своя  принос  в  изграждането  на  модерна ,

ефективна  и  постоянно  развиваща  се
система  за  висше  образование .

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛ

ЗА НАС
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ПРАВА НА ЧОВЕКА

ПРАВА НА ЧОВЕКА



ПРИНЦИП 1.

ПРИНЦИП 2.

Гаранция за необвързване с действия, 
нарушаващи правата на човека

Зачитане и подкрепа за опазването  
на правата на човека

ПРАВА НА ЧОВЕКА



ОБУЧЕНИЕ  НА  ЧУЖДЕСТРАННИ
СТУДЕНТИ

 

 

 

 
        Чуждестранни студенти, обучавани в УНСС (брой)

Ежегодно Студентският съвет на 
УНСС и Студентската асоциация за 
изследване на международните 
отношения (САИМО) организират 
Ден на чуждестранните студенти 
в УНСС. През 2018 г. събитието се 
проведе в три панела, като във все-
ки един чуждестранните студенти 
представяха своите държави, сред 
които Украйна, Молдова, Косово, 
Казахстан, Северна Македония, Ал-
бания и Италия. Чуждестранните 
студенти с отличен успех, както и 
най-активните при представянето 
получиха специални сертификати.

Всяка година УНСС приема за обу-
чение студенти с български произ-
ход във всяко от професионалните 
направления „Икономика”, „Адми-
нистрация и управление”, „Право”, 
„Обществени кому  ни  кации и инфор-
мационни науки” и „Политически 
науки”. За 2017/2018 учебна година 
са записани общо 67 студенти, а за 
учебната 2018/2019 нарастват до 77.

В УНСС ежегодно нараства бро-
ят на обучаваните чуждестран-
ни студенти от страни извън ЕС в 
ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”.  
В  университета са записани студен-
ти от следните страни: Азербайджан, 
Албания, Алжир, Буркина Фасо,  
Вие т нам, Йемен, Йордания, Казах-
стан, Конго, Косово, Мавритания,  
Северна Македония, Мароко, Молдо-
ва, Монголия, Нигерия, Русия, Судан, 
Сърбия, Турция, Уганда и Украйна.

ОБУЧЕНИЕ  НА  ЧУЖДЕСТРАННИ
СТУДЕНТИ

 

 

 

Брой приети за обучение студенти с български 
произход

ОБУЧЕНИЕ  НА  ЧУЖДЕСТРАННИ
СТУДЕНТИ

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
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ПРАВА НА ЧОВЕКА

РАБОТНА СИЛА



РАБОТНА СИЛА

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП

РАБОТНА СИЛА

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП

Приемане свободата  
на сдружаване и ефективно  
признаване на правото  
на колективно договаряне

Премахване на всякакви  
форми на насилствен  
и принудителен труд

Ефективно премахване  
на детския труд

Изкореняване  
на дискриминацията  
по отношение на правото  
на труд и на професия

ПРИНЦИП 3.

   ПРИНЦИП 4.

ПРИНЦИП 5.

  ПРИНЦИП 6.

РАБОТНА СИЛА
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Академичен състав  
на УНСС през 2017 година

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА УНСС

Академичен състав  
на УНСС през 2018 година



 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СВОБОДАТА  
НА СДРУЖАВАНЕ, КОЯТО ОСИГУРЯВА УНСС,  

Е НАЛИЧИЕТО НА ТРИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В УНИВЕРСИТЕТА.

Синдикална организация  
ВОН – КНСБ при УНСС

Националният браншов синдикат „Висше образование и наука” (ВОН)  
е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България 

(КНСБ). Синдикалната организация ВОН – КНСБ при УНСС има дългогодишна 
история и членство в синдиката.

Синдикална секция  
към КТ „Подкрепа” при УНСС

В УНСС през декември 2015 година се създаде синдикална секция,  
която е редовно регистрирана към КТ „Подкрепа”.

Синдикална организация  
на Асоциацията на демократичните синдикати (АДС) в УНСС

Синдикалната организация на АДС в УНСС е учредена през 1997 година  
и работи за защита на трудовите, социалните и осигурителните права  

на своите членове съобразно действащото национално законодателство.

РАБОТНА СИЛА



УЛ. „8-МИ ДЕКЕМВРИ‟, СТУДЕНТСКИ ГРАД 
„ХРИСТО БОТЕВ‟ СОФИЯ, 1700

www.unwe.bg 
ТЕЛ. +359 2 8195 211

Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) на 

УНСС е създаден през юли 2002 година с цел да подпомага връзката 

на между студентите и докторантите от една страна, и бъдещите ра-

ботодатели, от друга. Той съдейства още в рамките на университета за 

ползотворно информиране, консултиране и бъдещо сътрудничество 

на младите хора с бизнеса, като подпомага тяхното професионално 

ориентиране и кариерно развитие. Центърът организира периодично 

Дни на кариерата, професионални семинари, консултации, тренинги 

представящи пред студентите различни възможности за започване 

на работа и кариерно развитие във фирми и организации от бизнеса, 

социалната сфера, публичната администрация и др.

РАБОТНА СИЛА

В УНСС СА СЪЗДАДЕНИ И УСПЕШНО
ФУНКЦИОНИРАТ УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ

ЦЕНТРОВЕ

Междууниверситетски център за развитие
на кариерата; Университетски център за
мобилност на студенти и преподаватели

 

 еждууниверситетски център за
развитие на кариерата

 Междууниверситетският център за развитие на
кариерата (МЦРК) на УНСС е създаден през юли 2002

година с цел да подпомага връзката на между
студентите и докторантите от една страна, и
бъдещите работодатели, от друга. Той съдейства още
в рамките на университета за ползотворно
информиране, консултиране и бъдещо
сътрудничество на младите хора с бизнеса, като
подпомага тяхното професионално ориентиране и
кариерно развитие. Центърът организира
периодично Дни на кариерата, рофесионални
семинари, консултации, тренинги представящи пред
студентите различни възможност  за започване на
работа и кариерно развитие във фирми и
организации от бизнеса, социалната сфера,

публичната администрация и др.

 

В УНСС СА СЪЗДАДЕНИ И УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРАТ  

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ:

МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР  
ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА
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УНСС се включва в осъществяването на мобилност по програма „Ера-

зъм” от академичната 1999/2000 година. През учебните 2016/2017 и 

2017/2018 година Университетският център за мобилност на студенти 

и преподаватели продължи и разшири дейността си по предоставяне 

на мобилности и организирането им сред студенти от ОКС „бакала-

вър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, преподаватели и администра-

тивен персонал по линия на програмата „Еразъм+”

Брой мобилности по програмата „Еразъм+”

Входящи мобилности на персонал

Входящи мобилности на студенти

Изходящи мобилности на персонал

Изходящи мобилности на студенти

 Учебната 2017/2018 г.  Учебната 2016/2017 г.

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ  
НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ



Университетският Център за устойчиво раз-
витие (УЦУР) е създаден през декември  
2006 година с Решение на Академичния съвет 
на Университета за национално и световно сто-
панство. Неговата основна цел е организация-
та и осъществяването на интердисциплинарни 
изследвания, обхващащи всички измерения 
на устойчивото развитие: социално, екологич-
но, икономическо и институционално. 

През 2017 година в УНСС беше сформирана 
Академична мрежа за социална отговорност в 
УНСС от преподаватели и изследователи, ра-
ботещи в тази област. Обединяват ги целите за 
прилагане на принципите на Глобалния дого-
вор на ООН и отстояването на социално отго-
ворно поведение.

В УНСС РАБОТИ 
УНИВЕРСИТЕТСКИ  
ЦЕНТЪР ПО УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ И АКАДЕМИЧНА 
МРЕЖА ЗА СОЦИАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ



РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

УНСС осигурява достъпна академична среда за студентите със зрителни увреж-
дания. 
Сред добрите практики на УНСС за създаване на равни възможности са:
 Оборудване на читалня с компютри в блок 55 на Студентския град, която 

разполага с компютри и софтуер за нуждите на незрящите студенти;
 Организиране на бал на студентите с увреждания, съвместно с УНСС, Сту-

дентския съвет и Министерството на труда и социалната политика;
 Библиотеката на УНСС разполага със специализирани работни места за 

незрящи читатели, оборудвани със софтуер Speech Lab, скенер и със соф-
туери Jaws for Windows и Screen Reader.

 УНСС изготви Пътеводител за незрящи студенти. Той е издаден на брайл 
(с дублирана информация на CD) и е предназначен както за студентите от 
първи курс и кандидат-студентите, така и за обучаващите се в образовател-
но-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” в УНСС



РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

„Всеки човек има право на образование”  
(Чл. 26, т.1 от ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ за правата на човека)

„Всеки има право на образование, както и на достъп до професионално  
и продължаващо обучение.”  

(Чл. 14, т. 1 от ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ )

В УНСС е изградена култура на сътрудни-
чество и взаимопомощ.
Показателно в това отношение е благо-
родният жест на незрящ студент от УНСС 
към неговите „колеги по съдба”. На врати-
те на учебните зали вече има специални 
табелки на брайлова азбука, благодаре-
ние на които незрящите студенти от УНСС 
вече без чужда помощ намират аудито-
риите, в които имат лекции.

Идеята е на второкурсника по право Хрис-
тиян Димитров, който също е незрящ. Сам 
искал да финансира нейното осъществя-
ване и затова спестил пари от стипендия-

та си и организирал кампания за набира-
не на останалите средства.
Така необходимата сума от близо една 
минимална работна заплата била събрана 
с помощта и на хората, които обичат УНСС, 
казва Християн и споделя, че неговите ко-
леги са неговото семейство.

В университета се организират благотво-
рителни инициативи за подпомагане на 
млади хора в беда. Успешни са благотво-
рителните концерти в аула „Максима”, къ-
дето известни български артисти събират 
многобройни си почитатели в името на 
различни каузи – като концертът „Аз мога!”
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ПРАВА НА ЧОВЕКА

ОКОЛНА СРЕДА



ПРИНЦИП 9. 

Насърчаване на развитието 
и разпространението 
на технологии, щадящи 
околната среда

ПРИНЦИП 7. 

Подкрепа за превантивните 
подходи в опазването  
на околната среда

ПРИНЦИП 8. 

Подемане на инициативи, 
стимулиращи поемането  
на по-голяма отговорност 
към околната среда



ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
ГОРДОСТ ЗА УНСС  
Е СЪЗДАДЕНИЯТ  
ОТ СТУДЕНТИТЕ  
ЕКОКЛУБ УНСС

Студентите от Еко Клуб  УНСС  засади-
ха в двора на университета бял бор 
(Pinus Sylvestris), който абсорбира  
23 кг въглероден диоксид годишно 
при достигане на зряла възраст. Това 
е част от залесителната кампания на 
Еко Клуб УНСС, в рамките на която 
бяха засадени фиданки в околобло-
ковото пространство на студентски-
те общежития – бл. 59, 60 и 61, през 
есента на 2018 година.



 

 

По случай Европейската 
седмица за намаляване 
на отпадъците Еко Клуб  
УНСС проведе дискусия 
на тема „По пътя към на-
маляване на отпадъците”.

Сред значимите инициа-
тиви на Еко Клуб УНСС е 
организирането на пуб-
лична лекция на Магда-
лена Малеева по случай 
Европейската зелена сед-
мица в УНСС на тема „Зе-
лено предприемачество: 
за бизнеса, природата и 
пресечните им точки”.



ПРЕЗ 2016 ГОДИНА НА ПОЛЯНА  
НАД СИМЕОНОВСКИТЕ ЕЗЕРА
ЛЮБИТЕЛИ НА ПЛАНИНАТА ОТ УНСС 
ПОСТРОИХА БЕСЕДКА. 
СРЕДСТВАТА ЗА НЕЯ БЯХА СЪБРАНИ  
ОТ СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
И СЛУЖИТЕЛИ НА УНСС.



През периода 2012 – 2016 година незрящата студентка, магис-
тър по социология, Силвия Дацин стана първият докторант с 
увреждания в 96-годишната история на университета, зачис-
лена в катедра „Икономическа социология” на Общоиконо-
мическия факултет, с научен ръководител доц. д-р Мария 
Стоянова.
Това стана възможно благодарение на научните разработки 
на катедрата и специално създадения Наръчник за канди-
дат-докторанти с увреждания в УНСС.
 
Доброволчеството в УНСС
През периода 10 – 17 ноември 2016 година чрез Центъра за 
социологически и психологически изследвания при катедра 
„Икономическа социология” беше организиран втори фор-
мат на обучението за доброволци в/от УНСС. На 17 ноември  
2016 година бе  проведен Ден на доброволеца в/от УНСС под 
мотото „Доброволчество и добротворчество – кауза на сту-
денти и преподаватели от УНСС”.

Ето хронологията:
18 ноември 2016 година – В Деня на доброволеца ректорът 
връчи сертификати на 46 нови доброволци.
21 ноември 2016 година – Ден на доброволеца в/от УНСС – 
46 нови доброволци получиха сертификати.
8 март 2017 година – УНСС е сред партньорите на кампани-
ята „Великден за всеки”.
25 доброволци взеха участие в даряване на книги за въз-
становяване на читалище „Надежда” в с. Белокопитово, 
Шуменска област.
през учебната 2017 – 2018 година двама от доброволците 
са социални асистенти на студент от 1 курс, специалност 
„Социология” – Стефан Велц (параплегиг).

В списание „Социология и икономика”, бр. 4/2016 година бе 
публикувана статия „Доброволчество и добротворчество – 
кауза на студенти и преподаватели от Университета за нацио-
нално и световно стопанство”.

ДОБРА СОЦИАЛНА ПРАКТИКА В УНСС
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ПРАВА НА ЧОВЕКА

АНТИКОРУПЦИЯ



ПРИНЦИП 10. 

Подкрепа на антикорупционни 
инициативи и политика  
на прозрачност



УНСС Е ПЪРВИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ПРЕЗ 
2016 ГОДИНА СТАРТИРА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ПО АНТИКОРУП-
ЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕМОРАН-
ДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА 
НА АНТИКОРУПЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ, МЕЖДУ БЪЛГАР-
СКОТО ПРАВИТЕЛСТВО И СЛУЖБАТА НА ООН ЗА НАРКОТИЦИ 
И ПРЕСТЪПНОСТ.

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА 
СИГУРНОСТ” В УНСС, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА „АНТИКОРУП-
ЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ” ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ 
НА ТЕМА: 
„РОЛЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА КОРУПЦИЯТА”. 



Обучението в магис-
търската програма 
се осъществява от 
съвместни екипи на 
УНСС, Комисията за 
противодействие на 
корупцията и отне-
мане на незаконно 
придобитото имуще-
ство, МВР и др.

От учебната 2018/ 
2019 година в УНСС 
стартира нова ма-
гистърска програма 
„Противодействие 
на корупцията”.

Основна цел на ма-
гистърската програ-
ма е създаване още 
в младежка възраст 
на възможно най-ма-
сови обществени на-
гласи за борба с ко-
рупцията.
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ПРАВА НА ЧОВЕКА

ПРИСЪСТВИЕ НА ТЕМИТЕ  
ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС,  

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
И ПРОЯВИ В УНСС



ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

 Доказателство  за  социално  отговорното  поведение  на  УНСС  в
процеса  на  обучение  е  въвеждането  на  нови  учебни  дисциплини
като :

 "  Екология  и  устойчиво  развитие " ;
 "Корпоративна  социална  отговорност " ;  
"Корпоративна  социална  отговорност  и  социален  одит " ;  
"Основи  на  социалния  одит " ;
"Социален  одит " ;  
"Социална  отговорност  на  бизнеса " ;  
"Бизнес  етика  и  фирмена  социална  отговорност " ;  
Бизнес  етика " ;  
"Политическа  и  бизнес  етика " ;   
"  Зелен  маркетинг " ;  
"Устойчиво  развитие  на  регионите " ;  
"Социално  предприемачество " ;  
"Екобизнес " ;  
"Екология " ;  
"Екологична  политика " ;  
"Екологични  ресурси- планиране  и  контрол  във  фирмата " ;  
"Количествени  методи  в  екоикономиката "  ;

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

 Доказателство  за  социално  отговорното  поведение  на  УНСС  в
процеса  на  обучение  е  въвеждането  на  нови  учебни  дисциплини
като :

 "  Екология  и  устойчиво  развитие " ;
 "Корпоративна  социална  отговорност " ;  
"Корпоративна  социална  отговорност  и  социален  одит " ;  
"Основи  на  социалния  одит " ;
"Социален  одит " ;  
"Социална  отговорност  на  бизнеса " ;  
"Бизнес  етика  и  фирмена  социална  отговорност " ;  
Бизнес  етика " ;  
"Политическа  и  бизнес  етика " ;   
"  Зелен  маркетинг " ;  
"Устойчиво  развитие  на  регионите " ;  
"Социално  предприемачество " ;  
"Екобизнес " ;  
"Екология " ;  
"Екологична  политика " ;  
"Екологични  ресурси- планиране  и  контрол  във  фирмата " ;  
"Количествени  методи  в  екоикономиката "  ;

Доказателство за социално отговорното поведение на УНСС в процеса  
на обучение е въвеждането на нови учебни дисциплини като:
• „Екология и устойчиво развитие”;
• „Корпоративна социална отговорност”; 
• „Корпоративна социална отговорност и социален одит”; 
• „Основи на социалния одит”;
• „Социален одит”; 
• „Социална отговорност на бизнеса”; 
• „Бизнес етика и фирмена социална отговорност”; 
• „Бизнес етика”; 
• „Политическа и бизнес етика”; 
• „Зелен маркетинг”; 
• „Устойчиво развитие на регионите”; 
• „Социално предприемачество”; 
• „Екобизнес”; 
• „Екология”; 
• „Екологична политика”; 
• „Екологични ресурси – планиране и контрол във фирмата”; 
• „Количествени методи в екоикономиката”;

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС



ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

 
"Управление  на  екологични  конфликти " ;
"  Управление  и  устойчиво  развитие  на  градовете " ;  
"Управление  на  замърсяването  на  околната  среда " ;
 "Екологична  политика " ;  
"Професионална  етика  и  независимост " ;  
"Стратегическа  планиране  на  екологичните  ресурси " ;  
"Оценка  на  устойчивостта " ;
"Системи  за  управление  на  околната  среда " ;
 "Управление  на  зелената  инфраструктура " ;  
"Управление  на  риска  в  екобизнеса " ;  
"Интегрирано  отчитане " ;  
"Управление  на  риска  в  екобизнеса " ;  
"Екологично  управление " ;  
"Екотуризъм " ;  
"Стандартизация  и  сертификация  в  екоикономиката " ;  
"Екологично  поведение "  и  други .  

   Проблематиката  за  корпоративната  социална  отговорност
намира  място  и  в  преподаваните  учебни  дисциплини :
"Управление  на  човешките  ресурси " ;  "Вътрешен  одит " ;  "Социална
политика "  и  други .  

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

 
"Управление  на  екологични  конфликти " ;
"  Управление  и  устойчиво  развитие  на  градовете " ;  
"Управление  на  замърсяването  на  околната  среда " ;
 "Екологична  политика " ;  
"Професионална  етика  и  независимост " ;  
"Стратегическа  планиране  на  екологичните  ресурси " ;  
"Оценка  на  устойчивостта " ;
"Системи  за  управление  на  околната  среда " ;
 "Управление  на  зелената  инфраструктура " ;  
"Управление  на  риска  в  екобизнеса " ;  
"Интегрирано  отчитане " ;  
"Управление  на  риска  в  екобизнеса " ;  
"Екологично  управление " ;  
"Екотуризъм " ;  
"Стандартизация  и  сертификация  в  екоикономиката " ;  
"Екологично  поведение "  и  други .  

   Проблематиката  за  корпоративната  социална  отговорност
намира  място  и  в  преподаваните  учебни  дисциплини :
"Управление  на  човешките  ресурси " ;  "Вътрешен  одит " ;  "Социална
политика "  и  други .  

• „Управление на екологични 
конфликти”;

• „Управление и устойчиво раз-
витие на градовете”; 

• „Управление на замърсяване-
то на околната среда”;

• „Екологична политика”; 
• „Професионална етика и не-

зависимост”; 
• „Стратегическо планиране на 

екологичните ресурси”; 
• „Оценка на устойчивостта”;
• „Системи за управление на 

околната среда”;
• „Управление на зелената ин-

фраструктура”; 

• „Интегрирано отчитане”; 
• „Управление на риска в еко-

бизнеса”; 
• „Екологично управление”; 
• „Екотуризъм”; 
• „Стандартизация и сертифи-

кация в екоикономиката”; 
• „Екологично поведение” и 

други. 
• Проблематиката за корпора-

тивната социална отговорност 
намира място и в препода-
ваните учебни дисциплини: 
„Управление на човешките ре-
сурси”; „Вътрешен одит”; „Со-
циална политика” и други. 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС

ЗЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА – 
СРЕДСТВО ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ  
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС

ВЪЗМОЖНОСТИ 
НА “ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА”  

В БЪЛГАРИЯ
И ФОРМИРАНЕ НА МОДЕЛ 

НА СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧНО 
РАЗВИТИЕ

КАТЕДРА “ИКОНОМИКС”



Тематичният анализ на заглавията на проектите, изпълнявани 
в УНСС и представени на Годишната научна сесия в края на вся-
ка година в периода 2010 – 2018 година, показва разнообразни 
посоки на научните изследвания в тази сфера.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРЕГЛЕД НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
В СФЕРАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ  

И КСО В УНСС



Основните теми на изследванията са групирани в рамката на из-
ползваните от Националния статистически институт (НСИ, 2016) 
индикатори за устойчиво развитие:
• УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: устойчиво развитие и конкурентоспо-

собност; „Зелена” икономика; политика за устойчиво развитие; 
екологична политика; опазването на околната среда и глобали-
зацията; кръгова икономика;

• УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО: устойчиво про-
изводство и потребление; устойчиво потребление; обучение на 
потребителите; енергийна ефективност – поведение в домакин-
ствата; „зелено” потребление; „зелени” маркировки;

• СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: социално екологично развитие; со-
циален одит; стандарти за социална и екологична отговорност; 
Корпоративната социална отговорност (КСО); „зелени” работни 
места; социална отговорност на малките и средните предприятия;

• ПРОМЕНИ В КЛИМАТА И ЧИСТА ЕНЕРГИЯ: климатичните проме-
ни и българското земеделие;

• ПРИРОДНИ РЕСУРСИ: регионална устойчивост на селското сто-
панство; устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор; устой-
чиво развитие на водния сектор; природосъобразно земеделие 
в България; устойчиво развитие на водния сектор;

• УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ: енергийна ефективност на транспорта;
• УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ: екологична оценка на въздействието на 

хотелиерската дейност върху околната среда; икономико-ста-
тистически анализ на състоянието и динамиката на основни 
компоненти на околната среда.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРЕГЛЕД НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
В СФЕРАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ  

И КСО В УНСС



Прегледът показва, че научно-изследователските проекти се изпълня-
ват главно от отделни катедри и/или факултети на УНСС. Забелязва се 
тенденция към създаване на колективи от различни звена на Универ-
ситета при изпълнение на проектите. Могат да бъдат отбелязани и спе-
циализирани университетски звена, които са ориентирани към изслед-
вания в сферата на устойчивото развитие и КСО. Такива са Центърът за 
устойчиво развитие в УНСС и Институтът за следдипломна квалифика-
ция (ИСК) – отделение на УНСС. Финансирането на научните изследва-
ния в сферата на устойчивото развитие и КСО в УНСС са разнообразни и 
могат да бъдат разграничени като:
• Университетски проекти/НИД и прояви, кръгли маси и конференции 

и др.;
• Национални програми (Фонд „Научни изследвания”; напр. Програма 

„ИДЕИ”);
• Европейски програми (7 РП за изследвания, технологично развитие 

и демонстрации; „Еразъм+”; специфични програми, напр. финанси-
ране от DG SANKO на Европейската комисия).

• Могат да се отбележат сериозните усилия за включване в Европей-
ската програма за научни изследвания „Хоризонт 2020” от страна на 
Университетския център за изследователски и образователни про-
екти (ЦИОП).

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРЕГЛЕД НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
В СФЕРАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ  

И КСО В УНСС

ФИНАНСИРАНЕ/ПРОГРАМИ



НАУЧНИ ПРОЯВИ

През 2016 година се проведоха: Национална кръгла маса на 
тема: „Устойчивото потребление в България – гласът на потре-
бителите” и Международна научна конференция на тема: „Ико-
номически предизвикателства: миграция, глобализация, устой-
чивост, политики”.

В периода 2016 – 2018 година в УНСС се проведоха значими на-
учни прояви, свързани с темите за корпоративна социална отго-
ворност и устойчиво развитие.



НАУЧНИ ПРОЯВИ

НАУЧНИ ПРОЯВИ

НАУЧНИ ПРОЯВИ

В резултат на обсъжданията на кръглата маса „Отговорният избор: Обуче-
ние, научни изследвания, практики”, проведена през м. ноември 2017 го-
дина в УНСС в сътрудничество с Българската мрежа на Глобалния договор 
на ООН, беше предложено да се изгради Академична мрежа, която да обе-
дини преподаватели в Университета и извън него, с интереси в областта 
на отговорния избор, устойчивото развитие и КСО.  Мрежата има за цел да 
подпомогне формиране на екипи с интердисциплинарни  компетентности и 
генериране на нови направления за научни изследвания.

През 2017 година катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”, съвмест-
но с Глобалния договор на ООН и Академичната мрежа за социална отго-
ворност в УНСС организираха кръгла маса на тема: „Отговорният избор: обу-
чение, научни изследвания, практики”.



НАУЧНИ ПРОЯВИ

НАУЧНИ ПРОЯВИ

НАУЧНИ ПРОЯВИ

Форумът обсъди концепцията за кор-
поративната социална отговорност 
(КСО), според която компаниите ин-
тегрират на доброволна основа гри-
жата за обществото и околната среда 
в своите бизнес дейности и във взаи-
моотношенията си със заинтересова-
ните страни.

През 2018 година катедра „Икономика на природните ресурси”, в сътрудни-
чество с Университета на Версай, Висш институт по мениджмънт, LAREQUOI  
и Университета „Матей Бел” в Банска Бистрица, Словакия, организираха 
Международна научна конференция на тема: „КСО – сближаване на дискур-
са, разнообразие на практиките”. В конференцията активно участие взеха 
членовете на Академичната мрежа за социална отговорност в УНСС.

НАУЧНИ ПРОЯВИ



За контакти:

e-mail: csr@unwe.bg

Изготвили:

Конктактните лица на УНСС в Българската мрежа  
на Глобалния договор на ООН, отговорни  
за разработването на комюникето за ангажираност.


