
Корпоративна социална 
отговорност в туризма

”Работниците трябва да бъдат обучени, за да приемат 
принципите на Чистото производство и Корпоративната 
социална отговорност като начин на мислене и живот”.

Доротея Ботева, управител на хотел



Програма за устойчиво развитие на 
туристическите предприятия в 

България

Цел на проекта
Повишаване на производителността и 

конкурентноспособността на туристическата 
индустрия в България чрез въвеждане и 

разпространение на концепциите за Чисто 
производство и Корпоративна социална 

отговорност



Партньори

• Държавно координиращо звено –
Държавна агенция по туризъм

• Партньор – Българска хотелиерска и 
ресторантьорска асоциация

• Сътрудничещо звено – Балкански институт по 
труда и социалната политика

• Подкрепящо звено – Регионална туристическа 
организация “Стара планина”



Териториален обхват:

- района на София, включително Боровец
- района на Централна Стара планина

- Черноморското крайбрежие

Резултати:

• Обучени по 20 експерти по двете методологии
• Осъществени оценки в 20 хотела 
• Проведени обучения на персонала на хотелите за 

прилагане на ЧП и КСО в оперативната дейност



Обучение за собственици и управители на хотели, 
договорени от туроператора - 72 участници от 24 хотела в 
двудневен семинар по КСО и Чисто производство, с 
представяне на системата Travelife;

Оценка на нагласите на хотелите, работещи с KUONI за 
аспектите на тяхната екологичната и социална отговорност;

Включване в програмата за оценка по двете методологии 
на 3 хотела, договорени с KUONI;

Предстоящ двудневен семинар за подготовка на български 
хотели за включване в системата Travelife.

Партньорство с туроператора KUONI – Apollo



Нагласите на българските 
хотели за социално-

отговорно  и екологично 
функциониране



Резултати (1)
Хотелът има ли писмена политика за наемане на 

персонала?

16%

4%

24%

36%

20%

Да, има писмена
политика

Да, има, детайлни
процедури

Да, има разработена
процедура и форми

Не, няма писмена
политика

без отговор

Хотелът има ли писмено обяснение за 
начина на формиране на работната заплата 

и удръжките?

54%

29%

17%

Да

Не

без отговор

Само 16 % от хотелите имат писмена политика по отношение на 
набирането на кадри, а други 28 % са в процес на разработване на 
система за набиране на персонал. 

По-тревожен е фактът, че 36 % въобще нямат политика за подбор 
и назначаване на кадрите, но според тях това не им пречи да се 
справят относително добре.



 Почти половината хотели не работят за кариерното 
развитие на своите кадри;

 Около 30 % осигуряват само въвеждащо обучение за 
новопостъпилите служители и едва около 25 % от 
хотелите провеждат обучения (2-4 обучения на година) за 
повишаване на квалификацията на заетите; 

 60 % от проучените хотели нямат писмена политика и 
процедури срещу дискриминацията;

 40 % не прилагат мерки и нямат разписани процедури 
срещу  потенциален тормоз и насилие на работното място.

Резултати (2)



Кои са най-често обсъжданите сред персонала 
въпроси/оплаквания, за които знаете?

27%

4%

30%

12%

12%

15%

за заплати

за осигурителните вноски

за културните навици на туристите

за работното време

за условията на труд

без отговор

Резултати (3)



 Условията на труд са добри във всички хотели - има 
осигурени оборудвани  помещения  за работещите, както 
и възможности за хранене;

 Сериозен дефицит се констатира във 
взаимоотношенията на хотелите с други хотели и 
партньори в дестинацията, с местната администрация и 
с неправителствения сектор;

 57 % от хотелите разчитат единствено на себе си, не 
получават желаната подкрепа от местната власт, но 
същевременно не показват заинтересованост от 
взаимодействие с други съседни туристически обекти в 
търсенето на решения на съществуващи проблеми.

Резултати (4)



Резултати (5)
Хотелът има ли въведена система за 
управление на твърдите отпадъци?

да
17%

не  
61%

без отговор
22%

Хотелът прилага ли мерки за енергийна 
ефективност?

да
70%

без отговор
13%

не  
17%

Преобладаващата част от проучените хотели (70 %) са въвели енерго-
спестяващи технологии;

Забелязва се начало на използване на алтернативни източници на енергия в 
хотелските комплекси (17 %), което се очаква да се развие в следващите години;

Третирането на отпадъците е основна слабост на изследваните хотели; 

Нито един от хотелите няма система за управление на околната среда.



Резултати (6)

Хотелът прилага ли мерки за 
пестене на водата?

не 
35%

да
52%

без 
отговор

13%

Хотелът прилага ли мерки на 
пречистване на използваната вода?

не  
70%

да
13%

без 
отговор

17%

В 52 % от хотелите са приложени отделни мерки за намаляване на 
консумацията на вода, но само 4 % от хотелите провеждат целенасочена 
политика за пестене на вода;

70 % не оползотворяват повторно пречистена след използване вода. 



Резултати (7)
С какви трудности се срещате при въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност, пестена на водата и управление 

на отпадъците?

29%

8%

16%
11%

8%

14%

14%

високи технологични разходи

технически трудности

квалификация на персонала

обучение на персонала

контрол върху
ефективността

липса на информация

без отговор



Изводи:
• Българските хотели са слабо информирани 

за измеренията на корпоративната 
отговорност; 

• Българските хотели не могат към момента да 
покрият изискванията за устойчивост на 
оперирането, но въвеждат мерки с цел 
намаляване на разходите и подобряване на 
отношението към заетите и външната среда.



Благодаря Ви за вниманието!

Мариана Асенова
office@serc.bg

www.serc.bg


	Корпоративна социална отговорност в туризма
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Резултати (1)
	Slide Number 8
	Резултати (3)
	Slide Number 10
	Резултати (5)
	Резултати (6)
	Резултати (7)
	Slide Number 14
	Slide Number 15

