
 

 

                           

Покана за участие в кръгла маса 

на тема: „Корпоративната социална отговорност с фокус към 

човешките ресурси и социалната защита“ 

 

организирана от  

катедра “Човешки ресурси и социална защита“, УНСС 

Съорганизатори: Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, 

Българска асоциация на КСО специалистите и Академична мрежа за 

социална отговорност в УНСС 

в рамките на 

 

„100-годишнината на Университета за национално и световно 

стопанство” 

08 октомври 2019 г. 

 

 

 

 

https://www.unwe.bg/bg/events/16080/%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%81-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5.html


Организационен комитет:  

Проф. д-р Лалко Дулевски, ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална 

защита“, УНСС 

Проф. д-р Любомир Стефанов, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 

УНСС 

Проф. д-р Маргарита Атанасова, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 

УНСС 

Проф. д-р Марин Паунов, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС 

Проф. д-р Даниела Иванова, катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС 

Проф. д-р Елка Василева, катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС 

Проф. д-р Мария Стоянова, катедра „Икономическа социология“, УНСС 

Доц. д-р Галина Димитрова, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС 

Доц. д-р Евгени Евгениев, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС 

Доц. д-р Ирена Маркова, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС 

Доц. д-р Мирослава Пейчева, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 

УНСС 

Доц. д-р Тодор Тодоров, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС 

Доц. д-р Ваня Иванова, катедра „Икономикс“, УНСС 

Доц. д-р Ирена Славова, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, УНСС 

Доц. д-р Йовка Банкова, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, УНСС 

Гл. ас. д-р  Валери Апостолов, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 

УНСС 

Гл. ас. д-р Ирина Данаилова, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 

УНСС 

Гл. ас. д-р Ралица Пандурска, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 

УНСС 

Ас. д-р  Десислава Колева, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС 

Гл. ас д-р Валерия Динева, катедра „Финансов контрол“, УНСС 

Лъчезара Васева, началник сектор, УНСС 

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН 

Българска асоциация на КСО специалистите  

 

 



 

 

 

От своя старт в България през 2003 г. Глобалният договор обединява повече от 

140 компании, които споделят принципите му и прилагат социално отговорни практики, 

стремят се да обменят опит, инициират диалог или партньорства с други лица като 

правителството, местните власти, работодателските организации, организациите на 

гражданското общество и академичните институции. 

През 2016 година УНСС се присъедини към Глобалния договор на ООН. 

 Като отговорен член на Глобалния договор на ООН, през 2017 година катедра 

„Маркетинг и стратегическо планиране“ в УНСС, под патронажа на ректора на 

университета проф. д.ик.н. Стати Статев  и в партньорство с Българската мрежа на 

Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) и с подкрепата на Академичната мрежа за 

социална отговорност в УНСС, организираха кръгла маса на тема „Отговорният избор: 

обучение, научни изследвания, практики“. 

През 2018 година УНСС продължи да се утвърждава като достоен партньор на 

Глобалния договор на ООН. През месец октомври 2018 година катедра „Икономика на 

природните ресурси“,   УНСС в сътрудничество с Университета на Версай, Висшия 

институт по мениджмънт (LAREQUOI), Франция, и Университета "Матей Бел" в Банска 

Бистрица, Словакия организираха международна конференция „КСО – сближаване на 

дискурса, разнообразие на практиките“. В откриването на конференцията взе участие и 

Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор 

на ООН. По време на конференцията бяха обсъдени четири тематични направления: 

дискурсите, насочеността на дискурсите, разнообразието на практиките и 

стратегическата реалност на КСО. 

2019 година е третата поредна година, в която УНСС продължава да отстоява 

принципите на Глобалния договор на ООН за социално отговорно поведение.  



На 8-ми октомври 2019 година по време на кръглата маса на тема:  

„Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и 

социалната защита“ предстои да бъдат дискутирани  следните тематични  направления: 

 Първо тематично направление: България-достойно място за реализация. 

Социалната отговорност на държавата, бизнеса, синдикатите и 

неправителствените организации, образователните институции  (Социално 

отговорни стратегии и трудови практики); 

 Второ тематично направление: Стандартите за социална и екологична 

отговорност. Социален одит и социална защита; 

 Трето тематично направление: Корпоративната социална отговорност с фокус 

към човешките ресурси и социалната защита през погледа на студенти и 

докторанти. 

  

Участниците в кръглата маса са поканени да споделят: резултати от емпирични 

изследвания, идеи, проекти, добри практики.  

Желаещите да вземат участие в кръглата маса могат да подадат своите заявки за 

участие  на  имейл: mpeicheva@unwe.bg  

 Представените резюмета на желаещите да вземат участие в кръглата маса ще 

бъдат рецензирани от редакционен комитет с членове изявени експерти по проблемите 

на  корпоративната социална отговорност, човешките ресурси и социалната защита. 

 Важни дати: 

 Подаване на заявка за участие с резюме на изказването до 1 страница: до 15-ти 

юли 2019 година; 

 Уведомление за одобрение: до 2-ри август 2019 година; 

 Краен срок за предаване на презентация и окончателно оформено резюме до 1 

страница: до 10-ти септември 2019 година 

Адрес за комуникации: 

e-mail: mpeicheva@unwe.bg 

Телефон за контакти: GSM:0885550971 
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