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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Преглед на литературни и онлайн източници, събиране на статистическа 
информация, обработка и анализ на резултати в две основни направления – 
корпоративна социална отговорност и комуникационни маркетингови стратегии в 
онлайн среда. След анализ на същността и съществуващи модели на отчети за 
корпоративна социална отговорност /КСО/ е приложен нов подход към КСО като 
икономически отношения между заинтересованите страни. На тази база е разработен 
модел на отчет за корпоративна социална отговорност с обща интегрална оценка. 
Той съдържа три основни критерия с общо 20 показатели, които са форми на 
проявление на съответните отношения. Създаден е електронен автоматизиран 
формуляр на отчет, в който количествени и качествени измерители се 
трансформират в бални оценки. Сумата на балните оценки позволява формиране на 
оценка по всеки критерий, както и обща интегрална оценка. Моделът е приложим за 
всички видове фирми, позволява сравнимост и мотивация за социална отговорност. 
Предложен е и модел на маркетингова комуникационна стратегия за онлайн среда. 

Резултатите са популяризирани чрез участие с 4 публикации на 2 научни 
конференции. Публикувана е и една монография. За практическото приложение на 
модела за Отчет за корпоративна социална отговорност са предприети действия за 
неговото представяне в Икономически и социален съвет на Република България, 
Министерство на труда и социалната политика, КНСБ с предложение за 
неговото администриране. 
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