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Р

екламата е неизбежна част от нашия забързан и модерен
свят, в който всичко е на един клик разстояние – тук и сега.
Дали ще преминем наглед мимоходом покрай билборд или
рекламен надпис, дали компютърът ще ни засипе с безброй
изскачащи реклами или ще се опитаме да се отървем от поредния телевизионен рекламен блок, рекламите имат съществена роля в живота ни, която дори не осъзнаваме.
Без значение дали ги търсим или просто попадаме на тях,
рекламите ни информират и ни предават послания. Чрез тях
ние съзнателно или не взимаме решение дали да ползваме
дадена стока или услуга, дали да направим или не направим
нещо, кой бранд или коя компания да предпочетем. Всъщност,
рекламата има своята възпитателна роля в нашия живот, дори
на пръв поглед тя да е незабележима. Достигайки до огромен
брой хора, рекламата може да формира и налага стереотипи,
да ангажира за каузи, да променя възгледи, да образова. Т.е.
рекламата освен комерсиална, както сме свикнали да я възприемаме, може да бъде и публично отговорна.
Още в средата на 60-те години на 20 век, в резултат на
дебати за социалното поведение на многонационалните
корпорации, в САЩ възниква концепцията за корпоративна
социална отговорност (КСО). Във всички ѝ дефиниции тя се
приема като форма на корпоративно стратегическо управление, което поставя стандартите за ръководство на по-високо
от правната принуда ниво, и представят КСО като система за
управление на взаимоотношенията между фирмата и обкръжаващата я среда (заинтересованите лица).1
1

Данев, 2008
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Определенията, които откриваме за КСО неизменно показват взаимовръзката между бизнеса и обществото. „Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие» определя КСО
като задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за
подобряване качеството на живот, а според „Международния
форум на бизнес-лидерите" КСО се разбира като популяризиране на практиките на отговорния бизнес, които носят полза
на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез максимизиране
на положителното влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното. В Зелената книга на Европейската комисия корпоративната социална отговорност има следната дефиниция: „Декларирайки своята социална отговорност
и доброволно пемайки задължения, които надхвърлят общите
законови и обичайни изисквания, които трябва да се спазват
при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално развитие, защита на околната среда и уважение
на основните права и приемат да прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост".2
Концепцията за корпоративната социална отговорност основно включва идеята бизнесът да се превърне в активната страна във взаимоотношенията с обществото, а това обуславя необходимостта от превръщането на благотворителността в част
от дейността на всяка уважаваща себе си бизнес организация.³

2
3

https://www.csr.bg/social-responsibility/definitions
Flamholtz, Randle, 2011 - Цитатът е по Христова, 2018
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Схема 1 [Източник: Андонов, 2015]

Концепцията за корпоративната социална отговорност
е съвременна бизнес идея, която представлява модел за правене на бизнес, при който и трите участващи страни постигат
целите си.4 На схема 1 нагледно е представена тази идея – взаимната връзка между компаниите (които без съмнение търсят
своите печалби и конкурентни предимства пред останалите),
обществото (което изисква по-чиста природа, по-здрави граждани и пр.) и потребителите (които са част от обществото и търсят своето допълнително удовлетворение, когато дават парите
си – удовлетворението, че са част от нещо социално значимо).
Разбира се трябва да обърнем внимание и на ролята на
Държавата, която трябва чрез нормативните си актове да насърчи социално отговорното поведение на компаниите. Това тя
е направила още през 2009 година, като е приела Стратегия за
корпоративна социална отговорност за периода 2009-2013 г.5.
Базирайки се на горното, съвсем без изненада ще приемем една тенденция в рекламите, която се появи през последните няколко години – на така наречената социално отговорна
4
5

Андонов, 2015
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=600
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реклама. Тя започва да се превръща в редовна практика за големите компании, което без съмнение е добре, защото когато
имаш властта посланията ти да стигат до толкова много хора,
важно е да го правиш с отговорност към обществото.
„Обобщените резултати от изследване на 25 000 души от
23 държави показва, че:
• 90% от участниците искат компаниите да бъдат фокусирани върху нещо повече от печалбата.
• 60% казват, че формират впечатленията си за една компания на базата на социалната й отговорност.
• 40% отбелязват, че реагират негативно или казват лоши
неща за компании, за които смятат, че не са социално отговорни.
• 17% посочват, че избягват продукти на компании, ако
смятат, че те не са социално отговорни.
Тези изисквания на потребителите са ултимативни и никоя дългосрочно ориентирана компания не би посмяла да ги
игнорира, защото това ще бъде последното грешно решение,
което тя ще си позволи. Компаниите, работещи за печалба,
отдавна осъзнаха, че да бъдат социално отговорни е задължително условие за оставане в играта. Изборът на потребителите вече не е просто избор на продукт, който да задоволи
техните нужди и потребности. Поведението на потребителите
днес е силно повлияно и от конкретната кауза, която компанията инициира или подкрепя. Така потребителите избират не
просто продукти, но и каузи, с които са свързани компаниите производители на икономическите блага. Философията на
КСО е от типа „Win – Win – Win“. Печели компанията, печелят
потребителите, печели обществото.“6
Корпорациите разбират огромното значение на техния
имидж, който трябва да защитават, подхранват, окуражават,
пазят и ценят във всяко едно отношение. Така различните държавни и бизнес институции изнасят добрите отношения с обществото на преден план и ги превръщат в първостепенна задача.7

6
7

Андонов, 2015
Христова, 2018
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И както в световен мащаб центърът на педагогическата
парадигма се премества от преподавателя и преподаването
към обучаемия, неговите интереси и потребности за знания,
умения и компетенции за реализация8, така корпорациите
трябва да направят свой център социалната си отговорност.
Социално отговорната реклама е един от начините за
изграждане имиджа на компаниите и разпознаваемостта им
като социално отговорен бранд!
Корпоративната социална отговорност се проявява в области като: Екология, Образование, Развитие на социалната
среда, Инвестиция в човешки капитал и други.
От 2017 година по българските телевизии се появи кампанията „Ти и Лидъл за по-добър живот“, в която в поредица от
клипове от Лидъл ни показват къде отиват отчисленията от нашите покупки и колко са подкрепените от тях проекти, свързани с образованието, природата, околната среда и активния
начин на живот9.
Кауфланд също е в тренда – не отстъпва с кампанията си с
Димитър Бербатов и Топчовците. Средствата отиват за наука,
спорт и изкуства. Използването на известна личност като Бербатов, известна с отношението си към благотворителността,
определено е удар в десятката. „Събирай Топчовци и можеш
да спечелиш страхотни награди с подписа на Димитър Бербатов, връчени лично от него. А част от приходите от кампанията
ще бъдат дарени на Фондация Димитър Бербатов“10 – това е
посланието на компанията.
A AVON от 2009 година „Говори открито срещу насилието” със своята едноименна кампания, провеждаща се не
само в България, но и по целия свят, в който AVON е наложила
своите продукти. Чрез тази кампания компанията несъмнено
повишава авторитета си и печели привърженици – все пак основните и клиенти са жени. (сн. 1 и 2)

8

Благоева, 2015
виж клиповете на: https://www.youtube.com/watch?v=G_rY0mTOiaU , https://www.
youtube.com/watch?v=WS8OMQcsGG0 , https://www.youtube.com/watch?v=Em-uLM4XSAs
10
https://www.youtube.com/channel/UCIzVNng6-7Zx_USODSUmOmw
9
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сн.1

сн. 2

Други подобни социално ориентирани кампании са
„Само кажи Благодаря“ на българския клон на една от най-големите международни рекламни агенции Ogilvy Sofia11 и „Кока
кола за един по-добър свят“12.
Разбира се, когато става въпрос за бизнес и за печалби
нещата не винаги са такива, каквито изглеждат, и това, за което искат да бъдат представени.
„Корпоративната социална отговорност е как правиш
пари, а не какво правиш с тях, след като ги изкараш.“ – постулира Явашева в своя статия в сп. Икономика13.
Според изданието The Chronicle of Philanthropy американските корпорации през 2011 година са направили благотворителни дарения от 14.6 милиарда долара. Но тези 14.6 милиарда долара са многократно надхвърлени от социалните и
екологични щети от дейността на същите компании, които според експертите са за над 100 милиарда долара за годината.14
Това навежда на мисълта, че социално отговорните кампании са повече или по-малко лицемерни. Това се забелязва и от
потребителите, които в анкета, проведена на сайта на списание

11

виж клиповете на: https://www.youtube.com/watch?v=AqX1tONbGgc,
https://www.youtube.com/watch?v=LYSM6TM8UtI
12
виж клиповете на: https://www.youtube.com/watch?v=PMLjHwwpAdg,
https://www.youtube.com/watch?v=EXq61nO3CsY, https://www.youtube.com/
watch?v=oo31QSU58RU, https://www.vbox7.com/play:437110525e
13
Явашева, 2013
14
Андонов, 1015
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„Твоят бизнес“15, на въпрос: „Смятате ли, че има лицемерие в
корпоративната социална отговорност?“, отговарят 73% положително и само 20% отрицателно.
Разбира се няма компания, която да бъде изцяло социално и екологично отговорна и именно това е източникът на тяхното лицемерие. „Първи алармира американското общество
за лицемерието на КСО нобеловият лауреат Милтън Фридман.
Още през 1970 година той пише статия със заглавие „Социалната отговорност на бизнеса е да увеличава своите печалби”
за списание „Ню Йорк Таймс”. В тази първа по рода си статия
по темата той нарича КСО „лицемерна витрина на бизнеса”
и казва, че в обществото „компаниите имат една единствена социална отговорност – да използват своите ресурси и да
участват в дейности, целящи увеличаване на печалбата, стига
това да е съгласно правилата на играта, т.е. да се конкурират
честно и свободно, без да заблуждават или мамят.”16
От години Кока кола залагат на доверието с потребителите, клиентите, институциите, акционерите и служителите
си. Осъзнавайки не особената полезност на своя продукт, те
опитват да намалят вредите чрез корпоративно отговорно поведение и социално отговорни реклами. Посочените по-горе
в статията кампании са част от тях.
Подобно е поведението и на редица други компании
– Райфайзенбанк (кампанията «Избери, за да помогнеш»),
Мини Марица Изток 3 (които без съмнение замърсяват околната среда), „Градус“, H&M (за която се говори, че използвала
детски труд), „Виваком“ и др.
Може би с времето концепцията за корпоративна социална отговорност ще се развие и грижата за здравето на служителите, високото образование и ученето през целия живот, както
и стремежът да бъдеш «зелен» също ще станат неотменна част от
КСО програмите. „По-широката цел е да се създава все по-висок
стандарт на работа и живот за хората във и извън фирмата или

15
16

http://www.tbmagazine.net
Андонов, 2015
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корпорацията, като същевременно се запазва и нейната рентабилност. […] Според най-новите дефиниции КСО е отговорността на компанията спрямо цялото общество и природата.“17
Другият вид публично отговорна реклама, при която съмнения за лицемерие не може да съществува, е социалната реклама. Основната и роля е да привлече вниманието на всички
към редица социално значими проблеми.
Често тя образова обществото по важни въпроси като
превенцията срещу ХИВ, СПИН, хепатит А и др. социално
значими заболявания. Говори по въпроси като сексуалното
здраве, семейното планиране, ин витро програмите, осиновяването, домашното насилие и други неособено дискутирани в семейството теми. Показва ни резултатите от високите
скорости, употребата на наркотични вещества и алкохол, тютюнопушенето. Изважда на светло изоставените деца, хората
в неравностойно положение, възрастните и бездомните. Призовава ни да гласуваме отговорно.
На интернационално ниво има социални кампании, свързани с опазването на околната среда, намаляването на вредните емисии и др., като основната им цел е да се намали глобалното затопляне и да се подобри живота на Земята като
цяло. Без наличието на реклама, посланието на организации
като Световен фонд за дивата природа (или WWF) никога нямаше да достигне до толкова много хора в различни държави.
Това е безспорен пример как рекламата, използвана правилно, може да постигне огромен успех и да донесе не просто
печалба, а реален принос за нашия живот.
Една от най-успешните за всички времена социална рекламна кампания в България е тази на Българския червен
кръст (от далечната 1997 г.) – „На сираче хляб не се отказва“
(сн. 3). Макар и семпло направена тя трогна сърцата на стотици хиляди дарители.

17

Явашева, 2013
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сн. 3

сн. 4

В по-скоро време се появиха редица кампании, свързани
с борбата с бездомните животни и призивите за осиновяването им от семейства, почистването на градската среда след
разходките на кучето ни и др. Такива се инициативите на Столична община и Animal Rescue Sofia „Приятелите не се купуват… Осинови куче от приют“ (сн. 4), забавната кампания „Почистихте ли след кучето си?“ (сн. 5) на три неправителствени
организации – Animal Rescue Sofia, Град за отговорни хора и
Фондация „Работилница за граждански инициативи“. За съжаление, макар и точни като послания, те не могат да се похвалят
с особена креативност, а по-скоро с лозунгарски дух.

сн. 5

сн. 6
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Разбира се, „социалните кампании не са лесна работа на фона на всичко, което вече е правено, да успееш да намериш оригинален подход или гледна точка към проблема“18 е
нелека задача. Социалната реклама има своите тънкости и е
точното място където рекламните агенции могат да покажат
креативността си. За да е успешна, при нея трябва да се върви
от провокация към мотивация.
Една от изключително семплите като направа, но невероятно въздействащи български кампании е „Карай внимателно, някой те обича.“ (сн. 6). Дори без чаканата удивителна
– просто – точка!
Далеч по-голяма провокация може да намерим в редица
чужди кампании, свързани с високите скорости, опасността от
бързата храна, резултатите от диабета и много други. На сн. 7
играещото дете е поставено под педала на газта и така визуализираме какво може да се случи, ако го натиснем повече. А на сн.
8 майчината гърда е заменена от огромен, натъпкан с вредности
сандвич и слоганът „Твоето дете е това, което ти ядеш.“ (Your child
is what you eat.) завършва картината и затвърждава посланието.

сн. 7

сн. 8

За всички е шокираща гледката на следващите две изображения (сн. 9 и сн. 10), където сладкишите са показани като грозни
незарастващи рани. „Сладкото убива“ (Swееt kills) е очакваният и
безпристрастен слоган. Реклами, правени с не много средства, но
с огромна креативност и отношение към третираните проблеми.
18

Иванова, 2015
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сн. 9

сн. 10

Не за подценяване е и въздействието на амбиент рекламата. На сн. 11 може да видим как с една проста хрумка, може
да въздействаме безусловно и във времето на всеки пушач.
След като снимките и подсещащите надписи по цигарените
кутии започнаха процеса, дали тютюневите компании не трябва да бъдат принудени да използват такива или други подобни
опаковки за своите цигари? Влиянието на рекламните съобщения зависи от състоянието на съзнанието на индивида и от
неговия предишен опит и това трябва да се използва.

сн. 11
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Разбира се примерите за креативни, въздействащи и запомнящи се социални реклами могат да продължат. Дано ги
има повече и в нашата родна действителност, защото социалната реклама е мястото където рекламните агенции могат да
развихрят въображението на своите екипи, а и да покажат че
са загрижени за обществено значимите проблеми.
Рекламата е изключително важен инструмент на модерното общество. Без нея няма как да водим живота, който водим сега. Ако трябва да сравним времето, когато информацията се е предавала от уста на уста със сегашното, когато можем
да получим желаната информация само с един клик и поглед,
ще осъзнаем, колко по-лесно можем да се снабдим с това,
което ни е нужно, именно благодарение на рекламата. Това
трябва да се използва, за да възпитаваме критерии и ценности
в обществото, за да прокламираме и провокираме за дискусия важните за него въпроси, за да показваме проблемите му.
Рекламата е и важна част от кампаниите, комуникиращи
корпоративната социална отговорност на компаниите. Тя показва техните приоритети, свързани с общото човешко благо.
Тя изгражда техният публично различим социален образ.
В този ред на мисли очакванията са за нарастване броя на
рекламите, свързани с корпоративната социална отговорност
на компаниите и брандовете, и, надявам се, все по-креативни
и във все повече области, които засягат, социални реклами.
Заключението, което логично може да се направи, е, че
рекламата може да бъде много повече от комерсиална – тя
може да бъде публично отговорна!
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