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Нашето устойчиво бъдеще 

разчита на МСП 

МСП имат ключова роля в постигането на 

устойчивост. В ЕС-27, 99% от компаниите са МСП 

и наемат 2/3 от всички Европейски служители 

(ЕК, Окт. 2010). Едно малко предприятие може 

да има малко социално, екологично и 

финансово въздействие, но взети всички заедно, 

МСП имат огромно. Над 70% от екологичното 

замърсяване може да бъде приписано на МСП 

(ЕС, 2019). МСП могат да спечелят от 

устойчивостта, като засилят връзките си със 

заинтересованите страни, подобрят репутацията 

и имиджа си, намалят разходите, спазват 

законите и регулациите, намалят тежестта на 

екологичните глоби и данъчното облагане. 

МСП нямат нужното знание във връзка с 

устойчивите проблеми (какво е устойчивост,  кои 

са ползите и др.). Съществуващите рамки и 

стандарти за подкрепа на устойчиви практики са 

сложни, особено за МСП, тъй като те са на 

принципа „едно нещо устройва всички“, 

взимайки предвид големите фирми. МСП нямат 

опит и инструменти, за да се преборят с 

устойчивите проблеми и имат нужда от 

обучение и практика относно принципите на 

устойчивостта, за да могат да предприемат 

проактивен подход. 
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Обучително съдържание 

Проект Report-ASAP ще подпомогне МСП да се 

справят с устойчивите въпроси и да спестят пари. 

За да постигнем това, ние се консултирахме с 

близо 220 представители на МСП от Европа, за 

да разберем кои са темите, които са от интерес 

за тях. Това ни помогна да сме убедени, че 

предоставяме точно това, от което те имат 

нужда. Разработихме обучителни материали, 

които са разделени на отделни модули, 

предлагащи теми, като законови и ресурсни 

въпроси и много полезни практически съвети. 

Обучителните сесии ще бъдат разделени на 40-

минутни сесии и ще бъдат предоставени чрез 

онлайн платформа, която ще бъде налична на 6 

езика (Български, Гръцки, Хърватски, 

Италиански, Испански и Английски). Надяваме 

се статиите по-долу да Ви вдъхновят да 

разгледате платформата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://report-asapproject.eu/ 

Report ASAP Erasmus+ project 

 #reportasapproject  

 Report-ASAP Project 

 

Статия 1: https://report-asapproject.eu/news/introduction-

sustainability-accounting 

Статия 2: https://report-asapproject.eu/news/responsible-

business-and-non-financial-reporting-what-imposed-

european-union-rules 

Статия 3: https://report-asapproject.eu/news/economic-

dimension-sustainability-accounting 

Статия 4: https://report-asapproject.eu/news/social-

benefits-sustainability-accounting-how-they-are-identified-

measured-and-reported 

Статия 5: https://report-asapproject.eu/news/smes-pro-

environmental-examples-and-benefits 

Статия 6: https://report-asapproject.eu/news/corporate-

social-responsibility-smes-how-prepare-report-and-how-

communicate-sustainability 

https://report-asapproject.eu/
https://www.facebook.com/reportasapproject/
https://www.linkedin.com/company/report-asap-project/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freport-asapproject.eu%2Fnews%2Fintroduction-sustainability-accounting&data=02%7C01%7C%7Cdc3232c65432461e468008d6b9c80d19%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636900666189626901&sdata=WV3Am0ZiJWKCWh7SKNuIHNlYyi9Q9Xf91cc%2B06emAbw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freport-asapproject.eu%2Fnews%2Fintroduction-sustainability-accounting&data=02%7C01%7C%7Cdc3232c65432461e468008d6b9c80d19%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636900666189626901&sdata=WV3Am0ZiJWKCWh7SKNuIHNlYyi9Q9Xf91cc%2B06emAbw%3D&reserved=0
https://report-asapproject.eu/news/responsible-business-and-non-financial-reporting-what-imposed-european-union-rules
https://report-asapproject.eu/news/responsible-business-and-non-financial-reporting-what-imposed-european-union-rules
https://report-asapproject.eu/news/responsible-business-and-non-financial-reporting-what-imposed-european-union-rules
https://report-asapproject.eu/news/economic-dimension-sustainability-accounting
https://report-asapproject.eu/news/economic-dimension-sustainability-accounting
https://report-asapproject.eu/news/social-benefits-sustainability-accounting-how-they-are-identified-measured-and-reported
https://report-asapproject.eu/news/social-benefits-sustainability-accounting-how-they-are-identified-measured-and-reported
https://report-asapproject.eu/news/social-benefits-sustainability-accounting-how-they-are-identified-measured-and-reported
https://report-asapproject.eu/news/smes-pro-environmental-examples-and-benefits
https://report-asapproject.eu/news/smes-pro-environmental-examples-and-benefits
https://report-asapproject.eu/news/corporate-social-responsibility-smes-how-prepare-report-and-how-communicate-sustainability
https://report-asapproject.eu/news/corporate-social-responsibility-smes-how-prepare-report-and-how-communicate-sustainability
https://report-asapproject.eu/news/corporate-social-responsibility-smes-how-prepare-report-and-how-communicate-sustainability
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Ново съдържание за социалните медии  

Развълнувани сме да споделим с вас, че създадохме повече инфографики и видеа за проекта. Те 

представят части от съдържанието на модулите, носейки тяхното послание. Графиките са специално 

създадени за лесното им използване в социалните мрежи. Новото брандиране е светло, цветно и 

съдържателно, като в същото време е достатъчно подробно, за да събуди интереса на читателя. 

Идеята е да се генерира по-голямо присъствие в медийното пространство, което ще спомогне за 

популяризирането на устойчивият бизнес сред компаниите. Предвидено е инфографиките да бъдат 

публикувани във всички социални мрежи на проекта, заедно с линкове към уебсайта, хаштагове и 

кратко представяне на целите на проекта. Видеата се състоят от Въведение в обучителният курс и 

Често задавани въпроси и са полезен визуален инструмент, обобщаващ информацията, съдържаща 

се в сайта на проекта. 

    

 Галерия 

Селекция от някои инфографики и видеа, създадени специално за промотирането на проекта: 

 

Въведение в обучителният курс 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nd4JDoeLhQ 

https://twitter.com/ProfJonFairburn/status/1098320224737206273
https://twitter.com/ProfJonFairburn/status/1097065369276203008
https://twitter.com/ProfJonFairburn/status/1105838545686667264
https://www.youtube.com/watch?v=9Nd4JDoeLhQ
https://www.youtube.com/watch?v=9Nd4JDoeLhQ
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Мултиплициращи събития  

Съвсем скоро по проекта ще се организират много Мултиплициращи събития. Това е чудесна 

възможност да бъдат разпространени дейностите и резултатите по проект Report-ASAP, затова ще 

бъде организирано по едно такова събитие във всяка една от държавите, съставящи консорциума. 

Събитията ще бъдат съсредоточени главно върху МСП, като фокусът им ще бъде върху ангажирането 

на бизнеса и улесняването на МСП в прилагането на устойчиви практики. Събитията ще дадат повече 

информация относно прогреса на разработване на обучителното съдържание, Динамичният 

демонстратор и Отворените значки. По-долу са изброени датите и локациите на всички предстоящи 

събития: 

 
- Партньор: Fundación General UGR-Empresa 

- Заглавие на събитието: Какво прави вашата организация, за да бъде устойчиво отговорна? 

- Кога: Май 2019 (точната дата ще бъде потвърдена по-късно) 

- Къде: Университет Гранада   

- За контакти: И-мейл: mcosuna@fundacionugrempresa.es 

 

- Партньор: Русенска търговско-индустриална камара 

- Заглавие на събитието: Корпоративната социална отговорност – иновативен подход за 

устойчив бизнес 

- Кога: 15 Април 2019 

- Къде: Хотел Космополитан, Grand Hall 

- За контакти:  Регистрационна форма - https://form.jotformeu.com/90843412815355 

 

- Партньор: Eurocrea Merchant 

- Заглавие на събитието: Докладване на устойчивост – какви са ползите за МСП? 

- Кога: Юни 2019 (точната дата ще бъде потвърдена по-късно) 

- Къде: Милано (точното местоположение ще бъде уточнено по-късно) 

- За контакти: И-мейл: francesco.agresta@eurocreamerchant.it. 

 

- Партньор: Бизнес училище PAR – Мултиплициращото събитие беше проведено на 30 Март 

2019. Снимки и информация за събитието ще бъдат налични скоро. 

 

- Партньор: AKNOW 

- Заглавие на събитието: Report-ASAP: Практики за докладване на устойчивост - Virtual Academy 

Launch 

- Кога: 30 Май 2019 

- Къде: KEK KEM Averof 29 and Kapnokoptiriou, Атина, Гърция 

- За контакти: Регистрация на следният линк: http://events.erasmusplus.website/?page_id=1447  

 

- Партньор: Университет Стафордшир  

- Заглавие на събитието: Устойчивостта за малките и средни предприятия  

- Кога: 11 Юни 2019 

- Къде: Хотел Moathouse, Etruria Hall, Festival Way, Stoke-on-Trent ST1 5BQ, Обединено кралство 

- За контакти:  Регистрация на следният линк: https://sustainability-smes.eventbrite.co.uk или чрез 

и-мейл на: k.m.bradley@staffs.ac.uk 

 

 

mailto:mcosuna@fundacionugrempresa.es
https://form.jotformeu.com/90843412815355
mailto:francesco.agresta@eurocreamerchant.it
http://events.erasmusplus.website/?page_id=1447
https://sustainability-smes.eventbrite.co.uk/
mailto:k.m.bradley@staffs.ac.uk
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Отворени значки  

След завършване на всеки един от обучителните модули ще трябва да минете през викторина, за да 

се провери нивото Ви на разбиране. Ако преминете успешно през теста, Вие ще получите Отворена 

значка. Има общо 6 значки, по една за всеки модул и една последна, за тези, които успеят да 

преминат успешно през всички модули. Също така, платформата ще има форум, където други 

експерти/представители на МСП ще могат да обсъждат проблемите, които са срещнали.  

По-долу са показани някои от значките, които можете да получите след завършване на викторините:  

 

 

Динамичен демонстратор  

Динамичният демонстратор е онлайн инструмент, който ще спомогне за разбирането на 

обучителните модули и добрите практики, свързани с устойчивият бизнес. Инструментът ще 

съдържа анимации на реални ситуации, свързани с някой от модулите и ще предоставя обратна 

връзка или съвети, според Вашият избор. Динамичният демонстратор ще съдържа 30 сценария в 3 

категории:  

• Екологични ползи 
• Социални ползи 
• Комуникационни практики 

Ще Ви бъде показана анимация със сценарий, за който Вие ще трябва да вземете решение дали е 
устойчив, дали предоставя социална полза, или е добра комуникационна практика. 

Например, сценарий за социална полза може да бъде „Не се предоставят работни обучения за 
служители“ – ще видите анимация, описваща ситуация и ще трябва да решите, че това не е социална 
полза за организацията. След това ще Ви бъде даден пример за добра практика и ще можете да 
продължите към следващият въпрос. Ако преминете успешно, ще получите сертификат. 

 

 

Значка Модул 2 
badge 

 

Значка Модул 4 
badge 

 

Значка Модул 6  

 


