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2. Защо е важна темата?

3. Докладване на ESG тематика

Съдържание



В denkstatt България съм от 4 години. 

Работя предимно с големи международни компании и 

техни филиали в България, както и с Европейската комисия.

Предимно засягам следните теми:

 Оценка на нефинансови разходи и ползи

 Промени в климата – адаптация и парникови газове

 Оценка на въздействието на (екологичното) законодателство

 Оценка на жизнения цикъл на продукти и услуги

Няколко думи за мен
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Част от denkstatt Group и 
международната мрежа на Inogen® 
Environmental Alliance

26-годишен опит на европейския 
пазар и 12 години в България.

Работим с големи международни и 
български компании, Европейската 
комисия, Министерство на 
околната среда и водите, Столична 
община и други.

За denkstatt България
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Съдържание



Какво е ESG?

Е - environmental 
S - social
G - governance

Докладване на

Е - екологична
С - социална
У – управленска

…информация

=

Устойчив бизнес
КСО

Зелени инвестиции
Околна среда

Социални инициативи



Какво е ESG? Примери и принципи:

Екологична 
информация

Промени в климата
Замърсяване
Потребление на вода
Биоразнообразие

Социална 
информация

Равенство, заплащане
Здраве и безопасност
Права на човека
Отговорност към потребителите
Ангажиране на потребителите

Управленска 
информация

Структура на управлението
Данъчна прозрачност
Анти-корупцията
Управление на риска

Информация, която е:

Съществена  - развитие, бизнес 
модел, въздействие

Стратегическа – ориентирана към 
бъдещето

Ориентирана към 
заинтересованите страни

Прозрачна – обективна, 
разбираема

Последователна – съгласувана, 
проследима



Какво е ESG? На практика:

Бизнесът – светът на докладите Стандартите за докладване Инвеститорите - светът на индексите



ESG докладването в България

Бизнесът – светът на докладите Стандартите за докладване Инвеститорите - светът на индексите
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ESG докладването в България

Два основни стимула

Имиджови цели Законови изисквания

Доклад State of CSR in Bulgaria 2018

„спуснато“ изискване от компанията-майка
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4. Примери и ползи

Agenda



Европейската зелена сделка

Енергетика
IT и комуникации

Текстил
Електроника

Химикали
Производство на метали

Добив на суровини

Управление на 
отпадъците

Строителство

Производство на 
строителни материали

Земеделие

Производство и 
търговия с храни

Транспорт

Финансиране

Иновации



„Устойчив“ добива ясно значение

„Таксономия“ на устойчивите инвестиции

„Устойчива компания“

„Ние сме зелени, социално отговорни...“

Стандартизиране на изискванията за екологична, 
социална и управленска информация

Ревизия на Директивата за нефинансово 
докладване (и по-строги изисквания?)
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Някои заглавия от 
последните месеци



Изисквания за инвеститорите

ESG тематиката като част от 
изискванията за финансовия 

дю дилиджънс



1. Какво е ESG? 

2. Защо е важна темата?

3. Докладване на ESG тематика
Нефинансови доклади: как да разпознаем добър доклад
ESG за по-малки компании

Agenda



Нефинансовите доклади

Основни елементи:

Бизнес модел
Цели, стратегия, организационна структура;
Инфраструктура, продукти;
Следвани политики по отношение на основните и 
спомагателните дейности.

Политики

Описание на приетите и следвани политики
…по отношение на екологичните, социалните и 
антикорупционните въпроси.

Цели и рискове
Какви са целите, рисковете и задачите по отношение 
на дейностите и политиките.

Резултати
Описание на основните показатели за резултатите от 
дейностите и политиките.
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Нефинансовите доклади: как да 
разпознаем добър доклад

Следват утвърден стандарт за докладване

Ползи за изготвящата компания:
• По-добро познаване на заобикалящата среда и важните за компанията теми.
• По-добро познаване и ангажиране на заинтересованите страни.
• Ангажират се хора от различни отдели в компанията --> по-добро вътрешно 

структуриране на процесите.



Управляват значимите теми:
Значимите теми са адресирани от политики
Политиките имат дефинирани дейности и цели
Целите са специфични, измерими, овързани 
със срокове.
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Нефинансовите доклади: как да 
разпознаем добър доклад

Оценят значимите теми за компанията

Важност за компаниятаВа
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Пример: 

Докладват по тях:



ESG за по-малки компании
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Стартъпи:
Осмисляне и разбиране на важните ESG теми за 
бизнеса.
Идентифициране на приоритетни рискове и 
възможности.
Повторно разискване на ESG рискове и възможности 
с напредването на идеята и бизнес модела.
Създаване на ESG култура в компанията от рано 
(много по-лесно е).

Растящи компании:
По-задълбочен анализ на важните за бизнеса ESG теми.
Формализиране на ESG управлението – базови процеси, 
разширявани спрямо растежа.
Достатъчно ресурси за управление на ESG теми:

Ангажираност на ниво директор/управител/борд
Ясни отговорности надолу в йерархията
Адекватни умения (вкл. обучения за служители)

Мониторинг и докладване на ключови показатели



ESG за по-малки компании: някой 
важни теми
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Екологична 
тематика

Производство Чисти технологии Агро сектор Медицински сектор Финтех

Ефективно използване на ресурси

Промени в климата 
(потребление на 

енергия)
Промени в климата 

(възможности)
Промени в климата 

(емисии, възможности)
Промени в климата 

(потребление на 
енергия)

Управление на 
отпадъците 

Управление на 
отпадъците

 (вкл. електронни)
Управление на отпадъците

 (вкл. органични, опасни)

Замърсяване
(въздух, води, почви)

Замърсяване 
(пестициди, торове)

Устойчиви материали 
и опаковки



ESG за по-малки компании: някой 
важни теми
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Социална 
тематика

Производство Чисти технологии Агро сектор Медицински сектор Финтех

Безопасни продукти Безопасни храни Безопасни продукти

Защита на потребителитеП рава и благосъстояние 
на пациентите Защита на потребителите

Верига на доставките (вкл. неравностоен труд)

Достъп до земя

Хуманно отношение към 
животните

Недискриминация 
(алгоритми, изкуствен 

интелект)

Достъп за 
непривилегировани 

групи (вкл. възможности)

Б езопасност и здраве при 
работа

Безопасност и здраве при 
работа

Отношения с местните 
общности (безопасност, 

ангажиране)
Отношения със 
земевладелци



Вашите въпроси
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denkstatt България ООД

Бул. Арсеналски 115 

1421 София, България

Телефон: +359 2 470 75 08

www.denkstatt.eu

sustainability.bg
Иван Паспалджиев, старши консултант
ivan.paspaldzhiev@denkstatt.bg 

mailto:ivan.paspaldzhiev@denkstatt.bg
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