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Въведение
Оценката на устойчивостта на един бизнес се превръща в
неизменна част от вземането на инвестиционни решения
в световен план. В тази връзка, ние в Зеления център сме
убедени, че дружествата, които ефективно докладват
своите политики за устойчивост, ще разполагат с улеснен
достъп до капитал и ще повишат своята ефективност и
пазарна оценка.
Насоките за ESG отчитане са изготвени от екипа на
Зеления център, в който участват представители на
дружества (вкл. публични дружества), на банковия сектор
и академичната общност, Министерство на финансите,
Министерство на енергетиката, Комисия за финансов
надзор, Фонд на фондовете, Българска банка за развитие,
Българска фондова борса, Българска независима енергийна
борса, браншовите организации във финансовия сектор,
консултантски компании, както и други изявени експерти в
областта на устойчивите финанси.
Насоките насърчават дружествата да разкриват
публично ESG информация периодично, вкл. като част от
нефинансовите си декларации. Предложени са и примерни
ESG показатели, базирани на основните международно
утвърдени стандарти в областта, които са съобразени със
спецификите на българските дружества.
Насоките са съобразени с изискванията на приложимата
нормативна уредба, утвърдена на национално и европейско
ниво, , както и с и други документи, регламентиращи
добри корпоративни практики.
В допълнение към задължителните елементи за
принципност и прозрачност на управленските практики,
заложени в действащото законодателство, Насоките
въвеждат препоръки и разяснения, касаещи нормите за
корпоративна, екологична и социална отчетност не само по
отношение на дружествата, чиито ценни книжа се търгуват
на капиталовите пазари, но и по отношение на всички
дружества, които желаят или са задължени да следват
такова поведение. Важно уточнение е, че те нямат за цел да
въвеждат допълнителни изисквания към дружествата по

отношение докладването на ESG данни, извън нормативно
заложените в националното и европейско законодателство.
Принципите на устойчиво развитие, обособени
като изисквания в Европейската зелена сделка1 са
основополагащи за усвояването на ефективни екологични
и социални практики във взаимодействието между
акционери, инвеститори, корпоративни ръководства и
други заинтересовани страни. Документът се базира
на тези водещи тенденции, които целят да пренасочат
капиталови потоци към устойчиви инвестиции,
като същевременно легитимират въздействието на
индивидуалния екологичен и социален отпечатък
върху практическото управление на оперативните и
инвестиционни рискове.
Насоките за ESG отчитане разглеждат практики на
корпоративна, екологична и социална отчетност,
приложими спрямо тяхната двойна същественост за
публичните и непубличните дружества и съобразени с
общоприетите секторни управленски и поведенчески
норми. Измерването на екологичния и социален отпечатък
на дружествата, предвидено в този документ, се базира
както на задължителни изисквания за разкриване на
информация съгласно националното и европейско
законодателство, така и на доброволни доклади относно
действията, предприети за налагането на екологични
и социални фактори в бизнес модела на дружествата и
прилежащите им стратегии.
В допълнение, изложените методически подходи имат за
цел да насърчат разкриването на допълваща доброволна
информация за значими екологични и социални
индикатори, като се позовават на утвърдени международни
стандарти и насоки за отчитане на екологични и социални
параметри, одобрени за съответната индустрия или сектор.
Зеленият център публикува настоящите насоки с идеята да
помогне на дружествата в отчитане на ESG информацията
по начин, който да я направи сравнима, надеждна и
разбираема за заинтересованите страни.

1 Регламентирани чрез Плана за действие на ЕК за кръговата икономика, Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2014 година за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на
нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи, Регламент
(ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация
във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и Стратегия за финансирането на прехода към устойчива
икономика.
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