ХАРТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ИКОНОМИКА
Ние, подписалите настоящата Харта за устойчиво развитие на българската
икономика, приемаме и вярваме в постижимостта на идеята за по-добро и поустойчиво бъдеще за българското общество и икономика, в по-добро и поустойчиво бъдеще за всеки.
Вярвайки, от една страна, че възприемането на отговорното поведение на
личностно, организационно и обществено ниво и от друга, че прилагането на
международните, регионалните и националните правни и други подходящи рамки
по темите на устойчивото развитие са от решаващо значение за укрепване на
устойчивостта и подготвеността на българското общество и икономика както за
избягване на бъдещи сътресения, така и за насочване по пътя на успеха,
С убеждение, че всеки от нас в зависимост от своята индивидуална експертиза
и/или организационен опит и компетенции е в състояние да допринесе за
поставяне на темите за устойчивото развитие на научна и професионална основа,
Ние, подписалите настоящата Харта за устойчиво развитие на българската
икономика, приемаме да следваме посочените тук принципи:

1. Подкрепа
Дейностите, инвестициите или проектите, които изпълняваме или подкрепяме ще
вземат под внимание и ще включват всички възможни мерки от естество да
насърчават устойчивото развитие на българската икономика.

2. Съответствие
Ще изпълняваме или подкрепяме дейности, инвестиции и проекти, които са в
съответствие с международните, регионалните, националните правни и други
подходящи рамки, които са в основата на устойчивото развитие.
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3. Осъзнат риск
Ще се стремим да основаваме нашите инициативи и проекти на холистични и
дългосрочни оценки, които отчитат икономически, социални и екологични
ценности, количествено определени рискове и системни въздействия и ще
адаптираме нашите процеси и дейности за вземане на решения, за да отразяват
нови знания за потенциалните рискове, кумулативни въздействия и възможности,
свързани с нашите дейности.

4. Системност
Ще се постараем да идентифицираме системното и кумулативното въздействие
на нашите дейности, инвестиции и проекти навсякъде по веригите за създаване на
стойност.

5. Включване
Ще подкрепяме дейности, инвестиции и проекти, които включват, подкрепят и
подобряват местния поминък, и ще се ангажираме ефективно със съответните
заинтересовани страни, като идентифицираме, отговаряме и смекчаваме всички
проблеми, възникващи от и за засегнатите страни.

6. Сътрудничество
Ще си сътрудничим както помежду си, като участници в работата на Центъра за
устойчиви финанси и енергетика, така и с други частни субекти и публични
институции и съответните заинтересовани страни за популяризиране и прилагане
на тези принципи чрез споделяне на знания за устойчивите финанси и енергетика,
най-добри практики на устойчиво развитие на икономиката, научени уроци,
перспективи и идеи.
7. Прозрачност
Ще споделяме информация за нашите дейности, практики и инвестиции и техните
социални, екологични и икономически въздействия (положителни и отрицателни),
при спазване на поверителността.
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8. Целенасоченост
Ще се стремим да насочваме нашата дейност към проекти и дейности, които
допринасят пряко за постигане на Целите за устойчиво развитие, формулирани от
Общото събрание на Организацията на обединените нации.

9. Въздействие
Ние приемаме и вярваме в идеята за постигане на по-добро и по-устойчиво
бъдеще за всички. Затова ще подкрепяме дейности, инвестиции и проекти, които
надхвърлят обикновеното избягване на вредата, за да осигурим социални,
екологични и икономически ползи от нашите дейности както за настоящите, така
и за бъдещите поколения.

10. Благоразумие
Ще изпълняваме и подкрепяме дейности, инвестиции и проекти, които са
направили оценка на екологичните и социалните рискове и въздействието въз
основа на солидни научни доказателства. Принципът на благоразумието следва
да се прилага, особено когато липсват научни данни.

11. Разнообразие
Признавайки значението на малките и средните предприятия за българската
икономика, ние ще се стремим проектите, които подкрепяме, да отчитат
спецификата на тези субекти, така че те също да бъдат включени в прехода към
устойчиво развитие, без това да води до непредвидена и прекомерна тежест за
такива субекти.

12. Намиране на решения
Ще се постараем да насочим дейностите си към откриване на иновативни
икономически решения на всеки проблем в постигане на устойчивост на
икономическите субекти в България, които от друга страна да имат положително
въздействие върху околната среда и обществото. Ще работим за идентифициране
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и насърчаване на бизнес обосновката за такива проекти и за насърчаване на
разпространението на най-добрите практики, разработени по този начин.

13. Партньорство
Ще си партнираме със субекти от публичния, частния и неправителствения сектор,
за да ускорим напредъка към устойчива икономика.

14. Водени от науката
Ще се стремим активно да развиваме знания и данни за потенциалните рискове и
въздействия, свързани с нашите собствени инвестиции, както и да насърчаваме
възможностите за устойчиви инвестиции в икономиката. В по-широк план ще се
стремим да споделяме научна информация и данни свързани с проблематиката на
устойчивите финанси и енергетика.
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