ESG и банките: стратегии, регулации, възможности
18 март 2022
Онлайн обучението е насочено към банковите служители от всички йерархични нива, с оглед
на ангажиментите и възможностите, пред които са изправени във връзка с европейските
регулации в областта на Устойчивите финанси.
Програма:
09:20 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 09:45 ч.

Откриване на обучението от доц. д-р Маню Моравенов, Председател на УС
на Център за устойчиви финанси и енергетика и Изпълнителен директор на
Българска фондова борса АД

09:45 – 10:10 ч.

Зелената сделка: предизвикателства и възможности пред банките Проф.
д.ик.н. Виржиния Желязкова, Директор „Финанси и финансов мениджмънт“
във ВУЗФ Лаб и мениджър „Зелени политики“ на Пощенска банка

10:10 – 10:30 ч.

„InvestEU - Sustainability guarantee product“, Теодор Радонов, Ръководител на
Европейска инвестиционна банка в България

10:30 – 10:40 ч.

Почивка

10:40 – 11:10 ч.

„EBRD – партньор на финансовите институции в зеления преход“, Галена
Колева, Главен банкер, Отдел „Финансови институции“, Европейска банка за
възстановяване и развитие

11:10 – 11:25 ч.

„Устойчиви финанси и практики – ING Bank”, Марина Кобакова, Директор
корпоративно банкиране и член на УС на ING

11:25 – 11:40 ч.

„Стратегия на ББР 2021–2023 г.“, София Касидова, Ръководител
„Стратегически анализи и развитие“ в Българска банка за развитие

11:40 – 11:50 ч.

Почивка

11:50 – 12:20 ч.

„Тенденции в нефинансовото отчитане и изискванията за одит“, Павел
Пирински, Директор „Одит услуги“ и Ренета Мамасян, Мениджър
„Консултантски услуги“, ПрайсуотърхаусКупърс България

12:20 – 13:20 ч.

„Пътят на декарбонизиране на банковия сектор през опита на Денкщат“,
Иван Паспалджиев, Старши консултант, Ръководител направление „Оценка
на природен и социален капитал“, Денкщат Груп

13:20 – 13:35 ч.

„ESG стратегия в практиката: опитът на УниКредит Булбанк“, Виктория
Блажева, първи вицепрезидент, директор „Стратегия и бизнес“, УниКредит
Булбанк.

Обръщаме внимание, че на e-mail green@gfecentre.org можете да изпратите
предварително Вашите въпроси и теми, които искате да бъдат обсъдени с лекторите в
обучението.
За заявяване на участие, моля да изпратите приложената регистрационна форма до
Миглена Димитрова, e-mail: green@gfecentre.org, тел. за връзка: 0877 080 399.

