


БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС ПО ПЪТЯ КЪМ 

RIO+20

Позиция и ангажименти
11 юни 2012



СРЕЩИ

3 Глобални срещи на високо равнище

* Международна конференция за 
устойчиво развитие

* Форум на заинтересованите страни

* Глобална среща на хората

13-22 юни 2012



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

1. Управление на климатичните

промени

2. Съгласие за нова структура на 
глобално управление

3. Преход към нов модел на

цивилизация



НАПРАВЛЕНИЯ

Социално развитие Бедствия

Океани Енергия & Климат Вода & 
Екосистеми Вода Селско

стопанство & Храна Урбанизация & 
Градове Градове Енергия

Икономика & Финанси на  
устойчивото развитие Работни 

места



ТЕМИ

Градове и градски зони

ГРАЖДАНСТВО Концептуални и идеологически системи

на управление и устойчивост Демокрация и 
политическо подновяване Динамика на промяната и 
Eкология и екосистеми Икономическа глобализация 
EНЕРГИЯ Реформа на управлението и 

публичните дейности Търговия Социална кохезия
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ и територии Системи от 

ценности и Етика ХУМАННА ВИЗИЯ Световно

управление



РЕГИОНИ

Африка Америка

Азия Централна Африка Централна Америка

Китай Източна Африка, Нос Хорн Европа

Северна Азия Латинска Америка Близкия 

Изток, Централна Азия Махреб, Северо-

източна Америка Океания Русия Югоизточна 

Азия и Индонезия Южна Африка Западна 

Африка Света



УЧАСТНИЦИ

Банки и финансови институции

Градски архитекти Компании Депутати и политици
Директори и експерти Фермери и производители 

Рибари Местни организации Аборигени Журналисти 

Правни експерти и адвокати Местни политици и 

Държавни служители Министри и правителства

Национални и международни неправителствени 

организации Научни работници Социални движения

Учители и обучители Социално изключени

Синдикати Държава Жени Младежи



БЪЛГАРИЯ

1. Българска сесия в Рио де Жанейро по 

време на Форума за корпоративна 

устойчивост на ГД на ООН

2. Участие в сесиите на Eвропейския 

алианс на местните мрежи
3. Колективен ангажимент към Rio+20

4. Официална позиция на членовете на 

БМГД и други делегати и организации



СЕСИЯ В РИО

Българска сесия

РОЛЯТА НА МЕСТНИТЕ

МРЕЖИ ЗА УСТОЙЧИВОТО

РАЗВИТИЕ В РАЗВИВАЩИТЕ

СЕ ДЕМОКРАЦИИ



позиция

Дългосрочни инвестиции

Устойчиво 

развитие на 

градовете

Интелигентен, 

устойчив и включващ растеж

Принос към запасите от храна и развитие на 

екологично земеделие

Съхраняване на вода, природни 

ресурси и биологично разнообразие

Грижа за климата и

Приспособяване към неговата промяна

Намаляване на замърсяването



1. Инвестиране в човешкия потенциал, обмен на опит и добри практики, 

както и квалифициране на млади специалисти.

2. Постепенно повишаване на енергийната си ефективност чрез 

въвеждането на иновативни технологии, продукти и услуги, които 

оптимизират производството, намаляват потреблението на ресурси и 

увеличават конкурентоспособността.  

3. Стимулиране на частния сектор да инвестира в прилагането на 

енергоефективни мерки и бизнес модели, които допринасят за 

намаляване и измерване на въглеродния отпечатък.

позиция 2

Климат и енергия



позиция 3

• Достъп до пълна, прозрачна ИНФОРМАЦИЯ

• Открит и конструктивен ДИАЛОГ по всички теми на Рио+20

• Признаване на еднакво важната роля на ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

• Ясна визия, конкретни цели, индивидуални ангажименти и отделен

финансов ресурс

• Разпределение изпълнението на процеси, проекти и инициативи

• Въвеждане на ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО като обичайна практика



КОЛЕКТИВЕН АНГАЖИМЕНТ

личен Живот »» персонална 

Отговорност »» свободен Човек

»» Труд »» съпричастност и 

Сътрудничество »» Устойчиво 

развитие



КОЛЕКТИВЕН АНГАЖИМЕНТ

Днес компаниите са средата, в която хората 

изграждат своите ценности. Предприятия, в 

които работят свободни хора, горди с труда си и 

резултатите от него, са устойчиви 

предприятия, защото техните служители ще 

осигуряват и гарантират устойчивото 

развитие на света.  



КОЛЕКТИВЕН АНГАЖИМЕНТ

1. Рязко подобряване на качеството на професионалното образование. 

2. Повишаване на ефективността на основните производства чрез: 1/ 

ефективно използване на суровините;  2/ чрез инвестиции в енергийно 

ефективни технологии за производство.

3. Подобряване на условията за труд. 

4. Подобряване на културата на взаимодействие с нашите клиенти, 

участие на наши клиенти в доброволческите инициативи на нашите 

служители;

5. Обединяване усилията на компаниите от един бранш за съвместни 

инвестиции в научноизследователска и развойна дейност 

(иновации).

6. Увеличаване на броя на членовете и сподвижниците на Глобалния 

договор в България. 

Срок 2015 



www.uncsd2012.org

www.earthsummit2012.org

csf.compact4rio.org

www.unglobalcompact.bg

ЕЛА С НАС В РИО

http://www.uncsd2012.org/
http://www.earthsummit2012.org/
http://csf.compact4rio.org/
http://www.unglobalcompact.bg/



