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Решението...

Най-известното определение, 
дадено от Комисията Брунтланд:

“Устойчивото развитие е развитие, 
което задоволява нуждите на
настоящето, без да застрашава
възможността на бъдещите
поколения да посрещнат своите
нужди”.

Какво е CSR

Социално и екологично одитиране и отчетност, 
въвеждане на доброволни стандарти, етични
кодекси, изграждане на партньорства с различни
сектори, мерки за екологична ефективност

Въвличане на местни общности, диалог със
заинтересованите страни, партньорства с различни
сектори, социални инвестиции, изграждане на
институциите, промотиране на CSR, комуникация

Изпълнение и синхронизация със
законодателството, надзор, прозрачност, 
въвеждане и прилагане на индустриални
стандарти

Изпълнение на
изискванията

Минимизиране
на вредите

Добавяне
на стойност

Какво можете да предприемете



2

Водещи принципи за устойчивост

10 Здраве и щастие

9  Права и справедливост

8  Култура и наследство

7  Природа и биоразнообразие

6  Устойчиво управление на водите

5  Местни и био храни

4  Местни и устойчиви суровини

3  Устойчив транспорт

2  Нулеви отпадъци

1  Нулеви емисии

Нулеви емисии

--4% annually4% annually

--10% by 201010% by 2010

--6% by 20136% by 2013

--13% by13% by 20052005

--70% by70% by 20102010

--7% by 20107% by 2010

--10% by10% by 20152015

--25% by 201025% by 2010

--15% by 200915% by 2009

--10% by 201010% by 2010
--10 % by10 % by 20142014

--7 % by 20107 % by 2010

Иновационни вълни
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Желязо
Водна енергия
Механизация

Текстил
търговия

I вълна

Парна енергия
Железница
Стомана
Памук

II вълна

Електричество
Химикали

Двигатели с
вътрешно
горене

III вълна

Петролни
деривати

Електроника
Авиация
Космос

IV вълна

Дигитални мрежи
Биотехнологии

Информационни
технологии

V вълна

Устойчивост
Системен дизайн

От люлка до люлка
Биомимикрия
Индустриална

екология
Възобновяема

енергия
Зелени

нанотехнологии

VI вълна
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Възможни стъпки

� Съставете екип по околна среда
� Направете анализ на ситуацията
� Помислете кои аспекти от вашата дейност имат

най-значимо екологично въздействие
� Помислете за вашите ценности и ги отразете в

политика
� Опитайте се да разберете кои са силните страни на

вашата организация
� Помислете за програма от мерки или просто първи

проект: поставете цели, срокове за постигането им
и ясни отговорности

За да бъде успешен, вашият проект ...

� ... произлиза от същността на дейността ви
� ... адресира най-значимото екологично въздействие

на вашата фирма
� ... си поставя измерими цели и срокове
� ... използва в максимална степен силните ви страни
� ... води до решаването на обществено значими

проблеми
� ... отразява вашите лични и фирмени ценности
� ... се радва на подкрепа от ръководството ви
� ... въвлича максимален брой служители
� ... се реализира по максимално прозрачен за

обществото начин


