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Уважаеми читатели,

Бихме искали да Ви представим наръчника за подбор и прилагане на 
колективни дейности към постигане на Целите за устойчиво развитие, 

базирани на най-добрите практики на страните от ЕС. Наръчникът има 
за цел да предостави на практиците в сектора и на лицата, отговорни 
за вземането на решения и изграждането на политики, достъп до 
информация, насоки стъпка по стъпка и лесна за употреба класифицирана 
информация за предстоящия процес на договаряне и уточняване 
приоритетите на Целите за устойчиво развитие в Северна Македония. 
Наръчникът трябва да даде възможност на читателите да разгледат 
ролята на всеки участник в този процес.

Този документ е съставен на база на информация и експертиза, събрани 
в продължение на няколко години от екипа и членовете на Сдружение 
„Българска Мрежа на Глобалния договор на ООН”, съществуващите 
ресурси и познания и посредством проучвания, извършени от различни 
институции. Примери от действащите проекти на организацията и други 
страни от ЕС илюстрират принципите на работа и обмен. Предвижда се 
наръчникът да бъде актуализиран с течение на времето въз основа на 
опита и знанията, генерирани чрез различни дейности на национално, 
регионално и международно ниво.

Този документ е разработен по линия на проекта „Изграждане на 
междусекторни партньорства за устойчиво развитие“ (EuropeAid / 138660 
/ ID / ACT / MK). Финансирането е осигурено от Европейския съюз. Проектът 
се управлява от Konekt Macedonia.

Авторите
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Konekt е македонска гражданска асоциация, създадена през 
юни 2008 г. от няколко ентусиасти, които вярват, че Македония 
има потенциал да расте, като разчита на местни ресурси 
и капацитет. Mисията на организацията е да стимулира и 
насърчава частното дарителство и социалната отговорност, 
насочени към ефективно и дългосрочно развитие на Македония.

Konekt се стреми да се превърне в ключов инструмент за 
свързване на донорите с гражданския сектор чрез създаване на 
положително въздействие върху обществото. Организацията дава 
възможност на заинтересованите да реализират своите визии, 
свързани с промените, които искат да видят в своите общности. 
Като единствената местна организация, която се занимава с тази 
социално значима тема по всеобхватен и всеотдаен начин, Konekt 
дава възможност за:

4 подкрепа за фирмите с цел развиване на отговорен бизнес и 
стратегически инвестиции в общността;

4  развитие на интелигентна персонална и семейна филантропия;

4 подкрепа в процеса на изграждане на дългосрочни партньорства 
между гражданските организации и гражданите и компаниите;

4 положителна среда за развитие на филантропия и социална 
отговорност, насочена към постигане на реална социална 
промяна.
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Центърът за промотиране на гражданските ценности „Агора” е 
неправителствена организация, създадена през 2001 г, която 
работи на национално ниво в Македония. Визията на организацията 
е успешното развитие на хората  в демократичното общество. 
Мисията на „Агора” е да подкрепя всички заинтересовани страни и 
да насърчава процесите, които ще доведат до развитието на едно 
демократично общество. 

„Агора” реализира следните цели и задачи:

4 популяризиране на преки методи за вземане на решения в 
институциите и организациите на всички нива;

4 популяризиране на равенството между половете чрез научни 
изследвания, лобиране и действия за равнопоставеността 
между половете;

4 подкрепа на местното икономическо развитие чрез обучения, 
работа в мрежа и техническа помощ; 

4 популяризиране на съвременните идеи и умения, свързани с 
изпълнението на основните цели на организацията; 

4 разработка на солидна мрежа от професионални контакти между 
всички заинтересовани страни, работещи в сферите на мисията 
на „Агора”.
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Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) е 
обединение на отговорни компании, образователни институции и 
неправителствени организации. Мрежата функционира като част 
от глобалната мрежа и бе официално прогласена на 6 май 2011 г. от 
Н. Пр. Бан Ки-Мун - генерален секретар на ООН, и същевременно е 
национална партньорска организация на най-голямата европейска 
бизнес мрежа за КСО – CSR Europe.

Към днешна дата сред нашите членове са редица социалноотговорни 
компании като Асарел, Аурубис България, България он еър, ЕВН, 
КонтурГлобал Марица Изток 3, А1 България, Овергаз, Пощенска банка, 
Солвей Соди, ТехноЛогика, четири от най-реномираните висши учебни 
заведения и други. Мрежата не просто спазва десетте принципа 
на Глобалния договор – с тяхна помощ се стремим към промяна в 
културата на нашето общество, прилагайки ги творчески към неговите 
нужди. Създадохме стил на работа и традиции как да обединяваме 
капацитет, за да постигнем ново ниво на Корпоративна Социална 
Отговорност – КСО 2.0 или Колективна Социална Отговорност. 
Вече имаме две отличия в рамките на световното семейство на 
националните мрежи на Глобалния договор на ООН. 

Днес и в следващите години работата на Българската мрежа е 
под надслов „Бизнесът – сила за добро“ в изпълнение на нашия 
Стратегически план 2015+ за работа по Целите за устойчиво развитие 
на ООН. Работим активно и по Пакта за младежта на ЕК и CSR Europe.



Наръчник за създаване на колективни 
действия за изпълнение на целите на 
оон за устойчиво развитие в държавите 
от Eвропейския съюз

010
ОПИСАНИЕ  
НА ПРОЕКТА

2



11

Общата цел на проекта е да допринесе 
за засилване на публично-

частния диалог и активното участие 
на гражданското общество и бизнес 
сектора за постигане на устойчиво 
развитие в Република Северна 
Македония, като част от процеса на 
нейната интеграция в ЕС.

По-конкретно, партньорите по проекта 
ще осигурят рамка за междусекторни 
партньорства за постигане на Целите за 
устойчиво развитие (ЦУР) в съответствие 
с реформите за интеграция в ЕС. Тя 
има за цел да даде възможност на 
гражданското общество, бизнеса и 
публичния сектор да:

а) Правят консултации помежду си,

б) Работят заедно и да определят 
приоритетите; и

в) Създават идеи за съвместни 
инициативи за устойчиво развитие.

Проектът ще предостави решение 
за необходимостта от отключване и 
операционализиране на икономическите, 
социалните, екологичните и етичните 
обещания на Програма 2030 и 17-те 
ЦУР в Република Северна Македония. В 
последствие работата по проекта ще 
запълни липсата на информираност 
за това как ЦУР са свързани с процеса 
на присъединяване към ЕС, който е от 
решаващо значение за развитието на 
страната и допринася за развитие на 

“bottom-up” подхода , който включва 
всички заинтересовани страни в процеса 
за определянето на националните 
приоритети в контекста на ЦУР и 
присъединяването към ЕС.

Опитът на партньорите по проекта 
показва, че компаниите, гражданските 
организации и публичните институции 
се нуждаят от структурирани модели за 
ангажиране с новите предизвикателства 
в устойчивостта, пред които обществата 
са изправени. Ето защо дейностите по 
проекта са разпределени в 4 компонента 
и се изпълняват в рамките на 15 месеца.

Компонент 1: Създаване на основа 
за изпълнение на ЦУР в контекста 
на присъединяването към ЕС.

Компонент 2: Очертаване на 
рамката за ЦУР за Република 
Северна Македония.

Компонент 3: Трансфер на ноу-хау 
от съседни държави-членки на ЕС.

Компонент 4: Осъществяване на 
съвместни действия за устойчиво 
развитие.

Партньорите Konekt, Agora и Българска 
мрежа на Глобалния договор на ООН 
очакват да подобрят разбирането 
на заинтересованите страни за 
приоритетите на ЦУР във връзка с 
интеграцията в ЕС. 
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ЦИТАТИ ОТ 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Никица Кусиникова, извршна 
директорка на Конект

Коnekt се стреми да 
насърчава социалната 
отговорност на компаниите 
и да осигурява подкрепа 
за изграждане на 
дългосрочни партньорства 
между гражданските 
организации, гражданите и 
компаниите. Ние вярваме, 
че когато социалната 
отговорност е интегрирана 
в бизнес стратегията, тя 

позволява на компанията да повиши 
своите производителност, иновации и 
дългосрочно устойчиво развитие. В тази 
връзка виждаме огромна възможност 
за компаниите да се включат в 
изпълнението на Целите за устойчиво 
развитие като начин да допринесат за 
изграждането на устойчиво общество. 
Чрез Целите на устойчивото развитие 
компаниите се възприемат като 
двигател на социалната промяна, 
а не като на източник на проблеми. 
Поради това, ние искаме да използваме 
потенциала на бизнес сектора не 
само във финансово отношение, но 
и по отношение на неизползваните 
възможности, предоставяни от новите 
тенденции и технологии, и поставянето 
на техните бизнес процеси в интерес на 
решаването на социални проблеми. За 
да функционира този процес успешно, 
ние считаме, че е необходимо да се 
идентифицират партньорства с други 
заинтересовани страни в обществото, 
гражданския сектор и институциите.

3
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Кристина  Хаџи- 
Василева, 
претседателка 
на АГОРА:

Работата в посока 
постигане на Целите 
за устойчивото 
развитие идва много 
естествено за нас 
в AGORA, защото тя 

е тясно свързана с нашата мисия за 
насърчаване на процесите, които ще 
доведат до развитието на демократично 
общество. Опитваме се да приближим 
Целите до местните общности, 
като по този начин се насърчим 
и подпомогнем процесите, които 
гарантират равнопоставеност на жените 
и мъжете, които укрепват местното 
икономическо развитие и изграждат 
устойчиви общности. Смятаме, че това 
е невъзможно да се осъществи, без 
изграждането на партньорства с други 
заинтересовани страни в общността, 
особено с бизнес сектора, който често 
бива изключен от тези процеси на 
местно равнище. Ето защо, в допълнение 
към междуинституционалното 
сътрудничество, е необходимо да 
се установи сътрудничество с други 
сектори (особено граждански и бизнес), 
за да се използва цялостният наличен 
потенциал и да се постигнат подобри 
резултати за постигане на Целите за 
устойчиво развитие.

Огнян Траянов

Собственик и 
изпълнителен 
директор на 
ТехноЛогика

Председател, 
Българска 
мрежа на 
Глобалния 
договор на ОО

В компаниите, 
ние обединяваме 

различни професионалисти, за да 
постигнем повече и по-високи резултати. 
В Българска мрежа на Глобалния договор 
на ООН ние се обединяваме за същата 
цел, компании от различни мащаби 
и индустрии да работят колективно 
за Глобалните цели. За нас Целите за 
устойчиво развитие са споделена визия 
и насоки за действие в посока постигане 
благосъстоянието не само за нации и 
компании, но и за всеки един човек. 
Технологиите правят света по-малък, 
по-достъпен и ролята на всички - по-
видима. Като част от екип, от движение 
и преследването на общи цели, човек 
се чувства значим, а животът му - по-
смислен.

Ние използваме синергизма на нашите 
компании, за да постигнем по-широка 
промяна в обществото. Глобалните 
цели обединяват обществото, а ние се 
стремим да прехвърлим този синергизъм 
като работен подход на национално ниво 
с другите заинтересовани страни.
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ГЛОБАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА 
УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ (КАК 
ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ 
СТАВАТ МЕСТЕН 
БИЗНЕС : НОВА ЕРА 
ЗА ОТГОВОРНИЯ 
БИЗНЕС)
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Едно от най-забележителните 
социално-икономически събития 

през последните десетилетия е появата 
на основни принципи по отношение 
на управлението, мениджмънта и 
дейностите на бизнес организациите и 
други оператори в частния сектор. 

Организацията на обединените нации 
е в челните редици на това развитие с 
две инициативи, а именно: Глобалния 
договор на ООН (и неговите десет 
принципа) и ръководните принципи на 
ООН  за бизнеса и правата на човека. 

Както Глобалния договор на ООН, така 
и ръководните принципи предлагат 
набор от нормативни принципи, които 
да ръководят бизнес политиката и 
поведението, особено отнасящи се до 
понятието “не вреди!“. По отношение на 
Глобалния договор на ООН, компаниите 
се ангажират с набор от десет принципа, 
всички изготвени от основните 
конвенции и декларации на ООН, в четири 
области:

i) човешки права; 

ii) труд;

iii) околна среда; 

iv) борба с корупцията.

Междувременно ръководните принципи 
осигуряват по-нататъшна идейна и 
оперативна яснота за двата принципа 

„Все по-очевидно е, че отварянето на 
световната икономика, либерализацията, 
приватизацията и дерегулацията през 90-те 
години значително увеличиха ролята и влиянието 
на мултинационалните корпорации, но нито 
правителствата, нито компаниите са готови да се 
справят с неблагоприятните последствия това.“

“
John Ruggie, професор, 
Харвардски университет

на човешките права, защитавани от 
Глобалния договор на ООН, и определят 
минимален стандарт на поведение 
на компаниите за предотвратяване 
и преодоляване на риска от 
неблагоприятни въздействия върху 
човешките права, свързани с техните 
бизнес дейности.

ООсемнадесет години са кратък срок, 
но всъщност през 2000-та година 
светът изглежда много по-различно. 
Глобализацията току-що започва; 
глобалните инвестиции са в своя зенит, 
а гражданските организации настояват 
за либерализация.

В отговор на тези предизвикателства по 
естествен път се създават множество 
инициативи и организации, които 
заедно допринасят за оформянето 
и утвърждаването на бизнес модел, 
базиран на „устойчивостта“, в световен 
мащаб. Глобалният договор е една от 
тези движещи сили, може би тази с най-
голяма легитимност. Не е лесно да се 
оцени влиянието на Глобалния договор 
за популяризиране на концепцията за 
устойчиво развитие. И все пак, чрез 
насърчаване на всички компании, 
без значение индустрията, размера, 
националността или пазара, на който 
оперират, да направят първите стъпки 
към постигане на своята устойчивост, 
Глобалният Договор има следните 
постижения:
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Табела 1 

Показател 2000 2017*

Бизнес членове 44 8041

Нестопански членове 0 4449

Локални мрежи 0 70+

Академични институции,  
членове на PRME

0 600+

Инвеститори,  
компании членуващи в  PRME

0 1450

Общи доклади за напредъка (UNCoP) 0 47000+

*Данните са валидни за периода 31.12.2018 г.

Данните говорят сами по себе си, но 
онова, което не могат да пресъздадат, 
е реалното сътрудничество между 
бизнеса, държавните институции, 
инвеститорите, академичните среди 
и организациите на гражданското 
общество. Глобалният договор създава 
платформата, в която те да работят 
за постигане на обща визия. През 
последните три години тази визия е 
постигната и днес, с приемането на 
Целите за устойчиво развитие, бизнесът 
получава важна роля за насочване на 
усилията си към обществото и, работейки 
заедно с другите заинтересовани 
страни, за постигане на тези цели в 
следващите 15 години.

Нещо повече, от Глобалния договор 
се очаква да вдъхнови следващото 
поколение бизнес лидери, които 
да реализират нисковъглеродната 
икономика и устойчивото общество.

Нуждаем се от това повече компании по 
света да се ангажират с устойчивостта, 
и да поемат споделена отговорност за 
постигане на по-добър свят.““Бан Ки-мун, Генералeн 
секретар на ООН
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Като основен фактор на 
икономически растеж и 
създаването на работни места, 
частният сектор се превърна 
в незаменим партньор в 
развитието.

Ангажиментът на частния сектор към 
Целите  на Устойчиво Развитие очевидно 
нараства. Той следва тази своеобразна 
тенденция през последните няколко 
години или дори десетилетия. Фирмите 
са проучвани за въздействието си върху 
обществото и околната среда, заедно с 
негативния пиар и следователно с по-
малка печалба или стойност на акции. 
В резултат на това, повечето компании 
вече имат стратегия за устойчивост 
или отдел по Корпоративна социална 
отговорност (КСО) и различни социални 
програми. Някои от тях са установили 
нови продуктови линии, следвайки 
критериите за устойчивост или са 
пренасочили своя бизнес модел. 

Целите за Устойчиво Развитие 
представляват нов, но подобен елемент 
в този преход към корпоративна 
устойчивост. В някои случаи, фирмите, 
желаещи да променят своя бизнес 
модел, са идентифицирали Целите за 
Устойчиво Развитие като инструмент за 
променяне на фокуса на своите  бизнес 
практики, за да създадат поне повече 
гъвквост в техните вериги за добавена 
стойност и за да измерят рисковете и 
възможностите по отношение на техния 
бизнес модел. В други случаи, фирмите 
отново използват Целите за Устойчиво 

Развитие като бизнес казус с печалба, 
която ще се реализира в нови продукти 
или области. Въпреки това, обхватът, 
целта и въздействието на участието на 
бизнеса в Целите за Устойчиво Развитие 
често остават неясни и трудни за 
измерване.

Сега, с приемането на Целите, някои 
големи корпорации са обещали 
подкрепата си за Целите за Устойчиво 
Развитие или оценяват значението на 
Целите за Устойчивото Развитие за 
собствените си бизнес дейности. Идеята 
за ангажиране на бизнеса със Целите 
за Устойчиво Развитие е тенденция, 
но компаниите все още проучват 
подходящите стратегии за по-добро 
съгласуване на бизнес дейностите с 
трансформиращата Програма на Целите.

Според проучване, проведено от KPMG 
2017, четири от всеки десет от най-
големите компании в света (Глобал 
250 според класацията на Fortune 
относно общите приходи за съответните 
данъчни години ) вече споменават 
Целите за Устойчив Развитие в своите 
корпоративни отчети.

В интерес на истината, Програма 2030 
отдава значителна роля на частния 
сектор. 
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4 . 1 .  И с т о р и я  н а 
а н г а ж и р а н о с т т а

Апелът за ангажиране на бизнеса 
в Програма 2030 получи отговор от 
различни корпорации и корпоративни 
групи за застъпничество. Частният 
сектор участваше интензивно по 
множество различни начини по време 
на преговорите за Целите на Устойчиво 
Развитие. Договорената Програма даде 
цялостна рамка за глобална социално-
екологична трансформация.

2008 - UN Private Sector Forum1, 
годишната среща на върха, 
ръководена от Генералния 
секретар на ООН, се организира 
от Глобалния договор на ООН. Той 
обръща голямо внимание върху 
Целите за Устойчиво Развитие от 
момента, в който те бяха приети. 
Участващите многонационални 
компании подкрепят Целите за 
Устойчиво Развитие с конкретни 
мерки като пилотни проекти, квоти 
за половете или инвестиции в 
устойчива инфраструктура.

2014 – ЦUN-Business Action 
Hub 2. Това е форум, в който 
представителствата на ООН и 
бизнеса могат да се заемат с 
диалог, да обменят информация 

1  www.unglobalcompact.org/docs/issues_
doc/development/PSF2015Announcements.
pdf  

2  https://business.un.org/en/browse/
companies_entities?page=8

и да предприемат действия 
за напредък, напр. Целите за 
Устойчиво Развитие.

2014 – SDG Fund3 е международен 
механизъм за многостранно 
сътрудничество и развитие за 
подпомагане на дейностите 
за устойчиво развитие чрез 
интегрирани и многостранни 
съвместни програми. Той включва 
бизнеса и академичните среди и 
подкрепя съвместните програми 
на 22 държави с приблизително 
70 милиона щатск долара бюджет. 
За да се постигне по-добро 
съгласуване на публично-частните 
партньорства за устойчиво 
развитие, Фондът за Целите 
на Устойчиво Развитие основа 
Консултативна Група за Частния 
Сектор.

2016 -  The High-level Political Forum 
on Sustainable Development (HLPF)4 
е партньор с бизнес форума за 
Целите за Устойчиво Развитие. 
Целта на съорганизаторите на 
Международната търговска 
камара (ICC), Департамента на 
ООН по икономически и социални 
въпроси (UN-DESA) и Глобалния 
договор на ООН е да насърчава 
диалога между правителствата и 
частния сектор.

3  www.sdgfund.org/who-we-are 

4  www.sdgbusinessforum.org 
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4 . 2 . Е т а п и  н а 
а н г а ж и р а н о с т

Бизнесът може да бъде двигател на 
промените, необходими за постигане на 
приобщаваща и устойчива икономика, 
която осигурява трайни ползи за хората, 
общностите и пазарите навсякъде. Ето от 
какво се нуждаем:

1. Компаниите да се присъединят 
към организации, които подкрепят 
етичното и принципно бизнес 
поведение, напр. Глобалния договор и 
да включат устойчивостта като водещ 
компонент в своята бизнес стратегия 
и ежедневни търговски практики.

2. Правителствата да признаят и 
подкрепят Глобалния договор, да 
създадат благоприятна среда за 
устойчив бизнес, включително чрез 
привеждане на съответните правни 
рамки в унисон с приоритетите на 
устойчивото развитие.

3. Инвеститорите да подпишат 
Принципите за отговорно 
инвестиране и да гарантират, 
че екологичните, социалните и 
управленските показатели са 
включени в инвестиционния анализ и 
процеса на вземане на решения.

4. Браншовите асоциации да насърчат 
своите членове да търсят 
устойчивост и да приемат принципите 
на Глобалния договор.

5. Бизнес училищата да спазват 
Принципите за отговорно управление 
на образованието и да включат 
„устойчивостта“ в учебните си 
програми и научни изследвания

6. Гражданските организации да 
си сътрудничат с бизнеса, за 
да разработят умни решения 
на предизвикателствата пред 
обществото.

7. Организацията на обединените нации 
да се ангажира активно с частния 
сектор за постигане на Целите на 
устойчивото развитие и насърчаване 
на Глобалния договор.
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ЦЕЛИ ЗА 
УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ

„Бидејќи сиромаштијата не 
може да се искорени без 

создавање материјално 
благо, ние и понатаму 

треба да го промовираме 
Глобалниот договор на 

ОН, со потенцирање 
на придобивките 

од корпоративната 
одговорност.“
Антонио Гутереш,  

генерален секретар на ОН,  
изјава за визија за  

избори 2016 г.

Од прва рака сум ја видел 
моќта на Десетте принципи 

на Глобалниот договор на ОН 
за човекови права, работна 

сила, животна средина 
и антикорупција. Тие им 
помагаат на илјадници 

компании да придонесат за 
одржливоста.“

„Предлагам вие, деловните 
лидери… и ние, Обединетите 

нации, да иницираме Глобален 
договор на споделени 

вредности и принципи кој 
ќе му даде човечки лик на 

глобалниот пазар.“ 
Кофи Анан, генерален секретар на 

ОН (1997-2006) на Светски економски 
форум, 2009 година

5
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„Няма резервен план, защото няма 
резервна планета”.“БАН КИМУН, ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАР НА ООН

През септември 2015, светът се 
промени.

През септември 2015, всички 193 дъ-
ржави –членки на ООН, приеха план за 
постигане на по-добро бъдеще за всички 
– като предначертаха път за следващите 
15 години, в който да изкоренят край-
ната бедност, да се борят с неравнопо-
ставеността и несправедливостта и да 
защитават планетата ни. В същността 
на План 2030 са залегнали 17те цели за 
устойчиво развитие, които ясно очерта-
ват света, който желаем и те се отнасят 
за всички.

Новите глобални цели са резултат от 
процес, който е по-приобщаващ от вся-
кога, като правителствата включват 
бизнеса, гражданското общество и 
гражданите още от началото. Постигна 
се споразумение за това, в каква посока 
трябва да върви светът. Сега е време да 
изпълним тези задължения и това може 
да се случи само, като се направят неи-
моверни усилия във всички сектори на 
обществото, а бизнесът трябва да играе 
много важна роля в процеса. 

Програма 2030 беше приета от между-
народната общност 25 септември 2015, 
след две години усилени преговори, с 
цел да зададе глобалните цели за раз-
витие за периода 2015 – 2030:

17 цели за устойчиво развитие;

169 основни цели;

230 глобални показатели

Целите за устойчиво развитие, които 
са естествени приемници на целите за 
развитие на хилядолетието (MDGs) – про-

грамата за развитие в периода  2000 
-2015 – са много особени и еволюционни 
отличителни черти: те са изцяло посве-
тени на устойчивото развитие, значи-
телно постижение на многостранното 
сътрудничество, което потвърждава, че 
предизвикателствата, свързани с про-
блемите на устойчивостта, са неизбежно 
присъщи в новите модели на икономиче-
ско и социално развитие

Те са универсални и приобщаващи;

Те се развиват в техния обхват на 
действие.

Фирура 1 представлява някои от клю-
човите моменти в дългия път към обща, 
международно призната, институциона-
лизирана рамка за устойчиво развитие. 

Универсалността е един от стълбовете 
на новата програма, която се изразява 
в мотото „не пренебрегвайте никого”. И, 
разбира се, различието идва от предиш-
ната програма за развитие, представяна 
от целите за развитие на хилядолетието 
(MDGs), която раздели света на разви-
ващи се държави и държави – спонсори. 
Целите за устойчиво развитие /SDGs/5 
се отнасят за всички държави в света 
поравно.

5 . 1 .  Гл о б а л н и я т  д о г о в о р

Постигането на Целите за устойчиво раз-
витие не е възможно без активната ан-
гажираност на бизнеса. Целите за устой-
чиво развитие ясно апелират към всички 
бизнеси да приложат креативност и ино-

5  https://sustainabledevelopment.un.org/
sdgs 
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вация, за да разрешат предизвикател-
ствата на устойчивото развитие. Целите 
за устойчиво развитие са възможност 
за решения, предложени от бизнеса, от 
развитието на технологии и прилагането 
им с цел разрешаване на най-големите 
световни предизвикателства на устой-
чивото развитие.

За да видим реална повратна точка в 
глобалната валоризация на ролята на 
компаниите обаче, беше необходимо да 
изчакаме още няколко години, до 1999 
в Давос, когато Генералният секретар 
на ООН Кофи Анан предложи глобален 
договор за устойчивост на бизнес общ-
ността. Договорът започна следващата 
година в Ню Йорк. Глобалният договор е 
важна стъпка за ООН, понеже той не само 
признава ролята на компаниите като 
партньори за по-устойчиво и включващо 
развитие, но и защото директно вклю-
чва ООН в този проект на ангажиране на 
частния сектор.  

1972 г. 
се състоя 

Стокхолмската 
Конференция, която 
инициира културния 

и политически път 
към устойчиво 

развитие.

1992г. 
се състоя 

Конференцията в 
Рио де Жанейро, която 

стартира „Програма 21”, 
програма за намеренията 

и целите на хората, 
околната среда и 

икономиката

1999 г.  
Давос, Генералният 

Секретар на ООН Кофи 
Анан стартира глобал-
ния пакт между ООН и 

частния сектор и беше 
създаден Глобалният 

договор на ООН.

2000 г.  
се подписа Декла-
рацията Милениум, 

която стартира Цели 
на Хилядолетието за 
Развитие. (2000-2015 
г.) се състоя Среща на 

Хилядолетието на 
високо равнище.

2012:     
се състоя 

Конференцията 
Устойчиво Развитие 
в Рио  за признава 

устойчивия и приобщаващ 
растеж, като 

възможност за света 
като цялосвет

Юни 
2015 г. 

беше публику-
вано: “Laudato Si”, 

първото издание на 
папската енцикли-

ка за околната 
среда.

Юли 
2015 г. се 

проведе Третата 
Международна 
Конференция за 

Финансиране на Устойчиво 
Развитие и беше 

публикувана „Програмата 
за развитие на Адис 

Абеба”

Септември 
2015 г. 193 

страни членки 
на ООН одобриха 
Програма 2030 с 
нейните Цели за 

устойчиво 
развитие

Декември 
2015 г. се състоя 
подписването на 

Парижкото Споразумение 
за Климата в Париж по време 

на 21-ата конференция на 
страните по UNFCCC-РКОНИК 

(Рамкова конвенция на 
ООН по изменение на 

климата)

Януари 
2016, влизат 

в сила Целите 
за устойчиво 

развитие

Диаграма 1: Основни ключови моменти в устойчивото развитие 1972 - 2006

Глобалният договор на ООН беше призив 
към компаниите навсякъде да приведат 
своите дейности и стратегии в съответ-
ствие с десет общоприети принципа в 
областта на правата на човека, труда, 
околната среда и борбата с корупцията 
и да предприемат действия в подкрепа 
на целите и въпросите на ООН, заложе-
ни в Целите на устойчивото развитие. 
Глобалният договор на ООН е лидерска 
платформа за разработване, прилагане и 
разкриване на отговорни корпоративни 
практики. Стартирала през 2000 г., тя е 
най-голямата корпоративна инициатива 
за устойчивост в света, с повече от 10 
100 компании и 3400 нестопански под-
дръжници, базирани в над 165 страни и 
повече от 70 местни мрежи.

Глобалният договор е важна стъпка за 
Организацията на обединените нации, 
тъй като не само признава ролята на 
фирмите като партньори за по-устойчи-
во и приобщаващо развитие, но и пряко 
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включва ООН в този проект за ангажи-
ране на частния сектор. Нашето пътеше-
ствие официално стартира на срещата на 
върха на лидерите през 2016 г. - когато 
ръководителите на Глобалния договор на 
ООН се събират в Ню Йорк, за да подкре-
пят дневния ред на Целите за устойчиво 
развитие и да очертаят пътя напред. По 
своя път ние ще продължим да показваме 
както отговорността, така и уникалната 
възможност за оформяне на по-добри 
бизнес модели и по-устойчиви пазари.

Ние ще ръководим бизнеса в области, 
които са от съществено значение за 
постигане на напредък, включително 
отговорни практики, трансформиращи 
партньорства, революционни иновации и 
отчитане на въздействието.

През последните 18 години Глобалният 
договор на ООН изгради най-глобалната 
платформа за бизнеса, за да отговори 
адекватно на предизвикателствата и 
възможностите, които фирмите срещат 
по света. Ние сме несравними в способ-
ността ни да обединим компаниите със 
заинтересованите страни, необходими за 
постигане на устойчиво развитие: прави-
телства, гражданско общество, служите-
ли в компании и предприятия, препода-
ватели, инвеститори и ООН - сред много 
ключови участници.

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ, ЛОКАЛЕН БИЗНЕС

Десетте принципа на Глобалния договор 
на ООН осигуряват универсален език за 

корпоративна отговорност, който се раз-
бира и интерпретира от бизнеса по цял 
свят. Нашите принципи са добре посрещ-
нати от компаниите, като ги напътстват 
навсякъде, без значение от размера им, 
сложността им или местонахождението 
им. 

Сега, Програмата за Целите за устойчиво 
развитие дава огромен тласък и се кон-
центрира на глобалното ни движение от 
отговорни компании, които работят, за 
да направят бизнеса сила за добро.

Целите за устойчиво развитие са универ-
сални и на тях се обръща внимание и на 
национално ниво, където всяка държава 
ще приложи уникалната си история, кул-
тура и възможности. 

Докато държавите установяват и изпъ-
лняват национални планове за изпъл-
нение на Целите за устойчиво развитие, 
локалните мрежи на Глобалния договор 
на ООН, в приблизително 80 държави оси-
гуряват платформа за бизнеса, от която 
да се ангажират заинтересованите лица 
от правителството, ООН, гражданското 
общество и общностите, за да начертаят 
споделен подход.

ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИЕ

Местните мрежи на глобалния договор 
на ООН представят глобалните цели пред 
бизнес обществата във всички райони 
из света, като гарантират, че целите за 
устойчиво развитие ще дадат тласък на 
осезаеми и влиятелни дейности.

„ Компаниите, които извършват бизнес 
отговорно и намират възожности да 
правят нововъведения заедно с целите 
за устойчиво развитие, ще бъдат 
лидерите на пазара в бъдеще. „“ЛИЗЕ КИНГО, изпълнителен 
директор на Глобалния 
договор на ООН



24 Наръчник за създаване на колективни 
действия за изпълнение на целите на 
оон за устойчиво развитие в държавите 
от Eвропейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИ 
ДНЕВЕН РЕД 
ЗА ДОСТИГАНЕ 
ЦЕЛИТЕ ЗА 
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Европейският съюз приема Програмата 
на ООН за устойчиво развитие до 

2030 г. като уникална възможност за по-
добро бъдеще. Визията на Целите — да 
се предприемат действия за хората, 
за планетата и за просперитет — е 
изцяло в съответствие с европейската 
програма. Устойчивостта се приема за 
европейска марка. ЕС твърдо заявява 
своя ангажимент към устойчивото 
развитие като приема да внедри 
целите за устойчиво развитие както 
във вътрешната си политика, така и 
във външната и да играе водеща роля 
заедно със своите държави членки в 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г. 

Първият заместник-председател на 
Комисията Франс Тимерманс заявява: 
„За да изградим бъдеще за нашите 
деца и планетата, влагаме целите за 
развитието и устойчивостта като водещ 
принцип във всички аспекти на нашата 
работа. Изпълнението на Програмата 
до 2030 г. на ООН е общ ангажимент и 
изисква участието и сътрудничеството 
на всеки един от нас, включително на 
държавите членки и на гражданското 
общество като цяло“.

На 22 ноември 2016 r., година след 
приемането на Целите за устойчиво 
развитие от ООН, Европейската комисия 
представя своя стратегически подход 
за постигането на устойчиво развитие в 
Европа и по света.

Основните предвидени действия за 
изпълнението на Програмата до 2030 г 
са:

4 включване на ЦУР в политиките 
и инициативите на ЕС във всички 
области и разглеждане на 
устойчивото развитие като важен 
ръководен принцип за всички 
политики на Европейската комисия;

4 осигуряване на редовно докладване 
за напредъка на ЕС, считано от 2017 г.;

4  координиране на изпълнението 
на Програмата до 2030 г. с 
правителствата на страните 
от ЕС, Европейския парламент, 
други европейски институции, 
международни организации, 
организации на гражданското 
общество, граждани и други 
заинтересовани страни;

4 създаване на многостранна 
платформа на високо равнище 
в подкрепа на обмена на добри 
практики по отношение на 
изпълнението в различните сектори 
на национално и европейско равнище 

4 изграждане на по-дългосрочна визия 
с перспективи за периода след 2020 г.

Европейската комисия предвижда 
и конкретни мерки по всяка една от 
седемнадесетте цели.

4 М н о г о с т р а н н а  п л а т ф о р м а 
н а  в и с о к о  р а в н и щ е  з а  Ц У Р :

Платформата обединява заинтересовани 
участници - представители на академич-
ните среди, неправителствени органи-
зации, бизнеса, гражданското общество, 
Европейския икономически и социален 
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комитет и Комитета на регионите, за 
да се подкрепи и съветва Комисията в 
изпълнението на целите за устойчиво 
развитие на равнище ЕС. Международни 
организации като Световната банка, 
Организацията на обединените нации и 
Европейската мрежа за устойчиво раз-
витие участват като наблюдатели.

4 Е в р о п е й с к а  н а г р а д а  з а 
у с т о й ч и в о  р а з в и т и е

Европейската награда за устойчиво 
развитие се създава с цел да възнагради 
усилията и изобретателността на 
европейските граждани, компании и 
организации и има ясна амбиция: да 
отличи вдъхновяващите инициативи, 
съумели да превърнат Глобалните цели 
за устойчиво развитие в конкретни 
решения и възможности.

Наградата е създадена по предложение 
на CSR Europe – най-голямата 
европейската бизнес мрежа за 
корпоративна социална отговорност 
и се осъществява с подкрепата 
на платформата на ЕС, свързана с 
Глобалните цели за устойчиво развитие.

Първото издание на конкурса през 
2018/2019 е на тема: „Предоставяне на 
възможности на хората и осигуряване на 
приобщаване и равенство“, която засяга 
някои от Глобалните цели за устойчиво 
развитие:

4 Цел 4 за качествено образование;

4 Цел 8  – за достойна реализация и 
икономически растеж;

4 Цел 10 – за намаляване на 
неравенството;

4 Цел 13 – за действия срещу 
климатичните промени;

4 Цел 16 – за мир, справедливост и 
стабилни институции;

4 Цел 17 – партньорство в преследване 
на общите цели.

Конкурсът е отворен за четири категории 
заинтересовани страни:

1. младежки организации;

2. публичен сектор;

3. гражданско общество;

4. частен сектор, като тази категория 
е разделена на две подкатегории: 
големи компании и малки и средни 
предприятия.

4 М о н и т о р и н г  н а  ц е л и т е 
з а  у с т о й ч и в о  р а з в и т и е  в 
к о н т е к с т а  н а  е в р о п е й с к и я 
с ъ ю з

В уебсайтът на Евростат вече се съдържа 
раздел, посветен на устойчиво развитие, 
където се намира мониторинговия 
доклад за напредъка в целите за 
устойчиво развитие в контекста на 
Европейския съюз; както и подробна 
информация на всяка цел за устойчиво 
развитие, инструменти за визуализация, 
както и директен достъп към данните.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/
overview 

Доклад с данни за 2018 г. 
 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/
products-catalogues/-/KS-02-18-827  
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Освен ако бизнес действията по 
отношение на Целите на Устойчивото 

Развитие не са основани на принципи, 
компаниите”... веднага ще преминат 
към промоционални инициативи, така 
подминавайки основната отправна точка 
относно намаляването на отрицателното 
въздействие върху хората, свързано с 
дейностите на техния собствен бизнес и 
вериги на стойността“, 

Джон Раги, автор на Ръководните 
принципи.6

Както Десетте принципа на Глобалния 
договор на ООН, така и Ръководните 
Принципи са използвани широко от 
бизнес организациите по целия свят. Но, 
с приемането на Програма 2030 на ООН за 
устойчиво развитие и свързаните с нея 
Цели за Устойчиво Развитие, съществува 
известно объркване и неразбиране 
относно връзката между подхода, 
базиран на принципите на бизнеса, и 
осъществяването на по-широки цели 
на устойчиво развитие, т.е. Целите за 
Устойчиво Развитие. 

Докато спазването и прилагането 
на основните универсални принципи 
трябва да се разглежда като цел № 1 

6  «Джон Руги за целите на устойчивото 
развитие и ръководните принципи на 
ООН»; 18 февруари 2016 г.   

от бизнеса,  също така е важно тези 
усилия да се свържат с по-голямото 
предизвикателство на устойчивото 
развитие и с благоприятната 
възможност спрямо усилията, които са 
извън принципа “не вреди!”, в подкрепа 
на постигането на Целите за Устойчиво 
Развитие.

Залегнало в принципите за човешките 
права на Глобалния договор на ООН и 
потвърдено и развито от Ръководните 
принципи на бизнеса и правата на 
човека, зачитането на човешките права 
е ясно дефинирано в усилието на коя 
да е компания в подкрепянето или 
насърчаването на човешките права. 
Това е основно очакване спрямо всички 
компании - че те не нарушават правата 
на човека и че се справят с подобни 
нарушения или чрез ангажираност в 
собствените си дейности, или като 
резултат от своите бизнес отношения. 
7 (Трябва да се отбележи, че двата 
Принципа на Глобалния договор за 
правата на човека на ООН обхващат както 
понятието “уважение”, така и понятието 
„подкрепа“.)

Десетте принципа предоставят 
универсална дефиниция за отговорен 
бизнес, като апелират към всички 
компании да работят по начин, който 
най-малкото зачита основните 
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отговорности в областта на правата на 
човека; на труда, на околната среда и в 
борбата с корупцията. На практика това 
означава да се гарантира, че дадена 
компания идентифицира, предотвратява, 
смекчава и отчита всички негативни 
въздействия, които тя може да има 
върху обществото и околната среда, 
и установява култура на почтеност и 
съгласие. 

Компаниите трябва внимателно да 
обмислят бизнес рисковете, свързани с 
всяка от Целите за устойчиво развитие, 
да коригират своите бизнес практики, 
за да избегнат нанасянето на вреда и 
застрашаването на Целите за устойчиво 
развитие. Ако всички компании 
предприемат основни стъпки като 
зачитане на правата на работниците,  
незамърсяване на земята, морето или 
въздуха и отхвърляне на подкупите 
и изнудването, светът би направил 
огромен напредък към постигане на 
Целите за устойчиво развитие.

Д е с е т т е  п р и н ц и п а  н а 
Гл о б а л н и я  д о г о в о р  н а  О Н 
и  Ц е л и т е  з а  Ус т о й ч и в о 
Р а з в и т и е 

Графиката илюстрира някои от основните 
връзки между Десетте принципа на 
Глобалния договор на ООН и приноса им 
за постигането на Целите за устойчиво 
развитие. Чрез спазване и подкрепа 
на универсалните принципи, бизнес 
участниците в процесите на Глобалния 
договор на ООН могат да играят важна 
роля в подпомагането на реализирането 
на Целите за устойчиво развитие.

Чрез включването на Десетте принципа 
на Глобалния договор на ООН в 

стратегии, политики и процедури, 
компаниите не са само поддържат 
основните си отговорности към хората 
и планетата, но също така и подготвят 
поле за успех в дългосрочен план. 
Глобалните предизвикателства - 
вариращи от климатичните, водните и 
продоволствените кризи, до бедността, 
конфликтите и неравенството между 
половете - се нуждаят от решения, които 
частният сектор може да предостави, 
като представлява голям и развиващ се 
пазар за иновации в бизнеса.

Стрилиони долари от публични и частни 
инвестиции, които се очаква да се 
пренасочат към постигането на Целите 
за Устойчиво Развитие, през следващите 
години пред отговорните компании 
се отваря огромна възможност.  Но, 
според този документ, прилагането 
на универсалните принципи е едната 
страна на монетата - “Ези”, например. 
“Тура” представлява пространството от 
възможности, което обхваща усилията 
за разработване на продукти, услуги 
и иновативни бизнес модели, които са 
полезни както за обществото; така и за 
основата на партньорствата, социалното 
въздействие, филантропията и подобни 
инициативи на правене на добро. И 
двете ще бъдат необходими, ако светът 
постигне истинско устойчиво развитие 
в икономическо, екологично, социално и 
етично отношение.
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6 

Source: UN Global Compact 

“Freedom of association and collective bargaining” – captured in the UN Global Compact’s third 
principle – offers perhaps another illustrative example. In Ethiopia, a large international apparel 
company is partnering with an overseas development agency to ensure wider adoption of collective 
bargaining in the broader textile sector with the clear objective of improving working conditions and 
reducing inequality – in other words, advancing SDG #1, #8 and #9 and related targets. 

In this light, the following graphic illustrates some of the primary linkages between the UN Global 
Compact’s Ten Principles and the SDGs. It must be emphasized that the graphic is not intended to 
capture all connections and relationships; indeed, many principles are profoundly cross-cutting in 
nature.12    

The UN Global Compact Ten Principles and the Sustainable Development Goals 

This graphic illustrates some of the primary linkages between the UN Global Compact Ten Principles and the 
contribution that these can make towards the achievement of the SDGs. By respecting and supporting universal 

principles, UN Global Compact business participants can play an important role in helping to realize the SDGs.  

12 See: www.ilo.org 
                                                           

1.  Спиране на бедността навсякъде във всичките и’ форми 

2.  Спиране на глада, постигане на продоволствена сигурност, подобряване на храненето и 

насърчаване на устойчивото селско стопанство

3.  Подсигуряване на здравословни живот и благосъстояние за всички

4.  Осигуряване на приобщаващо и качествено образование и насърчаване на 

възможностите за учене през целия живот за всички

5.  Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета

6.  Осигуряване на достъп и устойчиво управление на водоснабдяване и санитарни условия 

за всички

7.  Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна 

електроенергия за всички

 8.  Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и 

продуктивна заетост и достойна работа за всички

9.  Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива 

индустриализация и насърчаване на иновациите.

10. Намаляване на неравенствата в и между страните

11. Превърнете градове и селищата в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви 

центрове 

12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство 

13. Предприемане на неотложни действия за борба с промените в климата и тяхното 

въздействие

14. Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за 

устойчиво развитие.

15. Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото потребление на сухоземните 

екосистеми, устойчивото управление на горите, борбата с опустиняването и 

преустановяване деградацията на почвата и прекъсване загубата на биологичното 

разнообразие 

16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване 

на достъп до справедливост за всички и изграждане на ефективни, отговорни и 

приобщаващи институции на всички нива

17. Укрепване на средствата за прилагане и възобновяване на глобалното партньорство за 

устойчиво развитие

Десетте принципа на Глобалния договор на ОН

Цели на Устойчиво Развитие

1. Бизнесът трябва да подпомага и зачита 

защитата на международно обявените 

права на човека и

2.  Уверете се, че те не съучастват в 

нарушения на правата на човека.

3. Бизнесът трябва да защитава свободата на 

сдружаването и ефективното признаване 

на правото на колективно договаряне.

4. Премахване на целия принудителен и 

задължителен труд;

5. Ефективното премахване на детския 

труд: и

6. Премахване на дискриминацията по 

отношение на заетостта и професията.

7. Бизнесът трябва да подкрепя предпазлив 

подход към предизвикателствата за 

опазване на околната среда;

8. Да предприемат инициативи за 

насърчаване на по-голяма отговорност 

към околната среда, и

9. Насърчаване на развитието и 

разпространението на технологии, щадящи 

околната среда.

10. Бизнесът трябва да работи срещу 

корупцията във всичките й форми, 

включително изнудване и подкупи.
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Когато става въпрос за бизнеса да 
предприеме действия относно Целите 

за устойчиво развитие, основната 
цел често е да се демонстрира бизнес 
проблем. Инвеститорите и другите 
заинтересовани страни трябва да бъдат 
убедени, че действието на компанията 
към Целите за Устойчиво Развитие е 
икономически целесъобразно, особено 
по отношение на бизнес оценката 
на риска и възможностите. Това е и 
стратегията на Глобалния договор на 
ООН. Според SDG Compass, Целите за 
Устойчиво Развитие „представят една 
възможност за бизнес ориентирани 
решения и технологии“.7 Освен това SDG 
Compass потвърждава, че Целите за 
Устойчиво Развитие ще предоставят 
нови възможности за растеж и по-ниски 
рискови профили.

Не е изненадващо, че много компании 
избират да прилагат конкретните 
Цели за Устойчиво Развитие по начин, 
най-подходящ за бизнеса им и за 
заинтересованите страни, или когато 
те биха могли да имат най-голямо 
влияние, що става въпрос за тяхната 
стратегия за Корпоративна социална 
отговорност. През 2018 в проучване 
относно корпоративното отчитане на 
Целите за Устойчиво Развитие , KPMG 
подчертава, че компаниите отделят 
най-голямо внимание на Целите на 
устойчиво развитие №12, №8 и №4 (55% 
от изследваните компании) и обръщат 
най-малко внимание на Целите на 
устойчивото развитие №15, Целите на 
устойчивото развитие№2 и Целите на 
устойчивото развитие №14 (26% или по-

7 https://sdgcompass.org/wp-content/
uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_
Guide_2015.pdf 

малко от изследваните компании).8

Бизнес мрежи като World Business Council 
on Sustainable Development, например, 
също направиха собствена оценка 
на тези Цели за устойчиво развитие, 
свързани с техните собствени или с 
други компании.9

Докато това може да е разбираемо от 
корпоративна гледна точка, Целите 
за устойчиво развитие трябва да се 
разглеждат като свързана универсална 
програма, при която умишлното 
избирателно подбиране само на добрите 
практики няма да доведе до желания 
резултат на развитие. Най-добрите 
примери могат да бъдат намерени и в 
примерното проучване на финансите, 
което маркира ограничените области 
на инвестициите с Целите за устойчиво 
развитие и „зелени” облигации (най-вече 
в инфраструктурата, строителството 
и енергетиката). Инвестиции в т.нар. 
дребномащабно селско стопанство, 
защитените зони за опазване на 
природата или социалните обществени 

8  Според KMPG от 101 компании около една 
четвърт дават приоритет на до пет SDG 
(цели на устойчиво развитие ), друга 
четвърт е определила приоритет между 
шест и десет SDG (цели на устойчиво 
развитие), още една четвърт е определила 
приоритет между 11 и 16 SDG (цели на 
устойчиво развитие), и четвъртото място 
е определило като приоритет всичките 17 
цели. https://assets.kpmg.com/content/
dam/ kpmg/xx/pdf/2018/02/how-to-report-
on-sdgs.pdf  

9  www.commerzbank.de/media/
nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstandards/
sustainable_development_goals/Twopager_
Sustainable_Development_

 Goals_DE.pdf; http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/unctad_sse_2016d1.pdf; 
www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/
SDG%20 Research_FINAL.pdf
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услуги могат да са полезни за хората и 
планетата, но те просто не са достатъчно 
печеливши.

Докато броят на фирмените ангажименти 
за Целите за устойчиво развитие е 
висок, примерите показват, че в много 
случаи голяма част от корпоративния 
ангажимент за постигане на Целите е 
съсредоточен върху пиар стратегиите, 
които помагат на компаниите да 
изпъкнат повече в проекти, които 
допълват, а не променят тяхната 
основна бизнес стратегия. Ето защо, без 
независима и задълбочена оценка на 
корпоративния ангажимент към Целите 
за устойчиво развитие, не можем да 
бъдем сигурни за  действителното му 
въздействие върху устойчивостта.

И м а  и  р и с к о в е  в  у ч а с т и е т о 
н а  ч а с т н и я  с е к т о р  в 
Ц е л и т е  з а  у с т о й ч и в о 
р а з в и т и е 

Съществуват и рискове, свързани с на-
растващото участие на частния сектор 
в устойчивото развитие. Много несто-
пански организации се притесняват от 
властта и очакванията, предоставени на 
частния сектор като средство за разви-
тие и посочват очевидните конфликти, 
които съществуват между основаните на 
печалба дейности на частния сектор, и 
устойчивото развитие.10

Аргументите на нестопанските организа-
ции варират между случаи на нарушение 
на правата на човека; примери за избяг-
ване на корпоративни данъци и измами; 

10  www.globalpolicy.org/images/pdfs/
GPFEurope/Corporate_influence_in_the_
Post-2015_process_web.pdf 

критика на „greenwashing11” и общо от-
хвърляне на икономическа система, ба-
зирана на растежа. Може да се забележи 
пропукване в нестопанските организа-
ции, особено когато те пречат за сключ-
ване на сделки между правителството и 
частния сектор или затрудняват реали-
зацията на публично частното партньор-
ство, например в инфраструктурата12. 
Бизнес дейностите в голяма степен са 
отговорни за голяма част от въглерод-
ните емисии, както и за унищожаването 
на околната среда и биологично разно-
образие. Остава въпросът дали “лекото” 
участие на бизнеса в Целите за устойчи-
во развитие ще има някакъв ефект, ако 
не е придружено от строго регулиране и 
основна промяна във функционирането 
на глобалната икономическа система.13 
И накрая, Целите за устойчиво развитие 
са път, който провокира правителствата 
да създадат благоприятен за инвести-
ции климат. Примерът с тютюна показа 
силата на корпоративните лобистки 
правителства, както и на ООН. Още много 
други примери могат да бъдат намерени.
моќта на владите и ОН за корпоративно 
лобирање, а може да се најдат и многу 
други примери.

11  greenwashing – да карате обществото 
да вярва в това, че вашата компания 
прави повече за опазване на околната 
среда, отколкото тя наистина върши 
в действителност https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/
greenwash

12  www.civicus.org/documents/reports-
and-publications/SOCS/2017/essays/the-
private-sector-and-the-sdgs-implications-
for-civil-society.pdf 

13  Вижте например публикации от www.
socialwatch.org 
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Усилията на предприятията да 
подобрят своите екологични и 

социални показатели и да припознаят 
своята роля на отговорни корпоративни 
граждани ги провокира към значителни 
социални инвестиции в общностите, в 
които оперират. Те неизбежно водят до 
взаимодействие с други заинтересовани 
страни, което естествено се превръща в 
съвместни действия и инициативи.

Според определението на Глобалния 
договор на ООН „партньорствата са 
взаимоотношения между различни 
заинтересовани страни, публични и 
частни, в които всички участници се 
съгласяват да подкрепят обща кауза или 
да постигнат обща цел и, евентуално, да 
споделят рискове, отговорности,

ресурси и последващи ползи”.

Българските компании осъзнават, че 
играят основна роля в икономическото 
и обществено развитие чрез своята 
специфична експертиза, пряко участие в 
пазара, работните места, които създават 
и услугите, които предоставят. 

За основни ползи от участието си в 
партньорски проекти те посочват: 
изграждане на положителен имидж 
(ГП -75%, МСП - 69%) повишаване на 
мотивацията на служителите (ГП -45%, 

МСП - 54%), и повишаване на лоялността 
на клиентите (ГП -13%, МСП - 15%).

Все още има големи предприятия, които 
не откриват никакви бизнес ползи при 
изпълнение на партньорски проекти 
(10%). Това е и една от причините само 
25% от участващите ГП да информират 
за тях своите служители. Най- често 
срещаното участие на компаниите 
е финансовото подпомагане (88%), 
следвано от доброволческите 
инициативи (63%). Висшите мениджъри 
рядко (18%) приемат проектите за 
свои каузи и най-често „разрешават” 
реализирането на дадена инициатива. 
Цели 38% от участващите МСП посочват 
увеличаването на пазарния дял за своя 
основна бизнес полза. Ето защо 77% от 
висшите мениджъри участват пряко в 
планирането и осъществяването на тези 
проекти. За съжаление, само 8% от тях 
извършват оценка на изпълнението на 
своите проекти.
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Локалните мрежи на Глобалния 
договор на ООН помагат за постигане 

на напредък по прилагане на 10 
принципа на Договора на ниво отделна 
държава. 

Идеята за местните мрежи е да 
насърчават разбирането какво е 
отговорен бизнес и да го „превеждат“ 
и вписват в националните културни и 
социално-икономически особености. 
Специфични дейности на мрежите са 
разпространението на информация и 
вдъхновение, влияние върху политиките 
в различни обществени сфери и 
изграждане на капацитет и организиране 
на членовете и партньорите. Накратко: 
Мрежата е инструмент за действие и 
планирането – постоянна стратегическа 
задача.

Тази мисия на локалните мрежи 
определя 3 типа дейности от ключово 
значение: комуникация, застъпничество 
и изграждане на капацитет.

К о м у н и к а ц и я

Локалните мрежи на Глобалния договор 
на ООН са гласът на ООН! Те могат и 
трябва да съобщават на обществото 
за важни решение на глобалната 
организация и да правят достъпни 
и полезни огромните количества 

данни, анализи, експертни доклади 
и прогнози, с които тя разполага. В 
същото време, мрежите са национални 
организации и отразяват приоритетите, 
становищата и спецификите на 
местните заинтересовани страни-
членове – бизнес, неправителствен 
сектор, академични среди, медии. 
Така локалните мрежи се превръщат в 
многолико огледало на претворените 
в живота идеи и идеали на световната 
организация, в голямо богатство от 
гласове, образи, събития и свидетелства 
за резултатите на различни 
взаимодействия и намеси, но с еднакви 
цели и послания.

Комуникационните дейности на 
българската локална мрежа имат за 
цел да предадат послание и ангажират 
за действие по категоричен начин 
различни хора и организации. Основен 
подход на мрежата е търсенето на 
диалог, изграждането на доверие 
към възможността с общи усилия 
да постигаме обществена промяна, 
изграждането на перспективи за 
действие на основата на най-доброто, 
което отделните организации и групата 
като цяло може да предложи на по-
широкото общество. Пример за това 
са комуникационните кампании и 
действия по повод Световния ден на 
околната среда и все по-практичните и 
разнообразни послания, които те, година 
след година, разпространяват.
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Не на последно място с публичните си 
комуникации Мрежата има възможност 
да отпразнува постиженията в полето 
на мисията си, да се погрижи духът 
на гордост, престиж и репутация 
да бъде висок за всеки ангажиран 
участник в дейностите по мисията на 
организацията. Някои организации 
правят това като връчват годишни 
награди, други с различни събития за 
отдаване на уважение и признание, 
специална работа с медиите и 
инфлуенсъри от собствените си редици.

Конкретните комуникационни 
дейности са добре познати от други 
сектори и организации: редовни 
таргетирани бюлетини с информация, 
специални събития, работа с медии 
– често, в ролята им и на търговски 
дружества, прецизни доклади и други 
специализирани печатни материали, 
видео и фото-репортажи от дейности. 

За особено важно считаме и 
вдъхновяването и трайното ангажиране 
на лица от бизнеса, неправителствените 
организации и учебните заведения да 
представят редовно пред обществото 
гледната точка на отговорната 
организация. В Българската мрежа, 
представителите на компаниите и 
организациите-членки на Националния 
съвет споделят отговорността да 
представят публично организацията 
и дейностите й, като се основават на 
личен опит и прагматичен подход, фокус 
върху ценностите, които ни обединяват 
и като използват публичната си 
популярност в нова сфера.

З а с т ъ п н и ч е с т в о

Колкото и силна да е една организация 
и нейните членове, колкото и 
ефектът от работата й да достига до 
хиляди служители, семействата им 
и общностите, за мултиплициране на 
промяната се нуждаем от далновидни и 
изграждащи политики. Често действията 
на Мрежата представляват пилотни 
инициативи, които дават посоката и 
чертаят пътя на устойчивото развитие, 
но за да се осъществят подобни намеси 
в национален план, на стотици места, 
едновременно, с нужния ресурс е 
нужна политическа воля и държавно 
планиране.

Хиляди деца годишно се запознават с 
нови професии и са предизвиквани да 
мислят по различен начин за ученето 
и труда благодарение на прекрасния 
проект „Гордея се с труда на моите 
родители“ на Българската мрежа. В 
същото време други десетки хиляди 
нямат този късмет и са хванати в 
закостенелия кръг на образование, 
неориентирано в бъдещето, лутащи се 
родители, нисък хоризонт на местната 
общност. 

Проектът демонстрира как темите за 
кариерното развитие, отговорното 
отношение към професионалната 
реализация и ученето през целия живот 
могат да влязат по привлекателен 
за децата начин в училището, че и 
в мечтите им. Извлечените уроци 
могат да информират създаването 
на политики, които да помогнат 
за цялостната интеграция на този 
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практически ориентиран подход в 
учебното съдържание и стандарти. Тази 
висша цел определя занимаването на 
една неправителствена организация 
с правене на политики, въпреки че 
Мрежата не преследва политически цели 
и няма директно политическо участие.

Специфичните застъпнически 
дейности, които тази отговорност 
за мултиплициране възлага на 
нашата мрежа ги определят като 
„застъпничество за обществена 
полза“ и може да се дефинира като 
застъпничество за кауза. Крайната 
цел на застъпническите действия не 
е идването на власт и промяната на 
състава на управляващите в държавните 
институции, а положителното влияние 
върху вземащите и прилагащите решения.

Основните методи за застъпничество в 
обществена полза са същите или подобни 
на други форми на застъпничество: 
внасяне на широко подкрепени 
експертни становища, работа с медиите, 
публично говорене, количествени и 
качествени изследвания, изготвяне 
на проекто-закони, наредби и пр. 
документи.

В застъпничеството в обществена 
полза водещи са сътрудничеството 
(между сектори, различни групи в 
обществото, експертни и граждански 
гледни точки), ангажирането на 
гражданите и институциите, откритостта 
и целенасочеността. За да се случва 
това често се организират конференции, 
прес-конференции, дискусии на кръгли 
маси, а напоследък се използват и по-

модерни и технологични средства като 
набиране и гласуване на предложения 
в реално време или похвати от бизнес 
планирането и маркетинга.

Формирането на застъпнически коалиции 
– принципно един от основните похвати 
при подкрепата за обществени каузи 
– при Мрежата е съществуващ факт: тя 
вече е група от различни по мисия и 
дейност организации, обединени от цел 
и принципи. Активирането на Мрежата-
коалиция става лесно, чрез създаването 
на планове и работни инструменти за 
въздействие.

Българската мрежа има изключително 
ценен опит при създаването на 
Българския план за подкрепа и 
осъществяване на Пакта за младежта, 
предложен от партньорската ни 
организация CSR Europe. Безспорно, 
изработеният на ниво Европейския 
съюз документ съдържа важни и 
верни наблюдения за проблемите пред 
младежките и поставя валидни цели за 
промяна във всички критични области. 

За България, обаче, бе необходимо 
преди Мрежата да се захване за 
работа, по теми, които чувства най-
близки, да подкрепим процеса на 
ангажиране – по значим начин – на 
всички заинтересовани от настоящето 
и бъдещето на младежите в България 
страни. Приемането на един документ 
за национален план за действие е 
право пропорционално на участието 
на ключовите заинтересовани страни, 
от които се очаква да го изпълняват, в 
неговото създаване и валидиране.
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Затова Българската мрежа потърси да 
събере на едно място младежи и другите 
засегнати страни – образователните 
институции, администрацията на 
министерството на образованието, 
бизнес, младежки активисти и 
организира изработването на план, 
който съответства на общите приоритети 
и интереси.

Срещата използва формата на 
конференция, но още и елементи 
на „световно кафене“ (участниците 
обсъждат проблема и идеи за 
решаването му в тематични групи-
маси, а на следващия етап участници 
сменят масата си и допринасят за 
дискусията на друга група) и на дизайн 
мисленето. Няколко опитни модератора 
осигуриха приноса и участието на 
всеки, а присъствието на политици и 
обществени фигури увеличи мотивацията 
и ангажираното поведение на всички. 

В резултат изработеният документ е 
доста по-изчерпателен и обогатен 
от участието на различните групи и 
общност. За своя план Мрежата избра 
критично важни теми и да работи по 
решения за тях от своя гледна точка и 
наличие на ресурси и заинтересовани 
хора; а в допълнение предостави 
информация за по-нататъшни планове 
и осмисляне на множество различни 
сектори и под-групи.

Няколко основни съвета при 
застъпнически акции:

1. Познавайте добре проблема и 
политическите документи, които го 
причиняват и поддържат. Познавайте 

начина, по който конкретната 
политическа система или институция 
работи и какъв е механизмът да се 
случат промени

2. Съставете решения, лесни 
за представяне, които не са 
непременно експертните становища и 
формулировки.

3. Съставете комуникационен план и 
действайте според него 

4. Подберете посланията си, 
посланиците и каналите за 
разпространението им внимателно и 
според аудиториите, които искате да 
активирате да действат

5. Сътрудничете си с други 
заинтересовани страни, с които в 
този момент имаме сходни интереси, 
споделете с тях различните роли в 
застъпническите дейности, а оттам – 
и отговорността за успех!

6. В Мрежата или в по-широката 
коалицията се старайте да 
изграждате консенсус, доверие 
между членовете, да поддържате дух 
на сътрудничество и работа по ясни 
правила.

7. Обсъждайте обстойно резултатите 
от действията и не пропускайте 
възможност да извлечете 
максималното от научените 
уроци – отбелязвайте грешките, 
не пропускайте да отпразнувате 
постиженията.
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1. Израждане на капацитет у членовете 
и партньорите

Обичайно е нивото на знания, опит и 
експертиза и достъпа до ресурси да 
бъдат неравни между членовете на една 
локална мрежа. В началото е вероятно 
няколко от учредителите да притежават 
повече и по-адекватен за мисията на 
организацията капацитет, който те 
споделят с акта на създаването на 
Мрежата. Постепенно като се възползва 
от това, Мрежата натрупва собствен, 
кумулативен капацитет, който е на 
разположение обратно на членовете.

Мрежата има възможност да създаде 
капацитет чрез специализация на хора 
и организации-членове във всички 
основни полета на нужни компетенции, 
така че те действително да бъдат сред 
най-добрите в това, което правят и в 
голяма степен да гарантират успеха на 
застъпническата дейност на Мрежата.

Основните умения, свързани със 
застъпничеството трябва да бъдат 
градени в следните аспекти:

2. Умения за изследване и обработка на 
данни

Подготовката на политически 
документите изисква правилна 
и подробна обосновка, резултат 
от грижливо събиране на данни, 
анализирането им и използването 
им за валидиране или отказване от 
хипотези какво е как е необходимо да 
бъде направено, за да донесе промяна 
в проблемната ситуация в конкретната 
социална сфера. Тези умения осигуряват 
капацитет за правене на анкети и 
проучвания, фокус-групи, създаване на 

анализи с факти, разчети и конкретни 
препоръки, които могат да бъдат 
използвани в предварителни Анализи 
на въздействието на определена нова 
регулация. Тези умения обуславят и 
предварителната подготовка на Мрежата 
за среща с опоненти, медии и вземащи 
решенията хора.

3. Умения за работа с медии

Често в застъпническата дейности 
използваме медии, когато директната 
работа с вземащите решения не води 
до резултат и няма добро приемане или 
изслушване на мнението на Мрежата. 
Медиите работят по свои правила, чието 
съобразяване изисква специфични 
знания и умения, които трябва да 
градим. На първо място трябва да е 
ясно, че медиите принципно не вземат 
страна, а представят различните гледни 
точки по предложенията, така че трябва 
да се подготвим да разискваме тезата 
си срещу информацията, подадена от 
опоненти. Също, представителите на 
медиите не могат да бъдат толкова 
компетентни колкото нас, така че 
трябва да разчитаме на умението ясно, 
разбираемо и пълно да представяме 
позицията си, за да може тя да бъде 
представена адекватно. 

4. Правни знания и умения за създаване 
на правни документи

В този аспект на застъпническата 
компетентност включваме 
разбирането за това какво на 
практика поражда проблема – 
дали работата на институциите, 
проблеми в прилагането на закон, 
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несъвършенства в подзаконовите 
документи, недостатъчните човешки и 
финансови ресурси или липсата на ясна 
информация, разгласа или промотиране 
на възможности.

Честа грешка на застъпническите групи 
е да приключат на етап събиране на 
информация и създаване на доклад 
с препоръки, които не са правилно 
адресирани, ако въобще са, не се 
„превеждат“ на правен език в текстове, 
не конкретизират практиките, 
регулацията или политиката, 
които трябва да бъдат променени. 
Неоправданото очакване, че някой друг, 
извън нашата група – например самите 
политици - ще продължи работата по 
своя инициатива, в голяма степен 
компрометира вложените до момента 
ресурси, усилия и мотивация.

5. Умения за фасилитиране и 
организиране на заинтересовани 
страни за действие.. 

По-горе вече беше споменато за 
силата на коалициите и нуждата 
от съюзници при водене на сложни 
застъпнически действия. Събирането на 
едно място на подходящите хора никак 
не е достатъчно, за да започне едно 
открито и ползотворно обсъждане на 
общи стратегии и планове. Неправилно 
проведената среща може да провали 
иначе разумна и логично изглеждаща 
колаборация. Нужни са хора с опит и 
умения в ръководене на големи групи 
хора, водене на преговори, медиация, 
фасилитиране и насочване към полезни 
следващи ходове. Външните хора са 
добър вариант, но хола и организации 

вътре в Мрежата трябва да развиват 
тези свои умения като част от 
лидерството на каузата и инициативата.

6. Организационни и логистични 
умения..

Дори най-простата застъпническа 
акция изисква следването на определен 
алгоритъм и подробно планиране на 
разнообразни логистични въпроси. Кога 
да започнем събитието, кога да пратим 
покани, как да получим разрешително 
за събитие на открито, кога да поканим 
медиите, как да осигурим удобство и 
равнопоставеност на представянето 
на партньорите и т.н. Безброй малки 
детайли, чието непланиране навреме 
мое да доведе до лошо представяне на 
каузата ни, отклоняване на интереса 
към случайни събития или фокусиране в 
слабите ни страни, вместо в силните.

К р а й н а т а  ц е л  -  д о б р а т а 
п о л и т и к а

Отговорността за добрите политики не 
бива да бъде оставена само на волята 
и усилията на политиците. Мрежи 
като нашите трябва непрекъснато 
да напомняме на институциите, че 
политиките трябва да бъдат основани 
на доказателства, резултат от включени 
граждани и да не се заключват в едно 
министерство, ако проблемът е в ресора 
на три. Затова, естествено, отново ни 
трябва компетентност и знания, които 
ни дават широк хоризонт и ни поставят 
няколко крачки напред.

Не можем да имаме добро планиране 
и добри застъпнически действия 
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без ясна представа за добрата 
съвременна политика. Ето няколко нейни 
характеристики:

1. Добрата политика гледа към 
бъдещето

Процесът на формулиране на политиката 
ясно описва резултатите и ефектите, 
които политиката има за цел да 
постигне, като показва дългосрочна 
вместо краткосрочна визия, основана 
на статистически данни тенденции 
и експертни прогнози за развитието 
на социалните, политическите, 
икономическите и културните фактори. 
Такава политика означава и тя да е в 
синхрон с общата политическа стратегия 
на правителството, да съдържа основен 
и резервни планове и предварително 
описани ясни резултати.

2. Добрата политика отчита външните 
фактори

Процесът на вземане на решения отчита 
влиянието на факторите в националната 
и международната ситуация; основава 
се на опита в други държави; разглежда 
как политиката ще бъде комуникирана 
на заинтересованите страни и на 
обществеността. Като примери на 
отворен „навън“ подход при правенето 
на политики може да посочим наличието 
на политически механизми като работни 
групи, междуведомствени комитети и 
мрежи на диалог между засегнатите 
страни. Друг пример е привнасянето 
на добри практики от дружи държави, 
с отчитане на регионалните различия 
и добре подготвена комуникационна 
стратегия, с инструменти и различни 

послания за различните външни 
аудитории.

3. Добрата политика е иновативна, 
гъвкава и творческа

Процесът на вземане на решения е 
гъвкав и иновативен, поставя под 
съмнение установените начини за 
решаване на проблема, насърчава 
нови и творчески идеи и, когато това е 
възможно, подобряват установените 
решения. Примери за творчески подход 
в политически процес са използването 
на алтернативи за обществена дискусия 
(различни от официално организирани 
дебати), насърчаването на външно 
мнение в отговорните екипи, отвореност 
към творчеството.

4. Добрата политика се основава на 
доказателства

Съветите и решенията на политиците 
се основават на най-добрите налични 
доказателства от широк кръг източници; 
всички основни заинтересовани 
страни участват на ранен етап и по 
време на развитието на политиката. 
Всички подходящи доказателства, 
включително тези от екстерти, се 
представят в достъпна и разбираемо 
форма. За да подкрепяме този подход 
в правенето на модерна политика е 
удачно да обобщаваме резултатите 
от съществуващи проучвания и да 
поръчваме нови, когато данните 
не достигат. Процесът включва 
консултирането на множество вътрешни 
и външни експертизи и отчитането 
на различни мнения по темата на 
политиката.
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5. Добрата политика е включваща

Процесът на вземане на решения 
отчита въздействието върху и 
отговаря на нуждите на всички хора, 
пряко или непряко засегнати от 
политиката; и пряко включва ключовите 
заинтересовани страни. Приобщаващият 
подход означава наличие на оценка на 
въздействието - консултации с хората 
и организациите, които са заети в 
изпълнението на услугите, основани на 
политиката; с хората, които използват 
услугите и включването на обратната 
връзка в доказателствата, които 
обосновават политиката.

6. Добрата политика е интегрирана

Процесът засяга проблема в цялост и се 
стреми да установи етичната, морална 
и правна основа за политиката без да 
се ограничава в границите на дадена 
институция (например министерство) 
или аспект от проблема (например, 
предоставянето на услуги).

Вземат се предвид освен проблемите 
и нуждите и какви управленски 
и организационни структури са 
необходими, от какви подобрения 
в капацитета имат нужда те, какви 
ресурси – финансови и човешки, ще са 
необходими. Примери за такива процеси 
са: определянето на хоризонтални, 
освен вертикални цели и директната им 
връзка с национални или международни 
стратегии и документи. 

7. Добрата политика може да бъде 
мониторирана

 Съществуващите политики и установена 
практика трябва да се наблюдава 
и ревизира непрекъснато, за да се 
гарантира, че тя наистина се занимава с 
проблемите, за които е била създадена 
да реши, като се вземат предвид 
свързаните с нея ефекти. Аспектите 
на подхода за преразглеждане на 
политиката включват наличието на 
ясен мониторинг план с адекватни 
индикатори за изпълнение и резултат, 
който трябва да се изпълнява 
достатъчно често и от добре 
квалифицирани хора. Друг пример и 
добрата работа за отчитане на обратната 
връзка от доставчици и потребителите 
на услугите и други правителствени 
институции и отдели, пряко или непряко 
свързани с прилагането на политиката. 

8. Политиката се оценява периодично 

Системната оценка на ефективността 
на политиката е включена в процеса 
на вземане на решения. Подходите 
за разработване на политики, които 
демонстрират ангажимент за оценка, 
включват предварително изработен 
план за оценка, който съдържа 
ясни показатели за ефект и успех; 
предварително избрани и дефинирани 
инструменти за правене на такава 
оценка, включени в този план. 
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9. Добрата политика използва научени 
уроци

Учи от опита на това, което работи 
и какво не. Учебният подход към 
разработването на политиката включва 
следните аспекти: разпространяване 
на информация за извлечените поуки и 
добрите практики, налична информация 
за промените и напасването, извършено 
в политиките в резултат на извлечените 
поуки, възможност определени 
политики да бъдат изоставени напълно 
и заменени от по-полезни и ефективни. 
За последното е нужна способност да 
разграничим неефективната политика 
от неефективното й управление от 
определени хора и институции.
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СЪЗДАВАНЕ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ 
НА ЧАСТНИЯ 
СЕКТОР В 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ГЛОБАЛНИТЕ 
ЦЕЛИ

11
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Преди официалното приемане 
на Програма 2030 за устойчиво 

развитие от Генералната асамблея 
на ООН, членовете на Българска 
мрежа на глобалния договор се 
събраха в началото на септември, 
2015, за да обсъдят обявените цели 
за устойчиво развитие като едно 
ново предизвикателство и надежда 
за един по-добър свят. Съвещанието 
беше последвано от серия дискусии и 
обсъждания на вероятните последствия 
на целите за устойчиво развитие в 
български контекст.

Местната мрежа постепенно дефинира и 
проучи проблемите, срещу които целите 
за устойчиво развитие ще се изправят и 
които са от голямо значение, като се има 
предвид специфичността на националния 
контекст и към който бизнесът може да 
направи принос. Членовете участваха 
активно в брейнсторминг и планираха 
начини, по които Българска мрежа 
на глобалния договор да се справи 
ефективно при популяризирането на 
Глобалните цели. 

Развитието на стратегическия план е 
креативен резултат на прогресивно 
изграждане на капацитет, предишни 
колективни проекти и съвместните 
усилия на членовете на локалните 
мрежи на глобалния договор и на 
секретариата. Стратегическият план е 
картата на постигнати специфични цели 
за устойчиво развитие в страната – тя 
начертава основните цели за устойчиво 
развитие, изследва актуалното 
статуткво на проблемите, пред които 
целите се изправят; задава колективни 
действия, които да се предприемат, за 
да може Програмата на глобалните цели 
да се превърне в местна реалност и, 

най-накрая, дава показатели за успешно 
завършване на планираните дейности. 

1 1 . 1 .  К р а т к а  и с т о р и я 
з а  с ъ з д а в а н е т о  н а 
С т р а т е г и ч е с к и я  п л а н 
н а  Ц е л и т е  з а  у с т о й ч и в о 
р а з в и т и е  н а  Б ъ л г а р с к а 
м р е ж а  н а  Гл о б а л н и я 
д о г о в о р  и  п р а к т и ч е с к и 
с т ъ п к и

На 8 септември 2015 г., преди приемането 
и стартирането на целите за устойчиво 
развитие от ООН, за да се създадат общи 
интереси за бъдещи действия в мрежата, 
свързани с програмата на целите, беше 
организиран Ден на стратегическото 
мислене от членове на Българската 
мрежа на Глобалния договор.
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Работното съвещание определи чрез 
брейнсторминг националните измерения 
на проблемите, пред които ще се 
изправят глобалните цели. 

След като дефинираха съответните 
проблеми, членовете на Българска 
мрежа на глобалния договор се заеха 
активно да планират действията, 
които бизнесът да предприеме, за да 
интерпретира целите за устойчиво 
развитие в местната действителност в 
страната. 

В резултат, на 1 март, 2016, само 5 месеца 
след приемане на целите по време на 
срещата на върха в Ню Йорк, Българската 
мрежа на глобалния договор представи 
нейния Стратегически план 15+ пред 
обществото, заинтересованите страни и 
пред президента на Република България, 
г-н Росен Плевнелиев, относно работата 
и реализирането на целите за устойчиво 
развитие в следващите 5 години. 
Мрежата и нейните членове също така 
обявиха ангажираността си да работят 
за внедряването на глобалните цели в 
България. 

 „Вие сте част от легитимния, значим 
начин, по който един план за действие 
може да бъде изграден за нашата 
стратегия за развитие. Искам да ви 
стисна ръцете, защото вие водите, поели 
сте инициативата и работите за целите.” 
– г-н Росен Плевнелиев, президент на 
Република България. 

 „Българският бизнес е стълб на 
обществото. Имате каузата на една 
модерна българска държава, където 
правилата са над всичко и където 
ние споделяме отговорност. Добрите, 
значими идеи имат способността да 
добиват ефекта на доминото. Стоя зад 
вас. Аз съм един от вас.” – г-н Росен 
Плевнелиев, президент на Република 
България. 

„Бизнесът като сила към 
доброто” – презентация на 

стратегическия план 2015 на 
внедряването от Българската 
мрежа на глобалния договор.

1 март, 2016 

Г-н Огнян Траянов връчи на президента 
Плевнелиев персонализирано копие 
на Стратегически план 2015+ относно 

Ден на стратегическото мислене по 
обявените цели за устойчиво развитие, 12 
януари, 2016
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целите за устойчиво развитие и от името 
на членовете на мрежата обяви общата 
готовност за работа за внедряването на 
целите в България. 

Изпълнителният директор на Глобалния 
договор на ООН, г-жа Лизе Кинго, записа 
специален адрес към членовете на 
Българската мрежа на глобалния договор 
по повод официалното представяне на 
Стратегическия план 2015+ на мрежата 
за внедряването на целите за устойчиво 
развитие.

1 1 . 2 . П р а к т и ч е с к и  с т ъ п к и 
к ъ м  с т р а т е г и ч е с к и  п л а н 
з а  д е й с т в и е  о т н о с н о 
ц е л и т е  з а  у с т о й ч и в о 
р а з в и т и е  н а  ч а с т н и я 
с е к т о р    

1. Свикайте бизнес заинтересованите 
лица и партньори.

2. Представете темата за цели 
за устойчиво развитие, като 
гарантирате, че всички партньори ви 
разбират. Използвайте материали на 
ООН, видео клипове, напътствия. .

3. Избройте най-важните цели за 
устойчиво развитие за държавата от 
перспектива на бизнеса.

4. Очертайте важни проблеми при 
целите за устойчиво развитие във 
държавата ви, като избирате само 
тези проблеми, които бизнесът 

може да разреши или които може да 
допринесе за разрешаването им.

5. Избройте чрез брейнсторминг 
колективните решения на тези 
проблеми. Ключовата дума е 
колективен. Всяка компания може да 
има свои цели и обекти за устойчиво 
развитие, но в стратегическия план 
включва само колективните.

6. Подредете колективните проблеми по 
показатели и времева рамка.

7. Създайте осведоменост. Вдъхновете. 
Ангажирайте.

Когато стратегическият план е готов да 
продължи пионерското си дело, рабо-
тата не е приключила. Представете го 
на обществото, вдъхновете обществото 
и другите заинтересовани лица в на-
предъка към внедряване на целите за 
устойчиво развитие. Мотивирайте раз-
лични заинтересовани лица да развият и 
споделят програмите си, поканете ги да 
работят заедно. 

8. Започнете внедряването, 
ангажирайте всички участващи 
компании. За да осигурите 
ангажираност, свиквайте редовно 
съвещания – поне една годишна 
стратегическа сесия.

ПЪТЯТ КЪМ ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ 
ПРОЦЕС НА ПЛАНИРАНЕ 
СВЪРЗАНИ ПРОБЛЕМИ И ПРИОРИТЕТИ, 
ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ 
СЪЗДАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТ 
ВНЕДРЯВАНЕ 
ПАРТНЬОРСТВО 

СПОДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ
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1 1 . 3 .  П р и м е р и  з а  п о -
н а т а т ъ ш н и  с т ъ п к и  и 
а н г а ж и р а н о с т  о т н о с н о 
с т р а т е г и ч е с к и я  п л а н  н а 
Б ъ л г а р с к а т а  м р е ж а  н а 
г л о б а л н и я  д о г о в о р

„Най-големият урок на света” 
за популяризирането на 
Целите за устойчиво развитие 
в сътрудничество с УНИЦЕФ 
България и Мниството на 
образованието и науката

По повод популяризирането на Целите за 
устойчиво развитие в сътрудничество с 
УНИЦЕФ България и министъра на образо-
ванието и науката, проф.Костадин Коста-
динов, Българската мрежа на глобалния 
договор организира уъркшоп за ученици, 

който стартира под егидата на програ-
мата „Най-големият урок на света”, която 
цели да информира децата и младежта 
за програмата на целите за устойчиво 
развитие и да ги насърчи да мислят кри-
тично.

В допълнение, Българската мрежа на 
глобалния договор беше част от уъркшоп 
по развитието на новата национална 
стратегия за корпоративна социална 
отговорност, организирана от икономи-
ческия и социалния съвет на Република 
България, председателстван от замест-
ник – министъра на демографските и 
социални политики и министъра на труда 
и социална политика, г-н Ивайло Калфин. 
Пред съвета, Българската мрежа на гло-
балния договор представи нейният Стра-
тегически план 15+ за целите за устой-
чиво развитие и тяхното внедряване им 
и насърчи започването на между-инсти-
туционален диалог и ангажиране на дър-
жавните заинтересовани лица в работа-
та по внедряване на Глобалните цели. 

Като се има предвид определената 
основна работа, дръзките цели и реши-
телност, Стратегическият план 15+ на 
Българската мрежа на глобалния дого-
вор беше признат от Глобалния договор 
на ООН за едно от първите петнадесет 
действия.
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Представените истории за локал-
ната мрежа бяха изпратени по мре-
жите и те дават моментна снимка 
на дейностите на SDGs /Целите за 
Устойчиво Развитие/ на място. В 
допълнение,

от юни 2016 г. се провеждат SDGs /
Цели за Устойчиво Развитие/ съби-
тия в следните държави: Австрия, 
Бразилия, Коста Рика, Еквадор, 
Гърция, Нидерландия, Никарагуа, 
Нигерия, Полша, Португалия, Румъ-
ния, Сърбия, Шри Ланка, Швейцария 
и Уругвай.

Испания
Показа казуси, 
демонстриращи 

свързани възможности със 
SDGs Целите за Устойчиво 

Развитие и обедини 
над 80 фирми около 

партньорствата.

Чешка 
Република

Домакинства и оказа 
гостоприемство на 300 

участника, включително 
лидери в бизнеса и 

устойчивото развитие от 
целия свя.

Обединени 
Арабски Емирства 

проведоха събитие за 
стартиране на SDG Цел за 

Устойчиво Развитие  в Дубай с 200 
участници от компании, гражданско 
общество и академични среди, за да 
повишат осведомеността относно 

възможностите на SDG Целите 
за Устойчиво Развитие .

България
Домакинства 

президента на страната 
и проведе национална 

дискусия по SDGs Цели за 
Устойчиво Развитие/, като 

предложи петгодишен план на 
мрежите за изпълнение на 

глобалните цели.

Корея
свика форум 

за повишаване на 
осведомеността “Разбиране 

и ангажиране със SDGs /Целите 
за Устойчиво Развитие/”, в 

бизнесa. Държавните агенции, 
академичните среди и НПО.

Индия 
Покани над 400 

човека в различните 
сектори, за да начертае 

план за решаване на най-
неотложните SDGs / 
Цели за Устойчиво 

Развитие/
Танзания

Свика над 250 
участника в сесии за 

SDG /Цели за Устойчиво 
Развитие/ по време на 1вата 

Африканска среща  
на върха за  

устойчивост

Канада
Провежда 

редовни фокусирани 
дискусии върху SDG /Цел за 

Устойчиво Развитие/, и свиква 
експертна група на високо 
ниво с правителството за 
напредъка в /Целите за 
Устойчиво Развитие/,

Аржентина 
организираха 
диалог за 350 

представители на бизнеса 
и гражданското общество с 

местни политически лидери, 
за уеднаквяване на бизнес 

структурите им в SDGs /
Целите за Устойчиво 

Развитие/.

САЩ
проведоха 

събитие, в което 150 
участници се съсредоточиха 
върху даването на приоритет 
на SDGs /Целите за Устойчиво 

Развитие/, изграждането 
на партньорства и 
оповестяването на 

усилията им.

Колумбия 
Представи на техните 

конгреси пред аудитория 
от повече  

800 участника Програма 
2030.

Египет 
проведе се 

Устойчив цикъл от 
бизнес срещи, насочени 

към SDGs /Целите за 
Устойчиво Развитие/, и свика 

студенти по въпросите на 
устойчивото  

развитие.

Виетнам
Организира съвместни 
бизнес форуми с UNIDO, 

където  
400 участника споделиха  

добри практики 
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За да се организират действия в 
поддръжка на целите за устойчиво 

развитие, Българската мрежа на 
глобалния договор трябва да използва 
одобрения подход за работа и 
доказаната традиция на обединяване 
на капацитети при извършване на 
колективните проекти. Още при 
основаването на Българската мрежа 
на глобалния договор, лидерите се 
договориха, че членовете й ще работят 
за влияние и резултати.

П р а к т и ч е с к и  с т ъ п к и 

Работата по развитие на колективни 
проекти чрез прилагане на голямо 
разнообразие на капацитет и налични 
ресурси, заедно с възможностите за 
обмяна на опит, осигурява синергия, 
ефикасност и ефективност. В резултат 
се постигат по-добри резултати по 
отношение на мащаба на проектите и 
качеството им и това ни дава по-ясна 
представа за инвестираните ресурси. 
Всеки от тези колективни проекти носи 
голяма удовлетвореност, мотивация и 
чувство на успех.

Силата на колективните 
проекти

Предимства

4 Оптимизация на разходите

4 Редовна методична и вътрешна 
координация

4 Мащаб на резултатите

4 Оценка на трета страна

4 Лидерство и нововъведения

4 Устойчиви партньорства

П о л з и  о т  у ч а с т и е

4 Експертиза по корпоративна 
социална отговорност

4 Споделяне и обмен

4 Поддържащо партньорство

4 Отговорен бранд

4 Колективни действия

4 Създаване на политики на 
национално, европейско и 
международно ниво

Когато развивате проект, компаниите, 
които са го започнали, определят общ 
проблем; чрез брейнсторминг намират 
конкретни решения, създават план и 
идентифицират елементите, които са 
нужни, за привеждането на идеите 
на практика. Тогава всички участници 
инвестират съобразно този план.

След пилотното издание на проекта, се 
пише наръчник, който обхваща набрания 
опит, методологически напътвания, 
показатели, бюджет, възможни рискове, 
съвети; както и многобройни примери. 
Наръчникът се обогатява всяка година 
и гарантира успешно и по-лесно 
присъединяване на нови компании 
към колективния проект. Новодошлите 
получават обучение и необходимата 
поддръжка на място. 
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ДОБРИ 
ПРАКТИКИ
1 3 . 1 .  П р о г р а м а  „ Го р д е я 
с е  с  т р уд а  н а  м о и т е 
р о д и т е л и “

Да дадем пример на нашата работа, 
колективният проект „ Гордея се с 
работата на родителите си” цели да 
помогне на децата да разберат ролята 
на труда и креативността като основа 
на удовлетворение, самоуважение и 
себереализиране, като им позволи да 
проследят трудовия процес на техните 
родители на работното място. Друга цел 
на програмата е да осигури на младите 
хора възможността за професионално 
ориентиране. 

Кулминацията на инициативата е Базара 
на професии, който е установен като 
отделно обществено събитие. Всяка 
година стотици ученици, учители 
и родители посещават панаира и 
взимат участие в презентациите на 
различни професии и уъркшопове по 
професионално ориентиране.

Проектът спада към цел № 8 – 
Удовлетворяваща работа и икономически 
растеж. 

Програмата се концентрира върху 
ценностите на труда, усърдието и 
ученето. Тя съдържа социално послание 
„парите не са самоцел” и се изправя 
пред важни социални въпроси в 

сферата на образованието във връзка 
с професионалното ориентиране на 
младите хора; гарантира успешно 
провеждане, ефективност и ефикасност, 
основани на опита от предишни 
издания; има различни права на избор 
за реализация; позитивно послание 
и енергия. Програмата се радва на 
голяма популярност и интерес от страна 
на медиите и е наградена с различни 
награди. 

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?.... Ден на 
отворените врати; Ден на децата на 
служителите на техните работни места 
и представяне на професиите им чрез 
специално разработени образователни 
програми; въведение в други интересни 
и важни теми като: парите и тяхната 
роля, безопасност на работното 
място и при сърфиране в интернет, 
здравна грижа, опазване на околната 
среда и пр.; представяне на бизнеса 
на компанията и професиите, които 
включва той; съвместно съвещание на 
всички участващи компании; детски 
базар на професиите в края на м. 
ноември - еднодневно събитие в две 
части – конференция за компаниите 
и програма за децата, малките деца 
и родителите заедно с лекции, които 
представят различни професии и лекции 
за професионално ориентиране.

1 3 . 2 .  О т г о в о р н и я т  и з б о р 

Като друг пример, през м.март 2016 
беше представено ново издание на 
програмата „Отговорният избор” под 
мотото „Един човек е важен”. Програмата 
спада под цел № 12 – Отговорно 
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консумиране и производство и цели да 
насърчи гражданите да са проактивни 
и уверени, че техният всекидневен 
потребителски избор и действия са 
важни. Програмата се зароди като обща 
идеия на страните членки на местните 
мрежи на глобалния договор на ООН 
и стартира с участието на бившия 
изпълнителен директор на глобалния 
договор на ООН, г-н Георг Кел.

1 3 . 3 .   Н а ц и о н а л е н  п л а н  з а 
д е й с т в и е  з а  и з п ъ л н е н и е 
н а  Е в р о п е й с к и я  П а к т  з а 
м л а д е ж т а

През 2017 Българската мрежа на 
Глобалния договор се присъедини към 
Пакта за младежта.

Пактът за младежта се инициира от 
водещи европейски бизнес мрежи 
за отговорен бизнес, CSR Europe и 
Европейската комисия и цели да 
подобри професионалните възможности 
за младите хора чрез създаване на 
партньорства бизнес – образование 
и осигуряване на стаж или работа на 
входно ниво. Този тип партньорство е 
новата норма на поведение в Европа. 
Бизнес лидерите на Европейския съюз и 
образователните институции са създали 
над 23 000 сътрудничества, а значимото 
обучение, стаж и работа на входно ниво 
са вече над 160 000 в Европа. 

Българската мрежа на Глобалния 
договор създаде Националния план за 
действие, който да изпълни целите на 
Пакта за младежта. 

Има осем приоритети на промяна, 
които включват всички ключови 

заинтересовани страни: учители, 
ученици, родители, училища и 
университети, компании и браншови 
организации, както и НПО, като всички те 
са упоменати в Националния план.

Националният план за действие се фо-
кусира върху осем приоритетни области, 
които целят да подобрят качеството на 
образование, обучението на учители, 
активното участие на компании и роди-
тели в управлението на образовател-
ните институции, персонализираното 
образование и ранното професионално 
ориентиране за всяко дете. Български-
ят документ е един от 24те национални 
приети плана. Участниците представиха 
пред Европейския съвет три съвместни 
предложения за нови политики:

1 3 . 4   И г р и  з а  д о б р и н и

IПрез 2017 Българската мрежа успешно 
реализира пилотното издание на проекта 
„Игри за добрини”. Целите на проекта 
съответстват на изпълнение на Цел 3 
„Добро здраве и благополучие”.

Този проект цели да покаже, че за 
отговорните компании доброто 
здраве на служителите, спорта и 
благотворителните каузи могат да 
бъдет успешна комбинация, която носи 
положителни крайни резултати.

По време на проекта, Българската мрежа 
организира спортни турнири, където 
всяка от компаниите-участнички беше 
избрала предварително благотворителна 
кауза, в името на която те се постараха 
да спечелят наградния фонд на 
състезанието.
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По време на пилотното издание се 
организираха четири отделни турнира в 
различни спортни дисциплини: футбол, 
тенис на корт, колоездене и волейбол. 
Общо 93 ентусиасти от 5 компании 
участваха в състезанията и 7500 лева 
(3800 евро), които бяха дарени.

След успеха на първото издание, 
проектът „Игри за добрини” продължи 
и през 2018 с още по-голям брой 
участници, с четири нови турнира и с още 
по-голяма мотивация за упражняване на 
любимите спортове в името на полезна 
кауза.

Всеки участник в проекта „Игри за 
добрини” е победител, защото спортът 
и движението обединяват хората 
за значими каузи, популяризират 
здравословнИЯ начин на живот, 
вдъхновяват дух на колективност и 
носят чувство за обединеност сред 
участниците.

През 2010 няколко компании в България, 
мотивирани от тяхната корпоративна 
социална отговорност, решиха да 
основат сдружение с нестопанска 
цел Българска мрежа на Глобалния 
договор на ООН. Още от официалното 
стартиране от генералния секретар 
на ООН Бан КиМун, местните мрежи на 
глобалния договор обединяват компании 
и НПОта, които работят заедно чрез 
колективни проекти с добавена стойност 
за обществото. Мрежата не само 
популяризира 10те принципа, но и ги 
използва като креативни инструменти, 
които могат да допринесат за промяна в 
културата на обществото.С работата си 
местните мрежи на глобалния договор 
са пример за бизнес организации 
с устойчиво развитие, които чрез 

колективните си проекти поставят 
традиционното понятия за корпоративна 
социална отговорност на друго 
ниво – КСО 2.0 – съвместна социална 
отговорност.

Първо, българската мрежа оперира 
в специфичен контекст на държава 
от бившия източен блок, където 
отговорния бизнес все още затвърждава 
позицията си като благотворител в 
обществото. Все още съществуващото 
чувство на недоверие към частния 
сектор представлява определено 
предизвикателство в усилията на 
бизнеса при внедряване на програмата 
на целите за устойчиво развитие. 
Като пионер в целите за устойчиво 
развитие, мрежата е способна да 
подсили посланието, че бизнесът е 
проактивна част при подготвянето на 
пътя за внедряване на глобалните цели. 
Разработването на Стратегическия план 
15+ беше сериозна стъпка в доказването, 
че ролята на бизнеса е положителна. 

В заключение, всяка държава – 
членка на мрежата вече има признат 
и виден социално отговорен бизнес. 
Ролята на Българската мрежа на 
Глобалния договор е да събира, 
канализира и мултиплицира отделните 
усилия в колективни проекти, които 
интерпретират целите за устойчиво 
развитие в местната реалност. Ето защо, 
поддържането на пионерската програма 
на Целите за устойчиво развитие ще 
даде на колективната работа като 
мрежа нов цялостен тласък, като ни 
вдъхнови да дадем всичко от себе си 
и да организираме местния бизнес да 
поддържа устойчивото развитие.
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