„KBC България – ESG Академия“
Програма
Модул 1 - ESG управление и отчетност
• Устойчивост: стандарти, конвенции и международни разпоредби
• Нефинансови рискове и тяхното управление
• Включване, надлежна проверка, наблюдение и анализ
• Задължения за оповестяване и международни стандарти за интегрирана отчетност
• Европейски директиви за отчетност (NFRD, CSRD)
• Управленски подход, ориентиран към заинтересованите страни. Принципи на бизнеса и
правата на човека. Заетост и индустриални отношения. Трудови и социални права. Трудови
практики. Устойчива верига за доставки.
• Въздействие върху работниците, потребителите и общностите. Насърчаване на адекватни
стандарти на живот
Модул 2 - Зелена и кръгова икономика
• Европейския зелен пакт. Технически аспекти на таксономията на ЕС
• Въведение в прилагането на таксономията на ЕС
• Шест екологични цели, преследвани в таксономията на ЕС. Значителен принос към целите за
смекчаване и адаптиране на климата
• Екологични цели срещу TSC на таксономията на ЕС
• Минимални социални изисквания
• Роля на таксономията в контекста на ЕС за устойчиво финансиране
• Регламент за капиталовите изисквания (CRR). Доверителни задължения

Модул 3 - Енергийна и климатична политика
• Системата на ЕС за търговия с емисии, Механизми за приспособяване на въглеродните
граници
• Инструменти за декарбонизация възобновяема енергия и енергийна ефективност
• Политика на ЕС за сигурност на доставките. Сигурност на доставките от нефт до
електричество, мрежово планиране / TYNDP / TEN-E / офшорни / разпределение
• Адекватност на ресурсите и механизми за капацитет.
• Енергиен пазар на ЕС - пазари на едро на електроенергия; пазари на едро на газ; пазари на
дребно и свързаност на енергийната система
• Пакет “Готови за 55”. Механизми за справедлив преход.
• Енергийни иновации и стратегически важни енергийни технологии (зелени газове, водород,
офшорна възобновяема енергия). Инициативи за интелигентен град от сгради до мобилност.
Цифрова трансформация.
Модул 4 - Адаптация и устойчивост към климата
• Понятия за изменение на климата, адаптиране към климата, смекчаване и устойчивост
• Видове сценарии на изменението на климата и политическите последици
• Ефекти от изменение на климата и неговите икономически измерения. Политика на ЕС в
областта на климата. Международни споразумения за климата.
• Оценка на уязвимостта на климата
• Разработване на климатични политики и планове за действие
• Прилагане и финансиране на фирмени политики за климата със заинтересованите страни
• Основни фирмени действия за устойчивост и климат
Модул 5 - Устойчиви финанси
• Въведение в устойчивите финанси
• Управляващ капитал за устойчиво бъдеще. Капиталови потоци във финансовата система
• Стратегии, които работят за устойчиво финансиране. Подходи за устойчиво финансиране
• Оценка на риска и възвръщаемостта - връзка между риска и възвръщаемостта и
въздействието върху устойчивото финансиране
• Устойчиви финансови решения - ключови атрибути за насърчаване на устойчиво финансиране
• Ролята на публичния сектор в устойчивото финансиране
• Тенденции, рискове, иновации и устойчиви финанси
• Разработване на план за действие. Оценка на въздействието
Гост лектор: д-р К. Величков Европейски финансови инструменти и програми в подкрепа на
зеления преход“

