
 

 

София, Декември 2017 

 

Политика по устойчиво развитие 

denkstatt България е консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява 

въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал. Ние подкрепяме постигането 

на устойчиво развитие на една организация. За нас устойчивост е способността на обществото 

да развива и поддържа все по-добро качество на живот в дългосрочен план.  Ние сме компания, 

водена от ценности – нашите убеждения, приоритети и страст определят начина, по който 

живеем и правим бизнес. В работата си се стремим към финансова стабилност, съвършенство, 

непрекъснато учене, иновативност, щастие, уважение и холистичен подход.  

За нас да бъдем ангажирани с модел на устойчив бизнес означава: 

❖ Икономическа стабилност - поддържане лидерство на пазара, както и икономическа 

рентабилност; 

❖ Удовлетвореност на клиентите – постигане на високо ниво на удовлетвореност на 

клиентите и постоянно надхвърляне на очакванията им; 

❖ Грижа за служителите – изграждаме корпоративна култура на свързаност, разбиране 

и гъвкавост, споделяне на знания, умения и отговорност; грижа за физическото и 

психическо благосъстояние на екипа и индивида;  

❖ Финансов успех – осигуряваме равни възможности за всеки наш служител да печели 

според приноса и постиженията си и да постигне финансов комфорт в живота; 

❖ Лидер на всеки стол – насърчаване развитието на силните страни на всеки 

посредством осигуряване на пространство за учене през опита и екипна подкрепа в 

предизвикателни моменти;  

❖ Доверие – създаване и поддържане на отношения на доверие с нашите клиенти и 

партньори, основани на високо ниво на поверителност; 

❖ Принос към устойчивото развитие – гарантиране, че нашите консултантски услуги 

предоставят иновативни и устойчиви решения с реално измерима за нашите клиенти 

стойност и същевременно постигане на максимални ползи за околната среда и 

обществото;  

❖ Минимално въздействие върху околната среда – ограничаване замърсяването и 

генерирането на отпадъци в собствените ни работни процеси, намаляване на 

въглеродната ни интензивност;  

❖ Спазване на законодателството – осъществяване на дейността ни по честен и 

отговорен начин, в пълно съответствие с всички приложими законови изисквания;  

❖ Непрекъснато подобряване – стремеж към непрекъснато подобряване на нашата 

работа, на качеството на услугите и екологичните ни постижения чрез прилагането на 

Интегрирана система за управление според стандартите ISO 9001 и 14001. 

Вярваме, че с прилагането на тези принципи и комуникирането на нашата Политика по 

устойчиво развитие с нашите клиенти и българското общество, ние ускоряваме прехода към 

устойчива икономика.  

       

Климентина Рашева     Боян Рашев 
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