
 

 

ПОЛИТИКА 
 

 

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО  

   

„Дитсманн“ се грижи за опазването на околната среда от въздействието на своите дейности и 
услуги. Ние се ангажираме с идентифицирането и предотвратяването на всички потенциални 
отрицателни въздействия.  
„Дитсманн“ поддържа Глобалния договор на ООН, както и Декларацията от Рио относно околната 
среда и развитието и се стреми да минимизира екологичния отпечатък на дружеството.  
 

За тази цел „Дитсманн“ се ангажира със следното: 

• Да извършва оценка, да измерва и да осъществява мониторинг на въздействието си 
върху околната среда; 

• Гарантира, че регулаторните изисквания и стандартите на „Дитсманн“ се спазват чрез 
извършване на периодични екологични инспекции и одити и чрез внедряване на система за 
управление на околната среда на всички обекти; 

• Да се стреми към нулеви екологични инциденти на всички свои обекти; 

• Да осъществява всички свои дейности в пълно съответствие с международните и 
националните стандарти, както и с изискванията на клиентите; 

• Да представя оценка на въздействието върху околната среда и доклади пред служителите и 
клиентите си; 

• Да развива и прилага екологична култура чрез предлагане на подходящи обучителни и 
информационни кампании; 

• Да редуцира количеството на генерираните отпадъци; да насърчава и увеличава 
максимално процента на рециклируемите отпадъци; 

• Да минимизира изпускането на замърсители във въздуха, водата или почвата до 
максималната възможна степен; 

• Да намали емисиите, шума, праха, миризмите и другите елементи, които могат да увредят 
околната среда; 

• Да определи инициативи за пестене на енергия, за да намали потреблението на енергия; 

• Да поддържа като постоянна цел непрекъснатото внасяне на подобрения в екологичното 
представяне на дружеството; 

• Да прилага план за управление на кризи за случаи на аварийно замърсяване; периодично да 
преглежда и да подобрява този план. 

 
Тази политика е сведена до знанието на и се отнася за всички служители и изпълнители, работещи 
от името на „Дитсманн“.  

 

 Peter Kütemann 
 Основател и президент 
 януари, 2020 г. 
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