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БОРИСЛАВА НАЛБАНТОВА

          Пред вас е годишният доклад за устойчиво раз-
витие на „Девин“ ЕАД. В него обобщаваме нашите дей-
ности и постижения, свързани с грижата за хората в 
компанията и тяхното развитие, с намаляването на 
отпечатъка на бизнеса ни върху околната среда и с 
приноса към местните общности. Докладът е кате-
горичен израз на желанието ни за прозрачност на все-
ки аспект от работата на „Девин“, затова и основно 
място в него имат наши партньори и заинтересовани 
страни. 

изпълнителен директор
на „Девин“ ЕАД

Зад гърба ни остава година като 
никоя друга. Тя подложи на неимо-
верно изпитание бизнеса по ця-
лото земно кълбо и „изнесе“ много 
уроци, които да научим. Положи-
телното от тези кризисни про-
цеси беше, че те ясно показаха 
кои са реалните корпоративни 
ценности, кои са устойчивите 
цели, които са в основата на дъл-
госрочното развитие и растеж 
на всеки бизнес. 

Събитията през 2020 година до-
казаха колко адекватна е стра-
тегията на „Девин“ във всички 
направления и че благодарение 
на нея разполагаме с нужното да 
посрещнем и най-тежкото изпи-
тание – силен екип. Нещо пове-
че, на база на обратната връз-
ка от служителите и обстоен 
външен одит, „Девин“ ЕАД полу-
чи сертификата Great Place to 

Work®–най-високото признание 
за отлична работна среда в све-
та, което се дава по утвърде-
на международна методология! 
Ставаме една от едва три ком-
пании в България, които могат да 
споделят такова световно по-
стижение. А то означава много – 
организациите с подобно отли-
чие гарантират работна среда, 
основана на доверие, уважение, 
честност, общност и гордост 
от принадлежността към екипа и 
общите цeнности. 

На фона на всеобщата криза не 
само положихме извънредни гри-
жи за здравето на нашите слу-
жители, но никой от тях не загуби 
работата си. Напротив: продъл-
жихме да търсим и откриваме 
таланти и да ги развиваме про-
фесионално. 
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С отговорност и грижа ние оси-
гуряваме достъп до чиста на-
турална вода от недрата на 
Родопите – и точно затова сме 
изключително последователни в 
мисията си да правим бизнес с 
отговорност към околната сре-
да. Именно през 2020 година по-
стигнахме въглеродна неутрал-
ност – и сме първата компания 
в България за натурални води и 
една от малкото изобщо с та-
кова значимо постижение. От-
ново през кризисната 2020 годи-
на производството ни премина 
изцяло към зелена енергия. Това 
бе времето, когато въведохме 
и специален знак върху нашите 
етикети, който окуражава по-
требителите да събират раз-
делно своите отпадъци и да се 
грижат те да не достигат окол-
ната среда. 

„Девин“ се ангажира активно с 
местната общност – в района 
на гр. Девин, където се намира 
нашето предприятие, сме водещ 
работодател и данъкоплатец. 
Подпомагаме местните власти 
с принос в различни сфери – раз-
витие на инфраструктурата, 
здравеопазването, образова-
нието, градската среда, култу-
рата и спорта. 

През 2020 година се убедихме в 
нарастващото значение на тех-
нологиите за развитието на 
бизнеса. Затова в „Девин“ въпре-
ки кризисните обстоятелства 
изпълнихме в пълен размер пла-
нирата част от инвестицион-
ната програма, като пуснахме в 
употреба две нови, енергоефек-
тивни поточни линии. Внедрихме 
и най-новата версия на диги-
талния инструмент SAP, като 
по този начин надградихме съ-
ществуващата система за пла-
ниране на корпоративни ресурси 
(ERP). След успешния старт на 
иновацията нашата фабрика се 
превърна в интелигентно пред-
приятие. Тази стъпка е в хармо-
ния със стратегическата ни цел 
да се усъвършенстваме непре-
къснато чрез най-актуалните за 
света инструменти в помощ на 
успешния бизнес. 

Каква е всъщност нашата ми-
сия? В дългото пътуване от 
изворите в планината до раф-
товете в магазина влагаме от-
говорност и грижа да осигурим 
на милионите верни потребите-
ли на продуктите с марка DEVIN 
натурален продукт от Родопи-
те: екологично чист район с пре-
красна природа, далеч от всякак-

во индустриално замърсяване. 
Предлагаме натурална минерал-
на и изворна вода със специфи-
чен състав, които са важни за 
поддържането на здравословен 
начин на живот и подходящи за 
всички възрасти и моменти. За-
това важен аспект от дейност-
та на „Девин“ е да информираме 
и образоваме потребителите за 
ролята на здравословната хи-
дратация с български натурални 
продукти.  

Да бъдем новатори, но по устой-
чив начин, да бъдем активни в об-
ществото и да даваме пример за 
отговорно отношение към окол-
ната среда. Всичко това отра-
зява ценностите и практиките 
в групата, към която принадле-
жим – Spadel, белгийска семейна 
компания с традиции в опазване-
то на околната среда. Някои от 
най-забележителните проекти 
на Spadel са свързани с опазва-
нето и развитието на биораз-
нообразието около изворите 
и находищата на всички марки, 
вкл. и в град Девин. Групата има 
продължаващо партньорство 
със SeaCleaners, организацията, 
която строи огромния ветрохо-
ден кораб „Манта“ и чиито ос-
нователи имат амбицията из-

чистят океаните от отпадъци. 
Spadel присъства с проект дори 
и в Руанда, където възстановя-
ва кладенци за питейна вода на 
местното население. Тези и мно-
го други проекти показват ан-
гажиментите на групата Spadel 
към отговорността за околната 
среда. 

С уважение,
Борислава Налбантова
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Тези цели бяха приети от всички държави-член-
ки на Организацията на обединените нации 
(ООН) през 2015 г. като универсален призив за 
действие за премахване на бедността, опаз-
ване на планетата и гарантиране, че всички 
хора ще се радват на мир и просперитет до 
2030 г. 

17-те Глобални цели са интегрирани - тоест 
те приемат, че действията в една област ще 
повлияят на резултатите в други и че разви-
тието трябва да балансира социалната, ико-
номическата и екологичната устойчивост. 
Те са основата за постигане на по-добро и 
по-устойчиво бъдеще за всички, като се спра-
вят с глобалните предизвикателства, пред 
които сме изправени, включително тези, свър-
зани с бедността, неравенството, промените 
в климата, замърсяването на околната среда, 
мира и справедливостта. 

Устойчивата икономика е сред основните биз-
нес приоритети на „Девин“ в съответствие с 
Глобалните цели за устойчиво развитие.

3 Целта за добро здраве в световен мащаб насърчава здра-
вословния начин на живот, превантивните мерки и модерното, 
ефективно здравеопазване за всички. 

4 Образованието освобождава интелекта, отключва въобра-
жението и е от основно значение за самоуважението. То е ключът 
към просперитета и отваря свят на възможности, където всеки 
да даде своя принос за общество. Ученето е от полза за всеки чо-
век и трябва да бъде достъпно за всички.

6 Постигнат е значим напредък в достъпа до гарантирано чис-
та вода за пиене, което е от решаващо значение за човешкото 
здраве и благоденствие. Другата страна на този процес е подо-
брението на инфраструктурата, както и възпитване на по-до-
бри хигиенни навици. 

7 Решенията за възобновяема енергия стават все по-евтини, 
по-надеждни и по-ефективни. Прилагането на новите енергийни 
решения възможно най-бързо е от съществено значение за борба 
с изменението на климата, една от най-големите заплахи за на-
шето собствено оцеляване.

8 Икономическият растеж оказва положително влияние на цяла-
та планета. Финансовият прогрес трябва да създава достойни и 
пълноценни работни места, като същевременно не вреди на окол-
ната среда.

12 Нашата планета ни е предоставила изобилие от природни 
ресурси. Трябва да се научим да използваме ресурсите и да произ-
веждаме по устойчив начин, който да компенсира вредите, които 
сме нанесли на планетата.

13 Изменението на климата е реална и неоспорима заплаха за 
цялата ни цивилизация. Ефектите вече са видими и ще бъдат ка-
тастрофални, ако не действаме сега. Чрез образование, иновации 
и придържане към нашите климатични ангажименти можем да на-
правим необходимите промени, за да защитим планетата. 

15 Всички ние сме част от екосистемата на планетата и сме и 
причинили сериозни щети чрез обезлесяване, загуба на естестве-
ни местообитания и ерозия на почвите. Насърчаването на устой-
чиво използване на нашите екосистеми и запазването на биоло-
гичното разнообразие е ключът към собствено ни оцеляване.

17 Глобалните цели могат да бъдат постигнати само ако рабо-
тим заедно. За да изградим по-добър свят, трябва да бъдем под-
крепящи, съпричастни, изобретателни, страстни и преди всичко 
кооперативни.

Глобалните цели 
за устойчиво развитие
 
(Sustainable Development Goals) 
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И през 2020 г. „Девин“ ЕАД 

(нататък за краткост „Девин“) 
остава водещият производител 
на натурална минерална и извор-
на вода в България и компания-
та-двигател за развитието на 
цялата категория. В края на 2020 г. 
екипът на „Девин“ в цялата стра-
на наброява 518 служители (спря-
мо 505 през 2019 г.). Нито един слу-
жител не е освободен вследствие 
на пандемията. 

ЗА КОМПАНИЯТА
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Собственост

ISO 45001:
2018 

FSSC 22000 
vs.5 

Стандарти 
за качеството 

Материална 
база

Асортимент

Компанията е основана през 1992 г., а от 2017 г. 
„Девин“ е собственост на белгийската компа-
ния Spadel, специализирана в производството 
на натурална минерална вода, изворна вода и 
натурални плодови напитки, пазарен лидер в 
Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург). 

„Девин“ осигурява непрекъснат вътрешен контрол 
на качеството чрез специализиран за целта отдел  
и съвременно оборудвана лаборатория. Качество-
то на продуктите подлежи на проверка и анализ и 
от външни акредитирани лаборатории.

Внедрената интегрирана система за управление се 
основава на следните общоприети стандарти:

ISO 9001: 
2015 
Система за управление 
на качеството

ISO 14001: 
2015 
Система за управление 
на околната среда

Система за управление на здравето 
и безопасността, сертифицирана 
от SGS България 

Сертифициране на системата за 
безопасност на храните

„Девин“ разполага с централен офис в София и 
собствена търговска и дистрибуторска мрежа 
с национално покритие. Изворите на водата и 
заводът за бутилиране се намират в района на 
гр. Девин в Родопите. Водата е натурална, от 
екологично чист регион, със специфичен минера-
лен състав и отличен вкус. 

Продуктовата гама с марката DEVIN включва мине-
рална вода (газирана и негазирана) и изворна вода в 
различни разфасовки. Бутилираните води DEVIN са 
с ниска минерализация и бедни на натрий, което ги 
прави подходящи за всички възрасти. Компанията 
се ползва с доверието на световни гиганти като 
Red Bull и Granini за дистрибуцията на техните про-
дукти на територията на България.
 
Чрез своя асортимент „Девин“ предоставя решения 
за хидратация във всеки момент от всекидневието: 
вкъщи, по време на работа, учене или спорт; при пъ-
туване, в хотели, ресторанти, кафенета и на други 
обществени места. Компанията предлага доставка 
на галони за нуждите на дома и офиса. 
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Новости 
в опаковките

Дистрибуция

На национално ниво „Девин“ е ли-
дер при новаторските решения 
в областта на опаковките.

През 2020 г. компанията спе-
чели отличие в категорията 
„Най-добър нов продукт – На-
питки“ от конкурса PROGRESSIVE 
AWARDS. 

Наградата е за иновативна-
та и ергономична опаковка на 
Devin On The Go. С лансирането 
на Devin On The Go компанията 
е сред пионерите в България, 
които осъществяват мащабно 
индустриално производство на 
бутилирана вода с асиметри-
чен дизайн на опаковката. 

„Девин“ разполага с добре развита национална дист-
рибуторска мрежа от над 100 партньори, както и 
собствени търговски бази в София и в Пловдив. Заед-
но с тях „Девин“ доставя продуктите си до над 
35 000 търговски обекта в страната. 

Освен асиметрията, която се 
дължи на отличаващия се „grip“ 
в средата, бутилката е с удо-
бен захват, релефът по цялата 
площ е сведен до минимум с цел 
максимално семпъл дизайн върху 
олекотена преформа спрямо кон-
курентни марки.



Екипност 
и взаимност
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Ценности

Гъвкавост 
и приспособимост

Лична 
отговорност

Стремеж 
към съвършенство

• Твоят проблем е и мой проблем

• Предизвикваме се взаимно по 
конструктивен начин

• Отнасяме се с уважение един 
към друг

• Споделяме обща цел

• Ние общуваме и споделяме 
нашите предизвикателства, 
притеснения, проблеми и успехи

• Приспособяваме се бързо към 
променящата се среда

• Реагираме бързо

• Осмеляваме се да взимаме 
решения, дори да нямаме отго-
ворите на всички въпроси

• Ние разчитаме на нашите 
хора, давайки им възможност да 
взимат решения

• Не се страхуваме да поемем в 
нова посока

• Превръщаме всеки проблем в 
решение

• Очакваме всеки да поеме от-
говорност за действията си и 
за последиците от тях

• Поемаме пълната отговор-
ност за резултатите и за 
служителите си

• Ангажирани сме и не се стра-
хуваме да взимаме решения

• Поемаме отговорност като 
личности и като екип и прие-
маме последствията, без да 
обвиняваме

• Не се страхуваме да поемаме 
инициатива

• Винаги се стараем да дадем 
повече от себе си във всичко, 
което правим

• Ние винаги вдигаме летвата 
високо

• Ние надхвърляме поставените 
цели

• Ангажираме се винаги да по-
стигаме по-добри резултати
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Организационна 
структура

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР

Производство ФинансиПродажби АдминистрацияМаркетинг Закупуване и 
логистика

Устойчиво
развитие и 

качество

Човешки 
ресурси

Визия 

Мисия

Чисти и неподправени в живо-
та, бизнеса и обществото. Ние 
осигуряваме здравословната 
хидратация на всеки човек през 
целия ден.

Допринасяме за здравослов-
ния и природосъобразен начин 
на живот чрез производство 
и дистрибуция на натурални 
минерални и изворни води и 
висококачествени безалкохолни 
напитки. 

Членства
Нашите дългогодиш-
ни партньори подкре-
пят усилията ни да се 
движим уверено към 
постигането на абми-
циозните цели на стра-
тегията ни за устойчи-
во развитие.

Сдружение 
„Храни и напитки 
България“

Американска 
търговска камара 
в България

Българска 
асоциация на 
рекламодателите 
(БАР)

Българска
търговско-
промишлена 
палата (БТПП)

Асоциация на 
производителите 
на безалкохолни 
напитки в България 
(АПБНБ),

Конфедерация на 
индустриалците и 
работодателите в 
България (КРИБ)

„Екопак“

Бизнес клуб 
„Белгия-България-
Люксембург“
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2020 ГОДИНА ЗА 
„ДЕВИН“ В ЧИСЛА
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93 млн. лв. 

13 млн. лв. 

17,3 млн. лв. 

13,3%

50%

14 часа

0

11%

18,5 грама

40,48 кВтч

1,45  литра518 
Приходи

изплатени заплати 
и придобивки

данъци и такси, 
изплатени към 
държавния бюджет

ръст на средствата за 
инвестиции в обществото 
спрямо предходната година

жени на управленски 
позиции

обучения на служител

случаи на 
дискриминация

намаление на въглеродния 
отпечатък на литър про-
изведена напитка спрямо 
2019 г.

PET материал за опаковки 
за всеки литър произведена 
напитка, което е с 1,1 грама 
по-малко в сравнение с 2019 г.

енергия за всеки литър 
произведена напитка

Служители вода за всеки литър 
произведена напитка
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Необичайната и предизвикателна за бизне-
са и обществото 2020 година беше време за 
радикални промени в приоритетите и за пре-
настройка на плановете в голям брой компа-
нии. С цената на много усилия, фокус и преме-
рен риск „Девин“ успя да осъществи успешно 
своите мащабни инвестиционни проекти за 
технологично развитие и усъвършенстване, 
които имат стратегическо значение за бъ-
дещето на компанията. СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ПРОЕКТИ И 
НОВОВЪВЕДЕНИЯ 
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Инвестиции 
в различни видове 
инфраструктура

Средства на стойност близо 16 млн. лв. 
бяха инвестирани в две нови производ-
ствени линии, както и свързаното с тях 
изграждане на необходимата инфраструк-
тура за въвеждането им в експлоатация. 
Става дума за линии от ново поколение с 
висок клас енергийна ефективност, както 
и с функционалност да отчитат разхода 
на енергия спрямо литър произведена на-
питка. 

Пускането на линиите в експлоатация до-
веде до увеличен капацитет на производ-
ството. За линията Krones той е 30 000 
бутилки от 1,5 л на час, а за Sacmi – 4800 
5-литрови бутилки на час и 7200 11-литро-
ви галона на час. Предимството на новото 
оборудване е по-високата скорост на ра-
бота, която се дължи на високоефектив-
ните двигатели на машините. Те от своя 
страна се отличават и с много по-ефек-
тивна консумация на електричество. 

Така тази стратегическа инвести-
ция подкрепя зелената политика на 
компанията и допринася към пости-
гането на въглеродна неутралност 
през 2020 г.

Реализираният инвестиционен план 
през 2020 г. включи и отделянето на 
средства за поддръжката на маши-
ни, оборудване и съоръжения паралел-
но с обезопасяването на работните 
места за осигуряването на здраво-
словни и безопасни условия на труд.

Инвестиции бяха направени и в раз-
войната дейност: в проекти за раз-
работка на нововъведения (нови фор-
мати и форматни части), както и в 
технологичния процес по олекотява-
не на преформи и в системните уси-
лия за оптимизирането на опаковки-

Консумация на електричество в кВтч

те на нашите продукти. Средства 
бяха отделени и за рутинни, но мно-
го важни дейности: поддръжката на 
сградната инфраструктура и про-
изводствената техника. Крайната 
цел е постоянното високо качество и 
чистота на продуктите ни.

Важен ангажимент на „Девин“ е да 
осигурява всички условия за раздел-
ното събиране на отпадъците. За-
това и през 2020 г. бяха направени 
инвестиции за поддръжката и подо-
бряването на инфраструктурата 
за разделно събиране на отпадъци в 
производствения център с цел зако-
носъобразното предаване за опол-
зотворяване и правилното трети-
ране на отпадъци.

8800000

2019 2020

8850000

8900000

8950000

9000000

9050000

9100000

9150000

9200000
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За „Девин“ 2020 година бе белязана с внедряването на актуалния 
дигитален инструмент SAP S4HANA за усъврешенстване на систе-
мата ни за планиране на корпоративни ресурси (ERP), което включи 
и инвестиции в надграждането и модернизирането на съществу-
ващата ИТ инфраструктура, необходима за поддържането на по-
добрената система. Бяха организирани и обучения на персонала. 
Благодарение на интелигентните ERP решения от SAP „Девин“ раз-
полага с дигитален инструмент от ново поколение за интеграция 
на комплексни бизнес процеси, което ни превръща в интелигентно 
предприятие. Резултатът е качественото подобряване на проце-
сите в организацията и поддържане на високи стандарти на ра-
бота.

Конкретните ползи от внедряването на SAP S4HANA 
в работата на „Девин“ включват:

Въвеждане на 
система SAP S4HANA

подобрено управление на компа-
нията чрез постоянен контрол 
върху използването на налични-
те ресурси;

възможност за интеграция в 
групата Spadel чрез използване-
то на една и съща система; 

подобрена външна и вътрешна 
финансова отчетност;

подобрено обслужване на клиен-
тите;

повишена ефективност на 
логистичните процеси чрез 
управление на функциите за 
планиране, доставка, контрол 
на инвентара, продажбите и  
дистрибуцията;

възможност за намаляване на 
разходите за доставки и съ-
трудничество с доставчици, 
както и повишаване на ефек-
тивността при управлението 
на инвентара;
 
оптимизация при избора на дос-
тавчици и изпълнението на дос-
тавките; 

интегриране на логистични-
те процеси в една ИТ система, 
която помага да се получи пъл-
на информация за наличието на 
материали на склад и улеснява 
обработката на запитвания на 
клиенти;

намаляване на разходите за 
производството чрез интегри-
ране на производствени дей-
ности в логистичните процеси 
на компанията в съответствие 
със стандартите за управление 
на производството и запасите 
MRP II;

достъп до информация за цяла-
та организация, която позволя-
ва бърз отговор на уведомлени-
ята от клиенти; 

интегриране на всички области 
от дейността на компанията 
и улеснен информационен поток 
между отделите и служители-
те;

премахване на ръчната работа 
чрез автоматизирани процеси 
и намалено натоварване на слу-
жителите;
 
по-лесна и бърза адаптация и 
корекции в случай на промени в 
икономическата среда, данъч-
ните разпоредби и други правни 
актове.
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Като част от европейската група Spadel „Девин“ 
следва стратегията на групата за корпоратив-
на социална отговорност под мотото „Извор на 
промяна 2025“. Основната цел на групата Spadel по 
тази програма е да се трансформираме от ком-
пания с положително въздействие в такава, коя-
то използва бизнеса като сила за добро и прите-
жава престижния сертификат на B Corporation за 
социални и екологични показатели, прозрачност и 
отчетност. Ето защо в Spadel споделяме здрава 
връзка с природните ресурси и регионите, в които 
оперираме, и се ангажираме да пазим, възстановя-
ваме и преосмисляме света около нас. Така създа-
ваме бъдеще, основано на четири основни стълба 
– зелено, чисто, локално и заедно.

Научете повече на sourceofchange.spadel.com 

НАШИТЕ 
АНГАЖИМЕНТИ 
ЗА УСТОЙЧИВО 
БИЗНЕС 
ПОВЕДЕНИЕ 
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Основните цели по стълбовете на „Извор на промяна 2025“, 
към които се придържа и „Девин“ във всички аспекти на 
своята работа, са следните:

*

(#LTI)

Stewardship



Доклад за устойчиво развитие 2020/    18Значимите теми за нас и заинтересованите ни страни

Според разбирането на „Девин“ 
бизнесът, когато се стреми към 
устойчиво развитие, има своя 
значим принос в сфери, които 
далеч надхвърлят икономиче-
ското измерение. Ето защо съ-
ществена част от дейността 
на компанията е да оказва по-
ложително въздействие върху 
своите служители, партньори 
и потребители, да подпомага 
каузи на местните общности, 
както и да се грижи за опазва-
нето на околната среда и при-
родата. Това изисква ежегодно 
формулиране и управление на 
значимите теми – за компания-
та и за широкия кръг заинтере-
совани страни. Тези теми са в 
основата на нашата политика 
за корпоративна социална от-
говорност и механизми за упра-
вление. 

Както по отношение на всички 
аспекти от дейността, така 
и при формулирането на зна-
чимите теми „Девин“ прилага 

утвърдена и надеждна ме-
тодология. За целта всички 
компании в групата Spadel се 
доверяват на стандартите 
GRI („Глобална инициатива за 
отчитане“) за определяне на 
значимите теми. Те се отна-
сят до социалните, екологич-
ните и етичните аспекти по 
цялата верига дейности на 
„Девин“, а заинтересованите 
страни включват нашите слу-
жители, доставчици, парт-
ньори и потребители. Ма-
трицата на значимите теми 
е инструмент за измерване 
на въздействието на компа-
нията върху социалната, еко-
логичната и икономическата 
среда и важността на тези 
въздействия за заинтересо-
ваните страни. За нейното 
създаване използваме точко-
ва система с оценки на въз-
действието. Матрицата е 
валидирана от заинтересова-
ните страни на „Девин“.

ЗНАЧИМИТЕ 
ТЕМИ 
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Преки икономически влияния на кампанията: 
печалби, данъци и дарения 
Важност като работодател в региона - заплати,  
наемане на служители на местно ниво; 
използване на местни регионални доставчици
 

Изчерпване на природни ресурси – вода,     
околна среда, системи за управление
Използване на опаковки
Замърсяване на повърхностни води, 
Образуване на твърди отпадъци
Потребление на енергия и енергийна  
ефективност, СО2 емисии в атмосферата; 
транспорт на продукти и служители

Безопасност и качество на продукта: здраве и     
безопасност на клиентите; биоразнообразие
Натурален продукт
Отговорен маркетинг и обучение на   
 потребителите

Здраве и безопасност на служителите
Привличане на таланти, задържане, обучение 
и развитие; удовлетвореност на служителите

Бизнес етика; GDPR; спазване на закони, 
разпоредби; равнопоставеност - по етнос, 
пол и възраст

Благотворителни дарения в общността; 
партньорства в общността

ИА Икономическа активност
ОС Околна среда
КП Качество на продукта
ЗБР Трудови практики и достойни условия на труд 
ОЧР Човешки права и общество

Значимост на въздействие върху икономическата, екологичната и 
социалната среда за Девин
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АНАЛИЗ НА 
ЗНАЧИМИТЕ 
ТЕМИ 

„Девин“ формулира и разра-
ботва своите значими теми 
съвместно със своите заин-
тересовани страни. Проце-
сът включва работни срещи, 
допитвания и консултации с 
тях. Тези консултации пома-
гат да установим пресечните 
ни точки в смисъла на важни 
теми както за нас като ком-
пания с вътрешни заинте-
ресовани страни, така и за 
външните ни заинтересовани 
старани. Съществена част 
от нашата отговорност е да 
оставяме устойчив отпеча-
тък и да работим в полза и на 
двете групи.  

Въпреки че значимите за „Де-
вин“ теми са устойчиви във 
времето, предизвикателната 
2020 година доведе до промени 
в тях и техните аспекти. Го-
дината премина под знака на 
засилена грижа за здравето 
и във връзка с това изведе на 
преден план чистотата и ка-

чеството на продуктите. От 
друга страна потребителите 
все по-активно търсят ин-
формация и все по-често изби-
рат продукти с положителен 
ефект върху тяхното здраве 
и върху околната среда. Тази 
промяна обуславя присъстви-
ето на отговорния маркетинг, 
информирането и обучението 
на потребителите сред зна-
чимите теми през 2020 година. 
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В таблицата са систематизирани значимите теми, идентифицирани за разглеждания период, аспектите, 
които обхващат, и въздействията от дейността на „Девин“: вътрешни, които се отразяват само на компанията, 
и външни – които рефлектират върху външните за нас заинтересовани страни:

ЗНАЧИМА ТЕМА КАК Я РАЗБИРАМЕ КЪДЕ СА ВЛИЯНИЯТА НИ

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

Преки икономически 
влияния на компанията 

Важност като 
работодател в региона 

Използване на 
природни ресурси 

Използване на 
опаковки

Потребление на енергия и 
енергийна ефективност 

Безопасност и качество на 
продуктите

Натурални продукти

Отговорен маркетинг и 
обучение на потребителите

Здраве и безопасност на 
служителите

Привличане на таланти, 
удовлетвореност на служителите

Бизнес етика и GDPR 

Партньорства и дарения в 
общността

Замърсяване на повърхностни 
води, образуване на твърди 
отпадъци

Външни въздействия 

Вътрешни и външни въздействия 

Вътрешни и външни въздействия 

Външни въздействия 

Външни въздействия 

Външни въздействия 

Външни въздействия 

Вътрешни въздействия 

Външни въздействия 

Външни въздействия 

Вътрешни и външни въздействия 

Външни въздействия 

Външни въздействия 

Ролята и въздействието на инвестициите на компанията в подкрепа на 
местни общности и социално значими теми. Принос на компанията за об-
щинските приходи.

Ролята на компанията като работодател в региона: наемане на служители 
на местно ниво; работа с локални доставчици. Икономическо развитие на 
региона, подкрепа на местна общност, социално развитие. 

Устойчиво и отговорно използване на природни ресурси: политики и системи 
за управление и контрол.

Разпространяване на опаковки на пазара. Устойчиво управление на отпадъ-
ците, генерирани от дейността ни.

Управление на потреблението на енергия и подобряване на енергийната 
ефективност. Въглеродни емисии и въглероден отпечатък на компанията. 

Осигуряване на висококачествен продукт, безопасен за нашите 
клиенти. 

Здравословни продукти за нашите клиенти.

Информационни кампании за ползите от здравословната хидрата-
ция и за значението на разделното събиране на отпадъците. 

Обучения, осигуряване на безопасна работна среда.

Обучение на персонала и повишаване на квалификацията; програма „До-
веди приятел“; програми и инициативи за развитие на благосъстоянието 
на служителите. 

Спазване на закони и разпоредби; равнопоставеност по различни призна-
ци; удоволетвореност на клиентите, бизнес партньорите и служители-
те. 

Подкрепа на местните общности. 

Опазване на източниците на вода, намаляване на потреблението на вода и на 
водния интензитет, пречистване на отпадните води. 
Предотвратяване на замърсяване с твърди отпадъци от дейността ни.
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През 2020 г. цялото общество и в част-
ност работодателите и служителите 
бяха поставени пред нови предизвикател-
ства: засилени и продължителни здравни 
мерки, реорганизацията на работните 
процеси в производството и админи-
стративните офиси, контрол на достъпа 
и пътуванията и др. 

Това изпитание беше лакмус за силните 
страни на „Девин“: в отговорността си 
към персонала в безпрецедентните вре-
мена на здравна и икономическа криза 
всички работни места в компанията бяха 
запазени, а наемането на персонал не 
беше спряно. 

Намалихме с още 5% текучеството спря-
мо предходната година и нито един слу-
жител не беше съкратен/освободен за-
ради здравната криза, благодарение на 
усилията ни да бъдем отговорен рабо-
тодател и да развиваме своята рабо-
тодателска марка. През 2020 г. щатните 
служители на „Девин“ са 518 (спрямо 505 за 
2019 г.)

НАШИЯТ ЕКИП



(степента, в която служителите оценяват управлението на 
компанията като заслужаващо доверие вследствие на комуни-
кационните практики, компетентността и почтеността на 
ръководството) 

ДОВЕРИЕ

(подкрепа, съдействие и грижа на работното 
място) 

УВАЖЕНИЕ

(усещане за близост, споделяне и приятелска среда)КОЛЕКТИВЕН ДУХ 

(справедливост, безпристрастност и равнопоставе-
ност при заплащането и ангажираността)СПРАВЕДЛИВОСТ

Гордост (от собствения екип или работна група; от корпоративната репутация на ор-
ганизацията благодарение на нейните продукти, услуги и обществен статус).ГОРДОСТ
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„Девин“ отдава първостепенна важ-
ност на доброто управление на чо-
вешките ресурси. Високата анга-
жираност на нашите служители е 
резултат на системни усилия за оси-
гуряването на отлични условия за ра-
бота, поддържането на силна моти-
вация и екипен дух. За постигането на 
тези цели разчитаме на международ-
ни стандарти за изграждането на 
доверие, диалог и прозрачност. Поле-
зен инструмент в тази посока е све-
товно утвърдената методология за 
измерване на организационната кул-
тура и ангажираността на служите-
лите: индексът Great Place to Work® 
(„Отлично място за работа“ – GPTW). 

Отлично място за работа

През 2020 г. „Девин“ осъществи 
вътрешно проучване по стандарта 
Great Place to Work® –  международ-
на сертифицираща организация за 
оценка на корпоративната култура. 
Институтът Great Place to Work® 
провежда изследвания и одити, като 
така отличава водещите „отлични 
места за работа“ в над 50 държави 
в цял свят. Само компаниите, дости-
гнали общ индекс на доверието над 

Удовлетвореност 
на служителите 

Допълнително 
здравно 

осигуряване 
за служители и 
техните близки

Профилактични 
прегледи

Преференци-
ални условия 

за 
различни 
услуги и 

хотелско 
настаняване

Внимание 
и жест към 

служителите 
на всеки от 
национални-
те празници 

и по други 
поводи 

Застраховка 
„Живот“

Спортни 
карти на 

преференци-
ални цени

Безплатен 
транспорт 

до завода

Столово 
хранене в 
производ-

ствения 
център

Програма 
за 

препоръки 
на кандида-

ти за 
отворени 

позиции

Пълноценна
хидратация през 
целия ден: всички 

служители на „Де-
вин“ имат 

неограничен достъп 
до минерална и из-

ворна вода и всички 
наши безалкохолни 

напитки

Настаняване 
при релокация

Подсигуряването на 
допълнителни придо-
бивки и надграждането 
на социалния пакет за 
служителите през 2020 
г. са израз на грижата 
на „Девин“ към хората 
и на усилията за под-
държане на стабилен и 
развиващ се екип. 

Социален 
пакет

Екипни ини-
циативи тип 
„викторина“ 

за персонала в 
края на всеки 

последен петък 
от месеца

70%, могат да кандидатстват за 
престижната награда.

Всички служители в „Девин“ бяха пока-
нени да дадат своята обратна връз-
ка чрез онлайн въпросник в следните 
области: ниво на доверие в менидж-
мънта на компанията, комуникация 
със служителите, практиките при 
задържане и наемане на нови служи-
тели, обучението и развитието на 
персонала, равнопоставеността в 
компанията и блогополучието на слу-
жителите.

Резултатите от прочуването отре-
диха на „Девин“ официално най-висо-
кото признание за отлично работно 
място – Great Place to Work®, с което 
станахме първата компания от сек-
тора на бързооборотните стоки в 
България, сдобила се с престижния 
сертификат.

Значимостта на отличието е още 
по-голяма, защото то бе извоювано 
в една необичайна, изпълнена с труд-
ности година. Благодарим на всички 
служители на „Девин“ за участието и 
високата оценка!

                     „Близо 8 от всеки 10 наши служители споделят, че 
„Девин“ е „Отлично място за работа“. Получената висока 
оценка от страна на нашите служители доведе до полу-
чаването от „Девин“ на престижния сертификат Great 
Place to Work®. С гордост мога да споделя, че се нареждаме 
сред първите три компании в България с подобно меж-
дународно отличие, а във FMCG сектора у нас сме един-
ствени засега с подобно постижение.“

                                         Таня Младенова 
Директор „Човешки ресурси“

Независимо от турбулентната 
година и множеството предизви-
кателства „Девин“ ЕАД постигна 
официално най-високото признание 
за отлично работно място – Great 

Place to Work®, и стана първата ком-
пания от сектора на бързооборот-
ните стоки в България, която се 
сдоби с престижния сертификат. 
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Равнопоставеност, 
здраве и безопасност 
на служителите 
Нашето разбиране за равно-
поставеност на работното 
място е свободата за изява и 
професионално развитие, как-
то и обективната оценка и въз-
награждение според приноса на 
всеки служител. 

В „Девин“ споделяме принципа, 
че решенията на работодате-
ля и предоставените от него 
възможности са основани един-
ствено върху способностите, 
опита и потенциала на служи-
теля. 

Здраве и безопасност:

Основен принцип в работата 
на „Девин“ в тази сфера е пре-
венцията: проактивно търсе-
не на рисковете за здравето на 
човека и за предотвратяване 
на реални инциденти чрез бързи 
краткосрочни и дългосрочни ре-
шения за отстраняване на опас-
ностите. В година на пандемия, 
изпълнена с множество проекти 
и монтаж на две нови производ-
ствени линии, не преставахме 
да се грижим за здравето на хо-
рата си; да споделяме и внедря-
ваме добрите практики, да про-
следяваме всеки дори най-малък 
инцидент. Регистрирахме из-
ключително ниска тежест на 
трудовите злополуки, което е 
показателно за отговорността 
на нашите служители и усили-

Здраве и грижа: 

И тази година проведохме годишни 
профилактични прегледи, които да-
ват възможност на служителите ни 
да се чувстват обгрижени и спокойни 
за здравето си. 

Обхватът на прегледите беше широк, 
с участието на различни медицински 
специалисти. Служителите ни също 
така получават неограничен достъп 
до здравна грижа чрез предоставено-
то им от „Девин“ допълнително здрав-
но осигуряване – за тях и техните се-
мейства. За всички служители имаме и 
действаща застраховка „Живот“.

Във връзка с епидемичната обстанов-
ка, породена от COVID-19, бяха прило-
жени множество допълнителни мерки 
за безопасност с грижа за здравето 
на служителите на „Девин“ и за предо-
твратяване на разпространението 
на COVID-19:

На всички служители 
бяха предоставени лични 

предпазни средства – 
предпазни маски, ръкавици, 
дезинфектанти и шлемове.

Редовно информирахме слу-
жителите за ситуацията 
в страната и за актуали-

зирането на действащите 
към момента допълнителни 

мерки и инструкции.

Извършваме редовна 
дезинфекция на всички 

контактни повърхности и 
места с повишена концен-

трация на персонал.

Маркирахме разсто-
янията за спазване 

на дистанция в 
столовата ни и бяха 
поставени табелки, 
указващи  и напомня-
щи за задължителни-

те мерки.

Създадохме ясни инструк-
ции и правила за активни 
мерки и начини на превен-
ция срещу COVID-19, раз-
работени за всеки отдел 

предвид оценката на риска. 

Осигурихме 
дезинфекция на 

работните помещения.

Създадохме органи-
зация, за да ограни-
чим засичането на 

работните потоци

Оборудвахме със защитни 
плексигласови прегради 

подложените на риск ра-
ботни места.

Създадохме контролиран 
достъп, отчитащ здра-

вословното състояние на 
служителите при започване 

на работната смяна.

Бяха предоставени тестове за 
COVID-19 на служителите: при съмне-
ние в здравния си статус те можеха 

да направят проверка.

ята на ръководството непре-
къснато да подобрява безопас-
ността. 

По-конкретно през разглежда-
ната година беше доразвит 
възприетият процес в произ-
водството, насърчаващ слу-
жителите да следят и спазват 
стриктно действащите пра-
вила за здраве и безопасност 
с цел превенция на злополуки и 
почти инциденти. 

Всички наши служители, чрез 
изпълнение на съответните 
показатели по утвърдени лис-
ти за проверка или докладване 
на почти инциденти, стават 
доброволци в създаването на 
по-безопасна работна среда. 

Така изграждаме базата за от-
говорно и проактивно поведе-
ние на всеки служител, което 
спомага за отстраняването на 
потенциалните опасности  на 
оперативно ниво.  

Всички външни доставчици и 
външни лица минаваха през 

проверка и дезинфекция, преди 
да влязат на територията на 

производствената база.

Преминахме към срещи в 
онлайн среда, сведохме 
бизнес пътуванията до 

абсолютния минимум.

За работните места, 
за които бе прило-

жимо, пренасочихме 
служителите към 

дистанционна форма 
на работа от вкъщи.



Доклад за устойчиво развитие 2020/    25Нашият екип

Ангажиране, развитие и 
обучение на служителите
Една от най-добрите практи-
ки в „Девин“ е свързана с раз-
витието на служителите. В 
тази насока е застъпен широ-
ко моделът 70:20:10, който от-
разява идеалния баланс между 
различните начини за учене и 

Въвеждащото обучение и 
onboarding
 
Подготвят се и се организират 
за всеки новопостъпил служител. 
С помощта на отдел „Човешки 
ресурси“ и на ръководителите на 
отдели се преминава през различ-
ни стъпки и етапи при въвеждане-
то в компанията и бизнеса.

Оценка на представянето

Всяка година служителите на „Де-
вин“ заедно с техните ръководи-
тели преминават през изграде-
ната в компанията система за 
оценка на представянето. Тя е със-
тавена от три формални стъп-
ки: поставяне на цели, междинна 
оценка в средата на годината и 
крайна оценка в края на годината. 
В културата на организацията е 
залегнало и ежедневното предос-
тавяне на обратна връзка.

Анализ на потенциала и раз-
витие в компанията

След оценката на представя-
нето се извършва и People Review 
Process, разглеждащ потенциа-
ла за развитие на служителите, 
като се начертава ясна страте-
гия за развитие в компанията. На-
белязват се етапите и се изготвя 
план за развитие, който служите-
лите периодично обсъждат с пре-
ките си ръководители.
 

развитие в работна среда. 
Като превръщаме този модел 
в работеща методология на 
място, организираме цялост-
ния процес на професионално 
развитие по следния начин: 

Обучения

Съобразено с описания по-го-
ре модел 70:20:10 и на базата на 
идентифицираните нужди през 
годината бяха предоставени 
различни обучения за служители-
те в насоката, свързана с упра-
вление на промяната, както и 
множество часове технически 
и производствени обучения. Във 
връзка с технологичните ново-
въведения в компанията акцент 
в обучителните програми през 
2020 г. бяха курсовете за въвеж-
дане в системата SAP.

Мениджърите на средно ниво бяха 
обучавани как успешно да развият 
и затвърдят лидерските си уме-
ния. Като част от международна 
група подкрепяме и насърчаваме 
служителите да се включват в 
чуждоезикови обучения.  

70% практика 

10% обучения 

20% учене 
Чрез работа по предизвикателни еже-
дневни задачи и разширяване на познания-
та, свързани с работните 
задължения

Чрез обучаващи курсове 
и програми

Учене в социално взаимодействие: чрез съвети 
и насоки от колеги, ръководители, коучове, мен-
тори, общности и др.
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Привличане и наемане 
на таланти 

Вярваме, че нашите служители 
са най-добрата ни препоръка и 
най-точно разпознават хората с 
компетенции и поведение, подхо-
дящи за нашата фирмена култу-
ра и ценности, и за да ги насърчим 
да бъдат активни в препоръката 
на кандидати за отворените по-
зиции в компанията, създадохме 
и утвърдихме вътрешна Refer-
a-talent програма, поощряваща 
препоръките от страна на наши-
те служители чрез допълнител-
но възнаграждение. През 2020 г. 
по тази програма бяха назначени 
повече от 12 наши настоящи нови 
колеги. Използваме различни кана-

ли за търсене и привличане та-
ланти чрез различни платформи. 

Сред талантите, назначени на 
ключови позиции през 2020 г., е 
Лидия Тасева-Пеева, новият фи-
нансов директор в компания-
та. Лидия има повече от 15 го-
дини опит като финансист в 
PricewaterhouseCooper и в упра-
влението на финансовите резул-
тати и инвестиции за между-
народни компании в сектора на 
бързооборотните стоки, недви-
жимите имоти, промишленото 
производство и комуналните ус-
луги. Възпитаничка на Софийския 

университет, тя е дипломиран 
експерт-счетоводител в Бълга-
рия и член на Асоциацията на ди-
пломираните експерт-счетово-
дители във Великобритания.
 

Привлякохме и Любoмиp Гeopгиeв, 
pъĸoвoдитeл нa нaпpaвaлeниe 
„Hoви тexнoлoгии и oпaĸoвĸи“ в 
„Дeвин“. Любoмиp имa нaд 13 гoдини 
oпит в yпpaвлeниeтo нa пpoeĸти, 

cвъpзaни c oпaĸoвĸи в xpaнитeл-
нo-вĸycoвaтa пpoмишлeнocт. 
Рaбoти пo пpoeĸти зa пpoyч-
вaния, paзвитиe и инoвaции за 
Molson Coors , a cлeд тoвa cтaвa 
тexничecĸи pъĸoвoдитeл в ком-
панията. Има бaĸaлaвъpcĸa сте-
пен oт Texничecĸия yнивepcитeт 
в Coфия и мaгиcтъpcĸa cтeпeн 
в областта на финансите oт 
Πлoвдивcĸия yнивepcитeт.
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ОКОЛНА СРЕДА 

„Девин“ осигурява на пазара про-
дукти с чиста, натурална вода с 
грижа за здравето на потреби-
телите и с уважение към приро-
дата. В края на 2020 г. постигнах-
ме неутралност по отношение на 
климата и сме първата в Бълга-
рия компания, бутилираща вода, 
със 100% неутрални въглеродни 
емисии както на ниво компания, 
така и ниво продукт.
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Управление на екологичния 
отпечатък
Използване на природни ресурси, системи за 
управление на замърсяването на околната среда и 
управление на отпадъците, биоразнообразие 

RЕinvent

RЕduce

RЕcycle

RЕstore

Нашите ангажименти до 2025 г.

Иновация в дизайна и опаковките за 
многократна употреба

Еко дизайн 
Cradle-to-Cradle™ 

15% по-малко 
пластмасови 
опаковки

Насърчаване 
на поведение 
към нулев отпадък

42% по-малко 
въглеродни 
емисии

Увеличаване на 
опаковките за 
многократна 
употреба с 20%

Интегриране на 
възобновяемите 
материали

Подобряване на 
качеството на 
рециклираните 
материали

Партньорство 
за превенция и 
почистване

100% разделно 
събиране

100% 
рециклируеми 
и 100% 
рециклирани

Намаляване на нашия отпечатък, свързан 
с въглеродните емисии и употребата на 
пластмаса

Използване на 100% 
рециклируем материал

Използване на 100% 
рециклируем материал
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Използване на природни ресурси 

Водата е най-ценният възобновяем ресурс на 
нашата планета. За „Девин“ чистата, натурал-
на вода от природата е в основата на бизнеса, 
негова основна „съставка”. 

В последните години наблюдаваме стабилен 
ръст при консумацията на натурални минерал-
ни и изворни води в България. Затова като лидер 
на пазара един от неизменните приоритети в 
работата на „Девин“ е да използва природните 
източници с отговорност, внимание и грижа. 
Този приоритет предполага всеобхватни усилия 
като внедряването на последно поколение тех-
нологии, оптимизиране на работните процеси и 
непрекъснато обучение на служителите. Основ-
ната цел е да намаляваме непрекъснато количе-
ството вода, което изразходваме за производ-
ство на  нашите продукти.   

През 2020 г. успяхме да постигнем консумация 
от само 1,45 литра вода за бутилиране на 1 ли-
тър вода благодарение на високото качество на 
технологичния процес.

В „Девин“ стопанисваме и опазваме водните ре-
сурси, като се стремим  да ги използваме, без да 
оказваме неблагоприятно влияние. Непрекъсна-
то подобряваме и поддържаме инфраструкту-
рата на всички стопанисвани от нас водоиз-
точници. Цел на компанията е до 2021 г. да покрие 
най-високите изисквания на актуалните стан-
дарти по отношение на използването на водни-
те ресурси AWS (Alliance for water stewardship).

2020 г. През

успяхме да постигнем 
консумация от само 

1,45 литра 

вода за бутилиране на 

1 литър
бутилирана вода
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Биоразнообразие 

Още през 2019 г. „Девин“ се включи в ини-
циативата на групата Spadel за опазва-
не на пчелите (100% BEE FRIENDLY) в парт-
ньорство с асоциацията BeeОdiversity. 
BeeOdiversity анализира прашеца, който 
пчелите събират, като изследва 22 пока-
зателя, включително неговото разноо-
бразие и качество, здравето на пчелите и 
качеството на околната среда.

Като част от проекта от „Девин“ от-
глеждаме кошери в защитената водо-
дайна зона на изворната вода. Всяко 
тримесечие събираме полена и го изпра-
щаме в специализираната лаборатория 
на BeeОdiversity за анализ за наличието на 
пестициди и тежки метали. Правят се и 
допълнителни анализи – за растително-
то биоразнообразие и състоянието на 
околната среда в района. За последния 
индикатор се анализират над 500 пара-
метъра с цел откриване на потенциал-
ни замърсители. Получените резултати 
използваме, за да преценим по какъв на-
чин можем да поддържаме и обогатяваме 
разнообразието от растителни видове. 
Друга основна цел на проекта е повиша-
ване на осведомеността на местното 
население относно ефектите върху окол-
ната среда, както и набелязване на мерки, 
които да предотвратят по-нататъш-
ното замърсяване на района. 

Характерно за родопския извор е значи-
телното присъствие  – между 70 и 90%, на 
диви (некултивирани) растителни видове. 
Така в проекта BeeОdiversity „Девин“ изли-
за на второ място измежду 23 проучени 
хабитата на територията на Белгия, Ни-
дерландия, Люксембург, Франция и Бълга-
рия. Благодарение на полена е установено, 
че в района на извора се среща и един от 
защитените растителни видове в Евро-
па, многогодишното тревисто растение 
обикновено кървавиче (Persicaria bistorta).

Годишният доклад от направените ана-
лизи показва пълно отсъствие на пести-
циди и тежки метали в полена, събран от 
околната среда през всичките тримесе-
чия на 2020 г. По този показател „Девин“ 
заедно с Бру-Шеврон, Белгия, е начело сред  
всичките обекти за бутилиране на вода 
от групата Spadel (представена в Белгия, 
Нидерландия, Люксембург, Франция и Бълга-
рия). През 2020 г. именно с приноса си към 
BeeОdiversity „Девин“ завоюва две призо-
ви места на конкурса „Най-зелените ком-
пании в България“ в категориите „Зелена 
идея“ и „Зелена инициатива“. 

                     Spadel е чудесен пример за това как пчелите осигуряват ненадмината стойност. 
Едно от основните притеснения за всяка водна компания е, че водосборните басейни могат 
да бъдат увредени от пестициди, нитрати или други замърсители, които да проникнат в 
подпочвените води. Но тъй като водосборните площи са толкова обширни, е трудно да се 
наблюдават правилно. От друга страна, пчелите пътуват много по-надалеч и по-навътре 
в околността и – също като миниатюрни дронове – събират милиарди проби прашец, за да 
се изхранват. Анализирайки събрания прашец, който те донасят в кошерите си, можем да 
видим какъв точно вид замърсители би могло да има, както и кои растителни видове виреят 
в района. Прашецът ни показва дори дали районът може да се възползва от въвеждането на 
други растителни видове, които цъфтят по различно време на годината, за допълнително 
укрепване на екосистемата.

Въпросът е да се оцени състоянието на местната околна среда, да се дадат съвети за 
природни решения за балансиране на екосистемата и след това да се помогне за изпъл-
нението на тези съвети. Ние също така гарантираме, че включваме местни заинтересо-
вани страни, за да могат те да действат на свое ниво. Всъщност ние сме изключително 
горди с партньорството, което имаме с „Девин“, тъй като то е единственото в България 
до момента. Нивото на отдаденост и ангажираност с нашия проект е уникално. Да имаме 
подкрепата на компания като „Девин“, а те да вярват в такава иновативна концепция, е 
показателно колко са отдадени на грижата за нашата планета.

Michael van Cutsem – BEEODIVERSITY, основател



                     „Девин“ ЕАД, освен съосновател и акционер в „Екопак България“ АД, 
е и една от компаниите с най-силна ангажираност по темите за кръгова 
икономика, разделно събиране и рециклиране. В успешното ни партньор-
ство през всичките 16 години „Девин“ и „Екопак“ споделят обща мисия за 
промяната в България – отговорна и устойчива политика по отношение 
на околната среда, намаляване на вредните емисии и правилно отноше-
ние към отпадъците като ресурс. Такива силни партньорства са знакови. 
Те са водещи в решенията от страна на бизнеса за постигане на реални 
действия в правилната посока и полагане на сериозни цели от общест-
вена значимост за устойчиво бъдеще. „Девин“ е една от компаниите, кои-
то първи разбраха, че иновациите и конкурентните предимства може да 
са успешно свързани с екологичната грижа и бизнес стратегията. Този 
процес на свързаност между социална отговорност и бизнес цели раз-
вива следващо поколение идеи, пазари и служители. Това е и смисълът нa 
„правенето на добро“ и от бизнеса, защото компаниите не работят в 
изолация от обществото. Това разбиране доведе до отлично партньор-
ство и до реализирането на множество съвместни инициативи на „Де-
вин“ и „Екопак“ в полза на обществото.
                                                                                                                                       

Александър Урманов, изпълнителен директор на „Екопак България“ АД
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Разделното събиране на 
отпадъците е приоритет 
„Девин“ следва стриктно предпи-
санията на Закона за управление на 
отпадъци и прилежащите норма-
тивни актове с помощта на сис-
темата за управление на околната 
среда ISO 14001. В този контекст са 
спазени всички законови изисквания 
за пусканите на пазара опаковки и за 
тяхното маркиране. Предприети са 
целият комплекс от мерки, насочени 
приоритетно към предотвратява-
не на образуването на отпадъци от 
опаковки, и като допълнителни ос-
новни принципи – към повторна упо-
треба на опаковките, рециклиране 
и други форми на оползотворяване 
на отпадъците от опаковки и към 
намаляване на окончателното обез-
вреждане на такива отпадъци с цел 
да се спомогне за прехода към кръго-
ва икономика. През 2020 г. бутилира-
щата фабрика в гр. Девин постигна 
значим успех за оползотворяването 

Продуктите  с марка DEVIN са 100% ре-
циклируеми. За тях компанията използ-
ва PET материал, който е безопасен и 
балансиран от екологична гледна точ-
ка. Така основното предизвикателство 
пред бутилиращата компания е опако-
въчните материали след употреба от 
клиента да се събират и предоставят 
за рециклиране. За изпълнението на 
тази цел централна роля играе дълго-
годишното партньорство на „Девин“ с 
„Екопак България“.

Сътрудничеството с оползотворя-
ваща организация „Екопак България“ 
акцентира върху информирането на 
крайните потребители за ролята им в 

Като участник в колективната система на „Екопак България“ с
пестихме 1 304 тона емисии на парникови газове, изчислени в еквивалент 
на СО2 тонове. Това прави 4 831 782км емисии (изчислени в еквивалент на 
изминати километри с кола).

разделното събиране на отпадъци от 
опаковки, значението на маркировките 
върху съществуващите опаковки на па-
зара и наличните системи за събиране, 
оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъците.

През 2020 г. „Девин“ даде старт на 
своята собствена информационна 
кампания Zero liter. Върху етикетите 
на DEVIN Изворна и DEVIN Минерална 
компанията постави специално лого, 
което подсеща потребителите да из-
хвърлят бутилките по правилен начин в 
контейнерите за разделно събиране на 
отпадъци. 

2020 г.: резултати от партньорство на „Девин“ с „Екопак България“

СЪБРАНИ И РЕЦИКЛИРАНИ 
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ: 

СПАСИХМЕ ОТ ИЗСИЧАНЕ 

НАМАЛИХМЕ ОБЕМА НА 
ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 
НА ГРАДСКИТЕ ДЕПА С 

СПЕСТИХМЕ

Оползотворени отпадъци: 
кг оползотворени/кг генерирани

2018      

96

95

94

93

92

91

90

89

88

2019      2020      

Стъкло

Пластмаса

дървета

млн. кВтч 
електроенергия 

куб. м вода барела петрол

19 571 кг

25 027 

22 631 61 181 8 907 

7 701 куб. м

2 046 902 кг
Дървесина

Метали

58 484 кг

28 289 кг
Хартия 

1 925 128 кг

и разделното събиране на отпадъ-
ци. В таблицата по години е дадено 
процентно изражение на оползотво-
рения отпадък в кг спрямо общото 
количество отпадък, генериран на 
територията на производствения 
център.
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Енергийна ефективност, 
въглероден неутралитет 
и опазване на климата

ДАННИ ЗА 2020 

„Девин“ работи с каузата, че всеки 
бизнес и особено лидерите в своя 
сектор играят важна роля за съз-
даването на устойчива икономика 
с ниска въглеродна интензивност. 
Ефективното използване на енер-
гията и намаляването на емисии-
те на парниковите газове са сред 
основните ни бизнес приоритети и 
в съответствие с Глобалните цели 
за устойчиво развитие (Sustainable 
Development Goals). 

Като част от групата Spadel „Де-
вин“ пое публичен ангажимент да 
намали общите си емисии на СО2 
с 42% до 2030 г. спрямо 2015 г. и да 
постигне нулеви нетни емисии до 
2050 г., както и да намали общия си 
екологичен отпечатък с 60% през 
2030 г. (спрямо 2015 г.). 

Изчисленията на въглеродния от-
печатък при „Девин“ се основават 
на новата европейска методоло-
гия, наречена Product Environmental 

Footprint (PEF). Групата Spadel, 
включително и „Девин“, е първа-
та европейска компания, която 
прилага метода на продуктовия 
отпечатък върху околната среда 
(Product Environmental Footprint) на 
ЕС към цялата си продуктова гама. 
Методологията е свързана с ини-
циативата Science Based Targets и 
покрива всички обхвати:
   
Обхват 1 = използвана енергия (газ, 
гориво, дърво) в завода;

Обхват 2 = електричество, използ-
вано в производството;

Обхват 3 = верига на доставките 
(суров материал), дистрибуция и 
край на жизнения цикъл на проду-
кта.

                     Нека всеки помете пред вратата си и целият свят ще бъде чист (Гьо-
те) ... тези думи можем да отнесем съвсем буквално и към усилията за справя-
не с климатичните промени. Ето защо като изчислява, намалява и компенсира 
своите емисии на въглероден диоксид, „Девин“ постига неутралност на въгле-
родните си емисии. Постигането на въглеродна неутралност не е краят, това 
е началото на един непрекъснат процес за още намаляване на емисиите на CO2 
в съответствие с научно обоснованите цели (SBTi), като същевременно се по-
ема непосредствена отговорност за оставащите въглеродни емисии. Това е 
пътят към надеждни действия за опазване на климата.

                                         Antoine Geerinckx - CO2logic, основател

КЛЮЧОВ ИНДИКАТОР 2018

0,039

138,9

0,041

129,7

0,040

115,5

2019 2020

Енергиен интензитет 
(МВч/лпн): количеството 
енергия, необходимо за 
производство на един литър 
напитка

Въглероден интензитет (гСО2/
лпн): грамове емисии на СО2, 
генерирани/образувани за 
производство на един литър 
напитка 



Доклад за устойчиво развитие 2020/    33Околна среда

„Девин“ работи активно за постигането на тези 
цели, а 2020 година беше знакова в това отно-
шение. През юли производството на компанията 
премина към 100% зелена енергия (от възнобно-
вяеми източници). А от края на разглежданата 
година „Девин“ е вече сертифицирана въглеродно 
неутрална компания, която получава валидация, 
издадена от международната консултантска 
организация по климата CO2logic и утвърдена от 
акредитирания и независим сертифициращ ор-
ган Vinçotte. Етикетът CO2-Neutral® е утвърдена 
сертификация на предприятия, марки, продукти, 
услуги и събития за намаляване на парниковите 
газове, свързани с тяхната дейност. „Девин“ е 
първата българска компания за бутилирана вода, 
която постига въглероден неутралитет както 
на ниво компания, така и ниво продукт. 

Това означава, че продуктите с марка DEVIN са 
100% неутрални по отношение на климата по це-
лия жизнен цикъл на продукта: от транспорта 
на материали до нашата фабрика през произ-
водството на водите до доставката до всички 
търговски обекти в цялата страна. Важна мярка 
в тази посока е увеличението в дела на местните 
доставчици с цел по-кратък маршрут при дос-
тавки на стоки и материали за завода. Повече от 
десетилетие опаковките на „Девин“ се усъвър-
шенстват чрез олекотяване и еко дизайн и всички 
бутилки продължават да са 100% рециклируеми, 
включително капачката и етикетът.

Чрез прехода към 100% зелена електроенергия за-
водът на компанията в гр. Девин постига  намале-
ние с повече от 6000 тона СО2 годишно (-18% от 
общия СО2 отпечатък на „Девин“). 

За да компенсира количеството неизбежни въгле-
родни емисии от дистрибуцията и да постигне 
пълна въглеродна неутралност, „Девин“ закупува 
проверени въглеродни кредити за зелена енергия. 
Инвестицията също остава местна и е в най-го-
лемия вятърен парк в България – „Свети Никола“, 
управляван от AES.

Консумация на електричество
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11% намаляване на въглеродния ни отпечатък, генериран 
от компанията, водено от:

Обхват 1 – постигане на планираната бизнес цел без 
надвишаване;
Обхват 2 – ефект на зелено електричество;
Обхват3 – намаляване на използваните опаковки с  
1,1 г на литър произведена напитка.
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ОБЩЕСТВО

„Девин“ има сериозен принос към 
икономиката на страната и е ос-
новен двигател на икономическия 
и социален просперитет в реги-
она на гр. Девин, където се намира 
и заводът на компанията. Наши 
партньори са водещи бизнес и 
браншови организации, а благот-
ворителните ни усилия са насоче-
ни към най-нуждаещите се.
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Преки икономически 
влияния от дейността 
на компанията

Бизнес етика и 
законосъобразни 
бизнес операции

На фона на тежката икономическа обстановка, поро-
дена от пандемията, която доведе до сериозни па-
зарни спадове и промени в потребителските навици, и 
през 2020 г. „Девин“ продължава да бъде лидер на пазара 
на бутилираните води. Компанията отчита леко сни-
жение на приходите в сравнение с предходната година, 
но намалението е чувствително по-малко от средното 
за пазара. „Девин“ остава водещ данъкоплатец в реги-
она на Смолян и здрав стълб на местната икономика 
и общество – като работодател (пряко) чрез своите 
регионални партньори, както и като отговорен граж-
данин и благодетел, подкрепящ значими обществени 
каузи.  

                     „Девин“ ЕАД е ключов 
партньор на Асоциацията на 
производителите на безалко-
холни напитки в България (АПБНБ) 
при създаването и спазването 
на стандартите за отговорно 
бизнес поведение, маркетинг и 
продажби                                                                                                                                

Жана Величкова, изпълнителен 
директор на Асоциацията на 
производителите на безалко-
холни напитки в България

Ролята на Асоциацията на производителите 
на безалкохолни напитки (АПБНБ) е да обединя-
ва една от значимите индустрии в България, 
но и да бъде ключов партньор на държавните 
власти чрез своя опит, познание и експерти-
за. Това е особено валидно в дефинирането 
на секторни политики и прилагането на ин-
струменти в подкрепа на устойчивото, кон-
курентоспособно и проспериращо развитие 
на сектора, който често е обект на неспра-
ведливи критики. В предприятията, които 
оперират в индустрията на безалкохолните 
напитки и бутилираните води в България, са 
направени и се правят огромни инвестиции в 
мощности и сертификация. 

Те работят по международно признати 

стандарти и използват многократно сер-
тифицирани системи в своята дейност, за 
да бъде бизнесът им устойчив, а продукция-
та им да не отстъпва по нищо от западните 
пазари в качествен и продуктов аспект. 

Не само това – производителите в България 
гарантират спазването на здравословни и 
безопасни условия на труд, опазване на окол-
ната среда, всички изисквания на веригите 
за международна търговия. Нещо повече, чле-
новете на асоциацията се включват актив-
но с дарения на продукти и помощи при всяка 
национална и регионална хуманитарна криза. 
През 2020 г. „Девин“ дари над 200 000 литра 
натурална вода за нуждите на Българския 
Червен кръст (БЧК). 

Членовете на Асоциацията са професио-
нална общност, в която се споделят добри 
практики, иновации, технологии, както и се 
оказва помощ в критични моменти, свърза-
ни с производството. Особен техен фокус е 
устойчивото развитие – ефективно използ-
ване на ресурси (енергия, вода, опаковки). 
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Събират се разделно отпадъците във всяко про-
изводство, а всяка от компаниите участва ак-
тивно в насърчаването на подобно поведение и 
от страна на потребителите. Всички членове 
полагат и непрестанни усилия да намалят количе-
ството опаковъчни материали, както и да насър-
чават иновации в опаковките: такава, първо реа-
лизирана от „Девин“ , е въвеждането на бутилки с 
намалена височина на капачката и гърлото.   

Производителите на напитки са лидери в редица 
области – саморегулацията, отговорния марке-
тинг, стриктно следване на закона и незаконо-
дателните изисквания, проактивно сезиране при 
забелязване на нарушения и спазване на етичния 
кодекс на асоциацията. „Девин“ следва не само 
него, но също има собствен етичен кодекс като 
част от групата Spadel. 

За ясни правила, ясни ангажименти, високи стан-
дарти за качество и чиста бизнес среда се обя-
виха през 2017 г. членове от сектора на бутилира-
ните води на Асоциацията на производителите 
на безалкохолни напитки в България. Става дума 
инициативата „Кристално чисти“ за противо-
действие на продуцирането и разпространение-
то на фалшиви новини, неистинска информация и 
безотговорното говорене по темата за водата; 
за ясни правила за правене на бизнес, ясни стан-

дарти за качество, ясни социални ангажименти 
към служителите и ясна отговорност към българ-
ското общество.

Може би най-важната част от мисията на Асо-
циацията е експертната. Организацията е „от-
говорна“ за създаване на цялото ноу-хау за бути-
лиране на вода в страната и вече се е наложила 
като доверен партньор на институциите, кога-
то става дума за познания и практики в най-ди-
намично развиващия се сегмент от хранителна-
та индустрия.  Същото важи и по отношение на 
регулациите – още през 2009 г. Асоциацията ус-
пява да защити принципа „едно находище – един 
концесионер“ за минералните води извън общата 
рамка на закондателството за концесиите.  Една 
от най-важните теми предстои скоро да бъде за-
вършена: правилното транспониране и ефектив-
но прилагане на европейското законодателство 
по отношение на Директивата за минералните и 
изворните води.

Асоциацията е носител на редица награди от на-
ционално представените работодателски орга-
низации, БЧК, Хранителната банка, Съюза по хра-
нителна промишленост и други. 

Асоциацията на производителите на безалкохолни 
напитки в България (АПБНБ) представлява голяма 

част от иновативната и динамична безалкохолна 
индустрия, интересите на фирми-производители 
на напитки, на доставчици на опаковки, суровини, 
материали, машини и съоръжения. АПБНБ пред-
ставлява над 70% от пазара на безалкохолни на-
питки, включително и бутилираните води. Членове 
на организацията са 28 български и международ-
ни компании производители, дистрибутори, клю-
чови партньори, научни звена, оползотворяващи 
организации. Асоциацията е основана през 1996 г. 
и е дългогодишен член на европейските браншо-
ви структури на натуралните минерални води 
(NMWE), на производителите на безалкохолни на-
питки (UNESDA) и на Европейската асоциация на 
производителите на сокове и нектари (AIJN). 
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Икономическо развитие 
на региона, работа с 
местни доставчици
От 28 години „Девин“ е двигател на 
икономическия и социален напредък 
в регион Смолян като най-големия 
инвеститор и работодател в Об-
щина Девин. Тези позиции, както и 
регулярната активна подкрепа на 
компанията за развитието на ин-
фраструктурата, здравеопазване-
то, образованието, градската среда 
и културата, а също и за опазване-
то на околната среда отговарят в 
най-висока степен на политиката 
Act Local на групата Spadel. 

В подкрепа на местната инфраструктура

„Девин“ съвместно с местното ВиК дружество инвестира в 
поддържането и почистването на водопроводната система, 
захранваща града с питейна вода. 

Компанията традиционно поема ангажимент и финансира об-
новяването на пътя до бутилиращия завод. Провеждаме еже-
годни инициативи в сътрудничество с общината по поддър-
жане на чистота на пътя след зимния сезон. През летния сезон 
„Девин“ съвместно с общината и пътна полиция изготвя график 
за движение на превозните средства, така че да не затруднява 
трафика през града.

Работа с доставчици в региона

„Девин“ следва последователна политика за устойчив подбор на доставчици на 
местно ниво. Ето защо над 55% от доставчиците ни са от района на Девин. Всич-
ките ни стратегически партньори са разположени в радиус до 500 км. По този 
начин допринасяме за икономическото развитие на региона, като плащанията ни 
към доставчиците се трансформират в заплати към техните служители, както 
и в данъци и такси към местните власти. 

Нашето партньорство с доставчици от региона надхвърля чисто икономиче-
ското измерение. В унисон със стратегията за устойчиво развитие на групата 
Spadel „Девин“ гради дългосрочни взаимоотношения с доставчиците. Те се ос-
новават на прозрачност и спазване на етичните правила. Ето защо изисква-
ме всички те да подпишат политиката за устойчиви обществени доставки на 
Spadel. В нея са изброени базовите очаквания по отношение на етични, екологични 
и социални фактори (вкл. забрана на детски труд и дискриминация; регламенти-
рано работно време). Още по-взискателни сме към стратегически ни доставчи-
ци. Всеки от тях беше поканен да се регистрира в EcoVadis – платформа на тре-
та независима страна, която оценява усилията им в областта на устойчивото 
развитие. През 2020 г. 83,3% от стратегическите ни доставчици вече са регис-
трирани в EcoVadis, което надхвърля поставената цел от 80%.

„Девин“ осигурява работни мес-
та на над 220 служители от гр. 
Девин и от близките населени 
места. Непряката заетост, коя-
то стимулираме, е свързана с 
работата в компании, които на-
емаме за извършване на различ-
ни дейности или услуги. 

През 2020 г. „Девин“ внесе над 17 
млн. лева данъци и такси към дър-
жавата и общините. Това ни от-
режда мястото на най-големия 
данъкоплатец в общината. 
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Партньорства и 
дарения в региона

В унисон със своята програма 
за корпоративна социална от-
говорност „Девин“ развива ак-
тивна дейност в подкрепа на 
Община Девин чрез набор от 
съвместни проекти в различни 
сфери. Разглежданата година се 
откроява като особено успешна 
за този процес. 

През 2020 г., още с обявяването 
на първото извънредно положе-
ние в страната, „Девин“ дари 
средства на общината за заку-
пуване на медицинско оборудване 
за местната болница и тестове 
за диагностика на гражданите в 
региона.

През годината „Девин“ продъл-
жи своята подкрепа за Профе-
сионалната гимназия по елек-
тротехника „А.С.Попов“ в града. 
Осигурихме месечни стипендии 
на учениците в защитената 
специалност „Автоматизация 
на непрекъснати производства“. 
Професията „Техник по автома-

                    Насоката, в която поехме заедно с „Девин“ ЕАД, даде нова дългосрочна 
визия за поколенията напред! Това се изразява в съвместни социални проекти: 
спорт, образование, култура, здравеопазване, което е от изключително зна-
чение не само за Девин като туристическа дестинация, но за хората тук! „Де-
вин“ дадоха 10 хиляди лева на болницата за ПСР тестове – това е голямо добро, 
достойно за уважение. Освен това подкрепиха професионалното образование, 
като върнаха неговия авторитет в очите на другите! Силно се надявам да про-
дължим по пътя в дългосрочен план – инвестицията в нашите деца и младежи. Те 
подпомагат Детския комплекс, където децата имат възможност да развиват 
талантите си в различни насоки и така освен че уплътняват своя ден, научават 
интересни неща, участват в различни кръжоци, които им дават поле за изява. 
„Девин“ се фокусира, като наш съдружник, и върху спорта и здравеопазването, 
които са на дневен ред и които изискват нашето внимание и добра комуникация. 

„Девин“ е компания с устойчив и сплотен екип, който притежава изключителна 
комуникация. Като водеща компания в страната тя е най- добрият инвеститор 
в нашия район. Доволни сме от партньорството с компанията и се надявам, че 
то ще бъде дълготрайно, устойчиво и надграждащо и за двете страни!

                                                                                               Здравко Иванов – кмет на Община Девин

тизация“ страда от недостиг на 
квалифицирани кадри в региона 
на Девин, а търсенето от стра-
на на компаниите расте. Специ-
алността е защитена по смисъ-
ла на Закона за професионалното 
образование и обучение. Дипло-
миралите се техници по авто-
матизация могат да организи-
рат и контролирaт дейностите 
по поддържане и експлоатация на 
технически устройства в рамки-
те на различни по вид автома-
тизирани системи. 

През 2020 г. шестнайсет уче-
ници се записаха да учат в спе-
циализираната паралелка, кое-
то е двойно увеличение спрямо 
предходната година. Този успех 
на паралелката бе подкрепен и 
от популяризиращата кампа-
ния за нея, осъществена от „Де-
вин“. Така през 2020 г. една добра 
инициатива се превърна вече в 
устойчива образователна про-
грама с практическа насоченост 
и с грижа за следващото поко-

ление техници по автоматиза-
цията. Програмата е отлична 
възможност за професионално 
ориентиране и спомага не само 
за създаването на ценни кадри, 
но и мотивира младите хора 
да останат по родните места, 
като се реализират успешно в 
местната икономика. 

През 2020 г. проектите за 
по-приветлива и чиста градска 
среда бяха важна част от ини-
циативите на „Девин“, реализи-
рани съвместно с Община Девин 
въпреки предизвикателствата 
на пандемията. Благодарение на 

екипа на компанията през есен-
та бяха ремонтирани и пребоя-
дисани пейките и съоръженията 
за игра на детската площадка 
на ул. „Освобождение“, както и 
пейките на пл. „Катя Ванчева“. 
Инициативата протече в рам-
ките на една седмица под над-
зора на доброволци от компа-
нията. Гр. Девин вече разполага 
и с нови кошчета за боклук, пре-
доставени от „Девин“. Те са ме-
тални и със специален механизъм 
против обръщане – необходи-
мо решение за подобряване на 
градската среда. Дарението е и 
израз на дългосрочната полити-

ка на компанията в подкрепа на 
правилното събиране на отпа-
дъците на местно и национално 
ниво. 

През разглежданата година 
продължи и финансовото под-
помагане от страна на „Девин“ 
на детския център в града и на 
местния футболен клуб. 
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Ангажиментът ни за безо-
пасност на храните включва 
предварителна оценка, предо-
твратяване, отстраняване и 
контрол на опасностите, свър-
зани с хранителните продукти. 
Това е непрекъснат процес, 
който протича от мястото на 
производството до крайната 
точка на консумацията. 
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Потребителско здраве: гаранции 
за качество и безопасност на продуктите
Тъй като заплаха за безопасността 
на храните може да се появи във все-
ки един момент, всяко предприятие по 
веригата за доставка на храни тряб-
ва да упражнява адекватен контрол 
върху опасностите. 

В този смисъл безопасността на хра-
ните може да се поддържа само чрез 
съвместните усилия на всички стра-
ни: правителства, производители, 
търговци на дребно и крайни потре-

По собствена инициатива „Девин“ има внедрена сертифицираща система 
за управление по Стандарт ISO 22000  (като част от Интегрираната сис-
тема за управление на ББХ, ЗБР и ОС на компанията). Стандарт ISO 22000 
дава възможност на компанията да:

• прилага система за управление на безопасността на хранителни продукти, 
която да помага за подобряване на цялостната дейност и резултати по от-
ношение на безопасността;

• подобрява управлението на риска в процесите по безопасност на храните;

• декларира чрез оценка от независим сертификационен орган пълно съот-
ветствие с най-високите стандарти за осигуряване на качеството и безо-
пасността на продукта, който предоставя на потребителите.

бители. Законодателната рамка оси-
гурява това и задължение на всички по 
веригата е спазването на установе-
ните правила и норми.

„Девин“ спазва стриктно българско-
то и европейското законодателство 
в областта на храните, включително 
в частта за безопасност на храните. 

Важен елемент от нашия всекидне-
вен график са детайлно разработени 

програми за наблюдение и контрол на 
физикохимичните, микробиологичните 
и органолептичните показатели по 
пътя на водата от извора до готовия 
продукт. 

Като част от групата Spadel и в кон-
текста на високите стандарти на 
тази европейска група „Девин“ еже-
годно тества своите продукти в 
собствената си лаборатория.

 Тестването се осъществява във вся-
ка производствена смяна по специ-
ално разработена програма. С регу-
лярност веднъж месечно различните 
продукти на компанията се изслед-
ват в акредитирани лаборатории 
в България. Девет пъти годишно се 
провеждат пълни и разширени анали-
зи на продуктите в лаборатория на 
групата Spadel.
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Мисия „Героят в нас“

На 28 юни 2020 г. проведохме социален екс-
перимент, заснет под формата на филм. 
Резултатът бе запечатан във филма „Геро-
ят в нас“.

С помощта на утвърден психолог и психо-
терапевт – Кремена Станилова, поканихме 
няколко души, избрани на случаен принцип, 
да ни разкажат повече за себе си. Помоли-
хме ги да се опишат с една дума: „Напрег-
нат“, „Претоварен“, „Обикновен“ и „Герой“. 
Без да знаят, поканихме и близките им да ги 
опишат.

Защо? Защото в днешния свят на стрес, 
информационно претоварване и забързано 
ежедневие често се чувстваме на ръба на 
силите си и рядко гледаме на себе си като 
на герои. А би трябвало, защото за нашите 
близки всъщност сме именно такива – с на-
шата любов, грижа и внимание правим тех-
ния ден по-добър. Силно вярваме в това и 
мисия на DEVIN Изворна е чрез здравословна 
хидратация да ви помага да подхранвате 
вътрешния си герой. Всеки ден.

Кампанията получи международно призна-
ние, като попадна в селекцията на сайта 
Ads of the World.

Отговорен маркетинг и 
информираност на потребителите
В своята дейност, насочена към обществото като цяло или към отделни 
групи и заинтересовани страни, „Девин“ са ангажира с кръг от социално 
значими каузи и теми. Компанията бе особено активна през кризисната 2020 
година, която издигна солидарността в обществото на по-високо ниво. 
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YOUR BODY WANTS IT

През 2020 г. DEVIN Минерална беше сред марките, кои-
то усилено популяризираха активния начин на живот. 
По време на първия локдаун се включихме с подкре-
па на онлайн тренировките на известния български 
фитнес треньор Иван Христов. Станахме официален 
воден партньор на Get In Shape vol. 2 – кампания, в коя-
то известни личности и любители поеха на триме-
сечно пътешествие към по-здравословен начин на 
живот. Подкрепихме редица спортни събития на от-
крито – Витоша 100, триатлоните в Пловдив и Русе, 
ултрамаратона K3 Ultra, Bulgaria Fittest, Европейската 
седмица на спорта в София и други. 

Дадохме старта на Mind Your Body – съвместен ме-
диен проект на DEVIN Минерална, Webcafe.bg и Web 
Media Group. Онлайн платформата е новаторски 
проект, първи по рода си за България, който предлага 
на всички читатели качествено авторско съдържа-
ние, разработено с помощта на журналисти от раз-
лични ресори.

Нашата цел: да помогнем на всеки жаден за знание да 
опознае по-добре себе си, да разшири хоризонта си и 
да се потопи в нещо ново благодарение на любимата 
си марка минерална вода.

Начало на платформата 
„Да върнем жеста на природата“ 

От 2020 г. „Девин“ поставя върху етике-
тите на своите марки DEVIN Изворна и 
DEVIN Минерална специално лого, за да на-
сърчава разделното събиране на опаков-
ките след консумация. Решено в цвето-
вете на океана и земята, то наподобява 
едновременно бутилка, знака за безкрай-
ност и пясъчен часовник. 

Това триединство е символът, който на-
помня за индивидуалната отговорност и 
възможност за разумното използване на 
природните ресурси. Бутилките с марка 
DEVIN са 100% рециклируеми, а амбицията 
на компанията е да насърчи разделното 
събиране и да го превърне в устойчив на-
вик на милионите си потребители. 

Тази кауза се подкрепя не само чрез логото 
върху продуктите, но и с кампании и дей-
ности за каузата на опазването на при-
родата и околната среда, обединени под 
комуникационната платформа „Да върнем 
жеста на природата“, лансирана също 
през 2020 г.  
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Заедно с Българския 
Червен кръст

През разглежданата година „Дe-
вин“ дapи нa БЧК над 200 000 
литpa натурална минерална и 
изворна вoдa в пoмoщ нa засег-
натото нaceлeниe при водната 
криза в Перник, по време на пър-
вия локдаун заради COVID-19, при 
отравянето на р. Марица в Хас-
ковска област, допълнителни ко-
личества за нуждите на добро-
волците и служителите на БЧК, 

                             Щастливи сме, че „Девин” ЕАД е част от семейството на Българския Чер-
вен кръст, където всички помагаме заедно. Като лоялен партньор компанията ви-
наги се е отличавала със своя професионализъм и готовност за подкрепа, най-вече 
при бедствени ситуации, които както знаем, изникват непредвидено и най-важна-
та стъпка е бързата и адекватна реакция. Благодарим на „Девин“, че и през измина-
лата 2020 година, която подложи всички ни пред изпитанието да влезем в нелеката 
битка с COVID-19, избраха заедно да помогнем за обезпечаване на нуждите от чис-
та питейна вода за българските медици, работещи на първа линия.                                                                                                                              

Акад. Христо Григоров – председател на БЧК

както и на пострадалите при 
земетресението в Хърватия в 
самия край на годината. Стой-
ността на даренията надхвърли 
150 000 лeвa. Акциите са част от 
дългогодишното сътрудничест-
во на „Девин“ с БЧК и израз на гри-
жата на компанията за цялото 
население при хуманитарни кризи. 
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За нашите деца
 
От 2020 г. „Девин“ обезпечава все-
кидневните питейни нужди от при-
родно чиста, безопасна изворна вода 
на децата и семействата, на които 
фондация „За Нашите Деца“ помага, 
както и на целия екип на фондация-
та. В центровете ѝ в София и Пловдив 
ежедневно се осъществяват без-
платни консултации и психологическа 
подкрепа на деца и семейства в риск, 
занимания с деца с трудности и про-
блеми в развитието и курсове за кан-
дидат-осиновители.

                     За нас е чест, че „Девин“ ЕАД споде-
ля ценностите и убеждението ни, че силният 
старт за децата и цялостната грижа за тях 
са фундаментални за всеки бизнес и за обще-
ството като цяло. Все повече компании осъз-
нават факта, че устойчивото развитие на 
едно общество минава през инвестициите в 
ранното детско развитие. 
За мен това партньорство има своята сим-
волика. Като родопчанка се радвам, че чис-
тотата на водата от Родопа планина влива 
светлина и чистота в детството на стоти-
ците деца, които заедно със семейството на 
„Девин“ подкрепяме.
Увереността, че можем да разчитаме на 
партньор като „Девин“, ни дава силен заряд и 
енергия да продължаваме напред, за да проме-
няме заедно света ни към по-добро. 
                                                                                                                        

Д-р Иванка Шалапатова – изпълнителен 
директор на фондация „За Нашите Деца“
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Този документ съдържа годишния доклад за устойчиво развитие на 
„Девин“ ЕАД. Той представя набелязаните цели и постигнатите ре-
зултати по отношение на най-важните теми за компанията и за-
интересованите страни през календарната 2020 година. Докладът 
е разработен на базата на концепцията за устойчиво развитие на 
групата Spadel и се основава на методологията нa GRI Standards в съ-
ответствие с опцията Core.

В своята цялост документът ще бъде издаден само в електронен ва-
риант в унисон с последователната политика на „Девин“ за опазване 
на околната среда. 

За въпроси или обратна връзка по доклада можете да се свържете с: 

Петя Манастирска, 
мениджър „Устойчиво развитие“

P.Manastirska@Spadel.com

ЗА ДОКЛАДА
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GRI Content index

СФЕРА                                             GRI ИНДИКАТОР                                                                                                  ГЛАВА ОТ ДОКЛАДА                                                                 СТРАНИЦА       КОМЕНТАР

GRI 102: Основи 2018           GRI 102 се използва от организацията за докладване на контекстуална информация – за компанията и за своите практики за докладване, свързани с              
                                                                 устойчивостта на бизнеса

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6 

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11 

102-13

102-14

102-16

102-18

102-40

102-41

102-42

102-43

Име на организацията

Дейности, марки, продукти и услуги

Местоположение на централата

Местоположение на операциите

Собственост и правна форма

Поддържани пазари

Мащаб на организацията

Информация за служителите и други работници

Верига на доставките

Значителни промени в организацията и нейната верига 
на доставки

Предпазен принцип или подход

Членство в асоциации

Изявление на висшия ръководител

Ценности, принципи, стандарти и норми на поведение

Управленска структура

Списък на групите заинтересовани страни

Споразумения за колективно договаряне

Идентифициране на заинтересовани страни

Ангажиране на заинтересованите страни

За компанията

За компанията

За компанията

За компанията

За компанията

За компанията

2019 г. за „Девин“ в цифри

Нашият екип

За компанията

2019 г. за „Девин“ в цифри
 
За компанията

За компанията

Обръщение на изпълнителния директор
  
 2019 г. за „Девин“ в цифри

 За компанията

Значимите теми за нас и заинтересованите ни страни

 GRI Content index

Значимите теми за нас и заинтересованите ни страни

 Значимите теми за нас и заинтересованите ни страни

гр. София, 
ул. „Тинтява“ 13б

гр. Девин, 
ул. „Васил Левски“ 6

Няма колективно 
договаряне във фирмата

7

7

7

7

7

7

12

22

8,37

13

3

10

3

9,10

10

18

18

18

Профил на 
организацията

Стратегия и анализ

Етика и 
интегритет

Ангажиране на 
заинтересованите 
страни
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GRI Content index

СФЕРА                                             GRI ИНДИКАТОР                                                                                                  ГЛАВА ОТ ДОКЛАДА                                                                 СТРАНИЦА       КОМЕНТАР

GRI 102: Основи 2018           GRI 102 се използва от организацията за докладване на контекстуална информация – за компанията и за своите практики за докладване, свързани с              
                                                                 устойчивостта на бизнеса

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

103-1

103-2

103-3

Основни теми и въпроси, повдигнати от заинтересованите  страни

Субекти, включени в консолидирания финансов отчет

Дефиниране на съдържанието на отчета и на обхвата на темите

Списък на значимите теми

Поправки на информация

Промени в отчитането

Отчетен период

Дата на последния доклад

Цикъл на докладване

Лице за контакт за въпроси относно доклада

Съответствие със стандартите на GRI

GRI Content Index

Проверка от трета страна

Обяснение на материалните теми и техните граници

Управленският подход и неговите компоненти

Оценка на управленския подход

Значимите теми за нас и заинтересованите ни страни

Значимите теми за нас и заинтересованите ни страни

Значимите теми за нас и заинтересованите ни страни 

За доклада

За доклада

За доклада

За доклада

Анализ на значимите теми

Анализ на значимите теми

Анализ на значимите теми

Не е приложимо

Няма направени

Няма

Една година

Една година

Не е предвидена

Август 2020 г.

19

19

19

45

45

45

47-48

20, 21

20, 21

20, 21

Практика на
докладване

Управленски 
подход
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Значими теми

        ЗНАЧИМИ ТЕМИ                                                                                                                                                                                                                                                          ГЛАВА ОТ ДОКЛАДА             СТРАНИЦА       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Преки икономически влияния на кампанията: печалби, данъци и дарения

Важност като работодател в региона - заплати, наемане на служители на местно ниво, използване на местни регионални доставчици

Изчерпване на природни ресурси – вода, околна среда, системи за управление

Използване на опаковки

Замърсяване на повърхностни води, образуване на твърди отпадъци

Потребление на енергия и енергийна ефективност, СО2 емисии в атмосферата, транспорт на продукти и служители

Безопасност и качество на продукта: здраве и безопасност на клиентите, биоразнообразие

Натурален продукт

Отговорен маркетинг и обучение на потребителите

Здраве и безопасност на служителите

Привличане на таланти, задържане, обучение и развитие, Удовлетвореност на служителите

Бизнес етика GDPR, Спазване на закони и разпоредби, Равнопоставеност - етнически, полови, възрастови

Благотворителни дарения в общността, Партньорства в общността

Общество

Околна среда

Околна среда

Околна среда

Околна среда

Околна среда, Натурални 
продукти

Околна среда, Натурални 
продукти

Натурални продукти

Нашият екип

Нашият екип

Нашият екип, Общество

Общество

34

27

27

27

27

27, 39

27, 39

39

22

22

22, 34

34

За компанията, Общество, 
Натурални продукти 12, 34, 39

ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ОКОЛНА СРЕДА

КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА

ТРУДОВИ ПРАКТИКИ И ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЧОВЕШКИ ПРАВА И ОБЩЕСТВО
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ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

МАТЕРИАЛИ

ОТПАДЪЦИ

ЕНЕРГИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

Общи приходи

Оперативни разходи

Банкови лихви

Разходи за заплати и придобивки за служителите

хиляди лева

хиляди лева

хиляди лева

хиляди лева

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

г/литър произведена напитка

кВтч

тон

тон

тон

%

%

14.781 

167.84

152.3

92

14,4

14.94

156.63

149.53

91

17,4

92 903 

44 262

 0.00  

12 954 

4,219

288

61

439

1,056

22 740

6,355

19,08 

104 698

51 530

0

13 137

4 395

301

83

452

81

22 490

5 574

21,6

10 927 32710 882 204

Депониран неопасен отпадък

Рециклиран неопасен отпадък

Оползотворяване на отпадъци за производство на енергия

Оползотворяване на отпадъци, генерирани при производствени процеси

Дял рециклирани входящи материали

Общо потребление на енергия

PET 

Пластмаса - капачки

Пластмаса - етикети

Пластмаса - фолио

Картон и велпапе

Въглероден диоксид

Общо опаковки

Използвана пластмаса на литър произведена напитка
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ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ВОДА

СЛУЖИТЕЛИ

Електричество

Природен газ

Дизел за отопление

Енергия от възобновяеми източници

Интензитет на енергийно потребление

Потребление на вода

Интензитет на водно потребление

Отведени отпадъчни води 

Служители

мъже (FTE)

жени (FTE)

Текучество

Брой служители с безсрочен или постоянен договор (мъже)

Брой служители с безсрочен или постоянен договор (жени)

Брой служители с временен договор или договор с фиксиран период (мъже)

Брой служители с временен договор или договор с фиксиран период (жени)

Пълен работен ден (мъже)

Директни емисии на парникови газове

Индиректни емисии на парникови газове

Други индиректни емисии на парникови газове

Интензитет на директните емисии на парникови газове (вкл. Scope 1 + 2)

Интензитет на директните и индиректните емисии на парникови газове (вкл. Scope 1 + 2 + 3)

кВтч

кВтч

литри

кВтч

МВч/литър произведена напитка

брой

брой

брой

%

брой

брой

брой

брой

брой

литри

литър/литър произведена напитка

литри

тон CO2

тон CO2

тон CO2

г СО2/литър произведена напитка

г СО2/литър произведена напитка

21538.6

8408.1

330.5

14,1

115,5

28274.0

3298.5

1359.8

 29,5 

131,4

8 951 811

1 054 019

43 349

443 135 

0,0040

518

365

153

0

364

153

1

0

365

391 421 000

1,45

34244

9 157 124

836 990

42 600

391 345

0,041

505

353

152

0

353

152

7

3

353

 439 966 000

1,46

86187



Доклад за устойчиво развитие 2020/    51Приложения

Ключови показатели за изпълнение

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ                                                                                                                                                  МЕРНА ЕДИНИЦА                       2020                      2019 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ

СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Пълен работен ден (жени)

Непълен работен ден (мъже)

Непълен работен ден (жени)

Новопостъпили служители

мъже (FTE)

жени (FTE)

Фатални инциденти

Брой пътни инциденти за милион пропътувани километри

Коефициент на трудов травматизъм

Изгубени часове вследствие на инциденти

Инциденти с оказване на първа помощ

Брой обучителни часове на служител

Дял на служителите редовно получаващи оценки за своето представяне и професионално развитие

Брой обучения на тема устойчиво развитие

Дял на жените на управленски позиции

Брой случаи на несъответствие по отношение на етикетирането и информирането относно продукти и услуги

Брой случаи на несъответствие по отношение на маркетинговите комуникации

Нарушения на конфиденциалността на информацията

Потвърдени случаи на корупция и предприети действия

Инциденти на дискриминация (или нарушаване на човешките права)

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой/милион км

дни/FTE

брой

брой

брой

%

брой

%

153

0

0

81

59

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

16

64

3

50

15,4

33

4

50

0

0

0

0

12

152

0

0

116

79

27

0

0

0

0

0
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Индекс на използваната терминология

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БЕЗ-
АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ (АПБНБ) - 
АПБНБ представя голяма част от иновативна-
та и динамична безалкохолна индустрия, инте-
ресите на фирми, производители на напитки, 
на доставчици на опаковки, суровини, матери-
али, машини и съоръжения. АПБНБ представля-
ва над 70% от пазара на безалкохолни напитки, 
включително и бутилирани води. Членовете 
на АПБНБ са утвърдени, социално-отговорни 
компании, формиращи облика на индустрията 
в страната. Асоциацията е признат и ут-
върден  отговорен партньор на държавата в 
дефинирането на секторни политики и прила-
гането на инструменти в подкрепа на устой-
чивото, конкурентоспособно и проспериращо 
развитие на сектора. Основна цел на АПБНБ е 
да бъде глас на бранша пред обществото, да 
участва активно в развитието и внедряване-
то на политиките по широк кръг икономически, 
технически, търговски и екологични въпроси. 

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ – Това е процесът на 
приобщаване на новите служители и служите-
ли на нови позиции в една организация и запоз-
наването им с фирмената култура, както и с 
всички практики, правила, продукти или услуги 
на компанията.

ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИ-
ТИЕ (Sustainable Development Goals) - Целите 
за устойчиво развитие, известни още като 
Глобалните цели, бяха приети от всички дър-
жави-членки на Организацията на обединени-
те нации (ООН) през 2015 г. като универсален 
призив за действие за премахване на бедност-
та, опазване на планетата и гарантиране, 
че всички хора ще се радват на мир и проспе-
ритет до 2030 г. 17-те Глобални цели са инте-
грирани - тоест те приемат, че действията 
в една област ще повлияят на резултатите в 
други и че развитието трябва да балансира 
социалната, икономическата и екологичната 
устойчивост. Те са основата за постигане 
на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички, 
като се справят с глобалните предизвикател-
ства, пред които сме изправени, включително 
тези, свързани с бедността, неравенството, 
промените в климата, замърсяването на окол-
ната среда, мира и справедливостта.

МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИ-
РОДАТА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, IUCN - IUCN е 
съюз, създаден от правителствени и граждан-
ски организации. Той впряга опита, ресурсите и 
обхвата на своите над 1 400 организации-член-
ки и приноса на повече от 15 000 експерти. Това 
многообразие и богат опит превръща IUCN в 
глобален авторитет за състоянието на при-
родата и мерките, необходими за опазването .

НАУЧНО-ОБОСНОВАНИ ЦЕЛИ (Science based 
targets) - Научнообоснованите цели предос-
тавят на компаниите ясно определен път към 
устойчив в бъдеще растеж, като уточняват с 
колко и колко бързо трябва да намалят своите 
емисии на парникови газове. С Парижкото спо-
разумение през 2015 г. 195 от световните пра-
вителства се ангажират да предотвратят 
опасните климатични промени чрез огранича-
ване на глобалното затопляне до под 2 граду-
са по Целзий. Това даде сигнал за ускоряване на 
прехода към нисковъглеродна икономика. Цели-
те, приети от компаниите за намаляване на 
емисиите на парникови газове (GHG), се счи-
тат за „основани на науката“, ако са в съот-
ветствие с онова, което най-новата наука за 
климата казва, че е необходимо за изпълнение 
на целите на Парижкото споразумение.

ПРЕФОРМА – заготовка от полиетилен те-
рефталат, по-известен като РЕТ, от която се 
изработват или „издухват“ бутилките. 

ПРОДУКТОВ ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕ-
ДА (Product Environmental Footprint) на ЕС - Това е 
нов метод за измерване на ефективността на 
устойчивостта, разработен от Европейска-
та комисия в сътрудничество с компании и екс-
перти по устойчивост. Целта е да се подобри 
валидността и съпоставимостта на оцен-
ката на екологичните резултати в сравнение 
със съществуващите методи. Методът дава 
възможност да се определят всички въздейст-
вия върху околната среда и здравето, както и 
свързаните с ресурсите тежести, причинени 
от даден продукт. За изчислението се взема 
предвид целият жизнен цикъл на продуктите, 
от закупуване на суровини до изхвърляне.

AWS (Alliance for water stewardship) - AWS е ор-

ганизация за глобално сътрудничество между 
бизнеса, неправителствените организации и 
публичния сектор. Членовете на организация-
та допринасят за устойчивото използване 
на местните водни ресурси, като ги „осиновя-
ват“ и популяризират универсалната рамка за 
устойчиво използване на водата, така нарече-
ния Международен стандарт за управление на 
водите или AWS Standard, който ръководи, при-
знава и награждава отговорното стопанисва-
не на водата.

BEEОDIVERSITY - Мисията на BeeOdiversity е 
иновативно и научно да разработва проекти, 
които възстановяват биоразнообразието, 
като комбинират великолепието на Майката 
природа, технологиите и участието на всич-
ки заинтересовани страни. Предлагат се ин-
струменти, който измерват замърсителите 
и състоянието на биологичното разнообразие 
въз основа на умението на пчелите и софтуера 
за интерпретация на данни. На база на получе-
ната информация компаниите и организаци-
ите имат възможността да променят неща-
та към по-добро, като се ръководят в своите 
действия от събраните данни.

CO2LOGIC - международната консултантска 
организация по климата, която предлага сер-
тифициране за въглеродна неутралноста на 
компании и организации, които изчисляват, на-
маляват и компенсират своето местно и гло-
бално въздействие върху климата. Сертифика-
тът CO2-Neutral, който гарантира реалните 
усилия, които компаниите полагат за опазване 
на климата, е утвърден от акредитирания и 
независим сертифициращ орган Vinçotte.

ECOVADIS - Методологията за оценка на 
устойчивостта на EcoVadis позволява чрез 
рейтинги и показатели да даде  оценка на това 
колко добре една компания е интегрирала прин-
ципите на устойчивостта и корпоративната 
социална отговорност в своята система за 
бизнес и управление. EcoVadis е надежден парт-
ньор на екипите за обществени поръчки в над 
450 водещи мултинационални компании и орга-
низации, като им помага да намалят риска и да 
стимулират иновациите в своите устойчиви 
поръчки.

EWS (European Water Stewardship) – Организа-

цията помага на компаниите да оценят и адре-
сират рисковете, свързани с водата. Рискове-
те могат да включват замърсяване на водата; 
липса на вода; риск от наводнения и различни 
регулаторни или репутационни рискове. Също 
така помага да се направи оценка на свързани-
те с водата разходи и да се работи за тяхно-
то намаляване. Разходите, свързани с водата, 
могат да бъдат високи и включват загуба на 
енергия, суровина; лечение; такси за изхвърля-
не. В допълнение EWS предоставя практически 
инструмент, за да гарантира, че компаниите 
спазват настоящото и бъдещото законода-
телство. Компаниите, част от мрежата на 
EWS, имат достъп до знания и експертиза за 
най-добрите практики и най-новите иновации 
в областта на устойчивото управление на во-
дите.

GREAT PLACE TO WORK®  – международна сер-
тификационна програма, която разпознава 
и оценява компаниите, изградили култура с 
високо доверие и висока ефективност на ра-
ботното място. Чрез проучване в процеса на 
сертифициране се изследват културата на ра-
ботното място, отзивите на служителите, ли-
дерското поведение в компаниите, както и под-
робности за програмите и практиките, които 
правят работното място уникално. Серти-
фикационната програма помага на бизнесите 
по света да анализират своите служители, да 
сравнят резултатите им, да идентифицират 
пропуските и да подобряват културата на ра-
ботното място. 

GRI (Глобална инициатива за отчитане) - GRI 
помага на бизнеса и правителствата по целия 
свят да разберат и да комуникират своето 
въздействие по критични проблеми на устойчи-
востта, като например промените в климата, 
правата на човека, управлението и социалното 
благополучие. Това дава възможност за реални 
действия за създаване на социални, екологични 
и икономически ползи за всички. Стандартите 
за отчитане на устойчивостта на GRI са раз-
работени с приноса на много заинтересовани 
страни, коренят се в обществения интерес и 
се предоставят като безплатно обществено 
благо. Разработват се вече повече от 20 години 
и представляват най-добрите световни прак-
тики за отчитане на икономически, екологични 
и социални теми.


