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ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

 на  „ММ Галваникс” ООД

Ръководството на  „ММ Галваникс” ООД официално декларира своята Енергийна 
политика, която е насочена към постоянно подобряване на енергийните 

характеристики на дружеството и намаляване на емисиите на парникови газове. 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Ръководството на  „ММ Галваникс” ООД

Ръководството,  в  лицето  на  Управител,  официално  декларира  своя  ангажимент  към 
разработването, внедряването и ефикасното функциониране на Системата за Управление на 
Енергията,  насочена  към  удовлетворяване  изискванията  на  стандарта  БДС  EN ISO 
50001:2018 и подобряване на енергийните характеристики на дружеството.

Ръководството  носи  отговорност  за  огласяване,  разбиране,  прилагане  и  развитие  на 
Енергийната политика и за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови 
ресурси за постигане на енергийните цели на дружеството.

Ръководството е убедено, че персоналът на дружеството ясно осъзнава предимствата от 
намаляване  на  енергийните  характеристики и  е  уверено,  че  всеки  съобразно  своите 
правомощия, отговорности и компетентности ще допринесе за изпълнението и развитието на 
Енергийната политика и целите на дружеството.

Ръководството  се  ангажира  систематично  да  провежда  прегледи  на  Системата  за 
Управление на Енергията, за да оценява съответствието й с изискванията на стандарта БДС 
EN ISO 50001:2018, да проверява дали системата функционира ефикасно, както и да открива 
възможности за нейното непрекъснато подобряване.

ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА на Ръководството е ориентирана към:

1. Непрекъснато подобряване на енергийните характеристики;

2. Осигуряване на достъп и информация до общите и конкретни енергийни цели;

3. Преглед през определени интервали на политиката, общите и конкретни енергийни 
цели;

4. Спазване на приложимите законови и нормативни изисквания, които организацията е 
приела да изпълнява, свързни с нейното използване на енергия, потребление и ефективност;

5. Подкрепа  при  закупуването  на  енергийно  ефективни  продукти  и  услуги,  както  и 
проектирането за подобряване на енергийните характеристики.

За  постигане  на  обявената  Енергийна  политика,  Ръководството  поставя  следните 
стратегически енергийни цели:

1. Намаляване на разходите за енергийни ресурси.

2. Подобряване на рентабилността на фирмата.
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3. Повишаване на конкурентоспособността.

4. Повишаване енергийната ефективност на дружеството чрез планирано обновяване на 
материално-техническата база.

5. Спазване на приложимите законови и нормативни изисквания.

6. Ангажираност  на  всички  служители  в  процеса  на  подобряване  на  енергийните 
характеристики.

7. Подобряване  процеса  на  управление  на  енергията  чрез  подходящо  наблюдение, 
анализ на получените данни и контрол по отношение на енергийните характеристики.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

1. Клиенти – намаляване себестойността на продукта/услугата.

2. Служители и други лица, работещи от името на организацията  – ще спечелят от по-
добрата  трудова  среда  (създаване  на  светло-технически  комфорт  и  подобряване  на 
микроклимата).

3. Собственици,  акционери  и  ръководство  –  ще  постигнат  повишаване  на  енергийнте 
характеристики и намаляване консумацията на електрическа енергия. 

4. Доставчици и  партньори – ще имат  полза  от  по-голямата  стабилност,  от  ръста  на 
заявките към тях, от доброто партньорство.

5. Правни и регулаторни органи - местни, регионални, национални или международни – 
ще следят за спазване на законовите и нормативни изисквания.

6. Банки и финансови институции – добро финансово състояние.

7. Застрахователи – ще носят по-нисък застрахователен риск.

8. Общество – намаляване на емисиите на парникови газове в резултат на намалената 
консумация на електрическа енергия.

Като Управител ДЕКЛАРИРАМ:

личното  си  участие  и  поемам  отговорност  за  спазване  на  залегналите  в  обявената 
Енергийна политика принципи и задължавам персонала на дружеството да изпълнява своите 
отговорности  и  задължения  в  съответствие  с  определените  в  Системата  за  енергиен 
менинджмънт регламенти.

Дата: 27.01.2020 г.                                                                                       Управител: ......................

                                                                                                                           /Инж. Иванка Илчева/
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