ЮРИЙ ГАГАРИН АД
Политика за енергийно управление
Политиката за енергийно управление на ЮРИЙ ГАГАРИН АД определя основните намерения на
ръководството и персонала на дружеството за постигане на устойчиво развитие, устойчива околна среда и
прилагането на съвременни енергийни принципи.
Ръководството на дружеството декларира и гарантира, че в рамките на обхвата на Системата за Енергийно
Управление ще изпълнява следните основни принципи:
• Ефективно използване на природните ресурси, увеличаване на рециклирането и оползотворяването
им;
• Предприемане на необходимите мерки за отстраняване на вредните емисии;
• Постоянно подобряване на състоянието на планираните и извършените дейности и мероприятия с цел
постигане оптимизация на енергийното потребление, като се използват по възможност най-добрите
налични технологии и практики за постигане на енергийна ефективност;
• Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, които дружеството е приело
доброволно да изпълнява, свързани с енергийната ефективност, използването и потреблението на
енергия;
• Осигуряване на условия и информация с цел закупуване на енергийно ефективни продукти и услуги,
както и ако е необходимо проектиране на съоръжения и процеси, които да допринасят за подобряване
на енергийните характеристики;
• Проучване, подбор и закупуване на технологии, услуги и екологични и енергоефективни продукти,
подкрепяне (подпомагане) на проекти с висока производителност;
• Периодично преглеждане на поставените цели и задачи и осигуряване на необходимите ресурси за
постигане на тези цели и задачи;
• Осигуряване на достъп до информация и необходимите ресурси от ръководството на дружеството, за
постигане на общите и конкретните енергийни цели;
• Осигуряване на разбиране и приемане на водената от компанията енергийна политика, от страна на
всички наши служители, доставчици и клиенти.
Настоящата политика за енергийно управление на ЮРИЙ ГАГАРИН АД предоставя рамката за определяне и
преглед на общи и конкретни енергийни цели.
Ръководството има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в дейностите на дружеството,
както и да бъде редовно преглеждана и осъвременявана когато е необходимо.
Политиката е сведена до знанието на всички лица, работещи за или от името на дружеството и е
разпространена до всички нива в дружеството.
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