Проект „Разширяване на капацитета на „ИТС-ИВОНА“
Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0877-C01

Политика по Управление на енергията
Ръководството на „ИТС – ИВОНА“ ЕООД, в лицето на Управителя,
официално декларира своята ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА, която обхваща настоящата работна
площадка на адрес 6000 гр. Стара Загора, ул. „Индустриална“ № 1 и
цялостния предмет на дейност по:
Механичнa обработка, производство на части и елементи като
механични конструкции и възли за машини.
Огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в
Организацията.
ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА
РЪКОВОДСТВОТО Е НАСОЧЕНА КЪМ ПЪЛНО
УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНО ИЗИСКВАНИЯ И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАКТИКАТА СЪС ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ
НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОВИШАВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ОПТИМИЗИРАНЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯТА.
За осъществяване на тази политика Организацията си поставя следните цели:
 Подобряване на съществуващите и внедряване на нови енергийно ефективни
технологии, оборудване и материали;
 Повишаване
ефективността
на
експлоатация
на
електроразпределителното оборудване и електрическите мрежи;
 приемане на ясен ангажимент за спазването на приложимите
изисквания на нормативните актове и стандарти, създадени от
законодателен орган или друг овластен орган;
 Рационално използване на вторичните енергоресурси;
 Намаляване на непроизводствените загуби на суровини и енергия;
За осъществяване на поставените цели Ръководството на „ИТС – ИВОНА“
ЕООД приема следни отговорности:
 Да приема управленски решения с отчитане на енергийната
ефективност и енергоспестяване, в това число при закупуването и
проектирането на продукти и услуги;
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 Да осигурява съответствие с приложимите в областта на управление
на енергията законови и други изисквания, свързани с използването и
потреблението на енергия, както и енергийната ефективност на
организацията;
 Да прилага достъпните най – добри налични техники, практики и
процеси за планиране на техническото обслужване и контрол на
енергийните характеристики;
 Да предоставя своевременно информация, да поддържа открити и
конструктивни взаимоотношения, с отчитане на очакванията и
интересите на всички заинтересовани страни; по отношение на
енергийната ефективност и енергоспестяването
За реализирането на тези цели и задачи Ръководството на „ИТС –
ИВОНА“ ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Система за
управление на енергията - СУЕ, съответстваща на изискванията на
БДС EN ISO 50001:2011.
КАТО УПРАВИТЕЛ НА „ИТС – ИВОНА“ ЕООД
ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
НА ЕНЕРГИЯТА.

19.12.2017 год.
гр. Стара Загора

Управител:
/Генко Каляшев/
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