
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО
ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА

НА ВЕЛГА ООД

ВЕЛГА ООД се стреми към висока фирмена култура, насочена към устойчиво социално и
икономическо развитие на персонала и обществото.

Гарантираме устойчиво и ефективно развитие на производството на нашите мебели чрез
постигане  на  оптимална  себестойност  и  високо  качество  на  произвежданите  крайни
продукти в  съчетание със здравословно, безопасно, екологично и енергийно ефективно
производство

Реализирането на изискванията на международния стандарт ISO 50001 следва да доведе
до  нашето  участие  в  занижаване  на  емисиите  от  парникови  газове  и  на  други
съпътстващи  неблагоприятни  въздействия  върху  околната  среда  чрез  систематично
управление на енергийните разходи. Успешното реализиране зависи от целенасочената
политика  и  ангажираност  на  всички  нива  и  функции  на организацията,  и  особено,  от
висшето ръководство. 

Ние, Ръководството, възприемаме политиката, мисията, визията и стратегическата цел
на компанията като своя лична кауза, за чието реализиране ще работим всеотдайно. 

РЪКОВОДСТВОТО НА ВЕЛГА ООД ДЕКЛАРИРА ОСНОВНИТЕ СИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА:
 непрекъснато подобряване на енергийните характеристики;
 осигуряване  на  достъп  до  информация  и  необходими  ресурси  за  постигане  на

общите и конкретните цели;
 спазване  на  приложимите  законови  и  други  изисквания,  които  организацията  е

приела  да  изпълнява,  свързани  с  използване  на  енергия,  потребление  и
ефективност;

 подкрепяне  закупуването  на  енергийно  ефективни  продукти  и  услуги,  както  и
проектиране за подобряване на енергийните характеристики;

 предоставяне  на  рамката  за  определяне  и  преглед  на  общите  и  конкретните
енергийни цели.

За изпълнението на енергийната си политика и цели ръководството разработи и внедри
Система за енергиен мениджмънт, отговаряща на изискванията на стандарта ISO 50001.

С настоящата декларация делегирам права на ръководен и изпълнителски персонал за
постигане на енергийните цели. 

Очаквам и изисквам от всички работници и служители лично участие за постигането на
тези  цели,  с  което  непрекъснато  да  се  подобрява  ефикасността  и  ефективността  на
внедрената Система за енергиен мениджмънт на ВЕЛГА ООД.

Като управител аз декларирам своето лично участие и отговорност,  за реализиране и
поддържане на ефикасна Система за управление съгласно ISO 50001 и за изпълнението
на настоящата енергийна политика.

20.02.2018
Гр. Ловеч 
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Проект  BG16RFOP002-3.001-0519-С01- „Повишаване на енергийната ефективност във Велга ООД“, финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на

документа се носи от Велга ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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