
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
на ръководството на дружеството “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД  

по отношение политиката по управление на енергията 
 

В новите икономически условия и действащата конкуренция, просперирането и 
по-нататъшното утвърждаване на “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД ще зависят 
изключително много от високия професионализъм, непрекъснато усъвършенстване и 
повишаване на енергийната ефективност.  

Убедено в необходимостта от това, ръководството на дружеството, чрез 
настоящата декларация огласява своето намерение и поема съответните ангажименти за 
ефективното функциониране на системата за енергиен мениджмънт, чрез която да се 
постигне осигуряване съответствието на управлението на енергията.  

Ръководството поема ангажимент за: 
- осигуряване на рамка за определяне и преглеждане на общите и 

конкретните енергийни цели; 
- осигуряване на наличието на информация и необходимите ресурси за 

постигане на общите и конкретните енергийни цели; 
- спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с 

енергийната ефективност, използването на енергия и потреблението на 
енергия; 

- непрекъснато подобряване на енергийните характеристики и на СЕнМ; 
- подкрепяне закупуването на енергийно ефективни продукти и услуги, 

които оказват влияние върху енергийните характеристики; 
- подкрепяне на дейностите на проектиране за подобряването на 

енергийните характеристики.  
Политиката ще бъде разяснена и разгласена на всички нива в организацията и ще 

бъде на разположение на заинтересуваните страни, когато това е подходящо. 
За изпълнение на тази политика Ръководството ще осигури необходимите ресурси 

за ефективното функциониране на системата за енергиен мениджмънт, отговаряща на 
БДС EN ISO 50001:2018. 

Същевременно ръководството на Дружеството ще изисква от всичките 
ръководители, специалисти и изпълнители да проявяват във всекидневната си работа 
висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре 
системата за енергиен мениджмънт, да спазват стриктно изискванията, регламентирани 
в документите на системата и да съдействат за нейното развитие. 
 

 
Като Председател на съвета на директорите на Дружеството 

“СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”  ЕАД 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по 
енергията, осигуряваща траен просперитет на предприятието. 
 

Председател на СД:  
д-р инж. Ал. Кожухаров 

10.03.2020. г. 


