
    
 

“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 „ПЛАСТХИМ-Т“ АД  
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище 

на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 
 

 

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА  НA „ПЛАСТХИМ-Т“ АД 

„Пластхим-Т“ АД, завод Аксаково е един от най-големите производители на биаксиално 

ориентирано полипропиленово фолио (ВОРР) в Европа. Компанията доставя на своите 

клиенти продукти с изключително високо качество като непрекъснато автоматизира 

производството си и  инвестира значителни средства във високоефективни и 

енергоспестяващи машини. 

В съответствие със стратегията си за развитие, организацията внедри Система за енергиен 

мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2018. 

Ръководството възприема СУЕ като средство за постигане на стратегическата си цел: 

Повишаване на конкурентноспособността и производителността, чрез постоянно 

подобряване на  енергийната ефективност на организацията, прилагане на модел на 

управление, насочен към ефективно използване на енергийните ресурси, насърчаване 

и внедряване на иновативни технологии, оборудване и процеси които пестят енергия. 

Усилията ни са насочени към: 

• повишена енергийна ефективност с положителни финансови резултати; 

• устойчив средногодишен темп на намалена консумация на енергия; 

• по-ниски разходи на енергия за производството на единица продукт; 

• спестяване на енергийни ресурси. 

Основа при реализиране на целите ни са устойчивост и икономичност при управление на 

процесите на  Системата за управление на енергията. 

В изпълнение на поставените цели, ръководството поема лична отговорност за ефикасно 

функциониране на СУЕ и се ангажира да осигури: 

 постоянно съответствие на политиката и целите за управление  на енергията; 

 механизъм за определяне и преглеждане на общите и конкретни енергийни цели, 

разработване на планове за постигането им и оценяване на резулатността,; 

 спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани със СУЕ; 

 осигуряване на необходимите ресурси и информация за изпълнение на 

енергийните цели; 



    
 

 закупуване и използване на енергийно ефективни продукти и услуги; 

 периодично провеждане на енергийни прегледи и извеждане на мерки за 

подобрение на енергийните характеристики;  

 поддържане на компетентността, информираността и мотивацията на персонала, 

ангажиран с управление на енергията на необходимото ниво; 

 внедряване на нови продукти, услуги и процеси с предварителна оценка на 

енергийната ефективност; 

 модернизиране, автоматизиране и оптимизиране на производството с цел 

спестяване на енергия, повишаване на енергийната ефективност и 

конкурентноспособността; 

 ежегодно планиране на мерки за подобряване и оценяване на резултатите; 

 планиране на енергийни данни, подлежащи на контрол, наблюдение, измерване и 

оценяване. 

За изпълнение на настоящата политика, ръководството подкрепя всички 

заинтересовани лица в рамките на СУЕ като:  

• насърчава предложенията за подобрения и иновациите; 

• разпространява, разяснява и подлага на обсъждане енергийните цели и 

политика; 

• периодично преглежда и актуализира енергийната политика при 

настъпване на нови обстоятелства и изисквания. 

 

Като изп. директор на „ПЛАСТХИМ-Т“ АД, декларирам личното си участие и 
отговорност за изпълнение на обявената енергийна политика.  
                       
 
                               
Дата: 01.11.2019        Утвърдил:  
                      Изп. директор 

 


