
                                                                                     

   

 

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА 
Политиката на „Пластхим-Т“ АД по околна среда се изразява във формулиране 

на система от управленски и организационни действия имащи за цел непрекъснато 

усъвършенстване на предлаганите от фирмата продукти и услуги при ефективно 

използване на необходимите ресурси и при спазване на принципите на устойчивото 

развитие. Концепцията за устойчиво развитие се отнася до политика на развитие, 

чиято цел е задоволяване на икономическите, социалните и екологичните 

потребности на обществото в краткосрочен, средносрочен и, преди всичко, 

дългосрочен план. То е основано на принципа, че развитието трябва да посреща 

днешните нужди, без да излага на опасност благосъстоянието на бъдещите 

поколения. На практика това означава създаване на условия за дългосрочно 

икономическо развитие, което е съобразено с околната среда.  

Стратегията на “Пластхим-Т” АД е чрез прилагане на основните принципи по 

управление на околната среда, да осигури оптимална ефективност на дейността си, 

същевременно поддържайки високо ниво на качеството на продукта (услугата). С 

внедряване и непрекъснато подобрение на енергийна ефективност на процесите 

вярваме, че ще задоволим дефинираните и подразбиращите се изискванията на 

клиентите ни, техните нужди и очаквания, без да навредим на бъдещите поколения. 

Прилагаме и поддържаме политика по околна среда, която е подходяща за 

целите и контекста на организацията, включително естеството, мащаба и 

въздействията върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и 

услуги. Чрез политиката се осигурява рамка за определяне на целите по околна среда, 

включване на ангажимент за опазване на околната среда, включително 

предотвратяване от замърсяване, устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и 

адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и 

екосистемите.   

Висшето ръководство е включило ангажимент за изпълнение на задълженията 

си за спазване, включително задължения за постоянно подобряване на системата за 

управление по околна среда за повишаване на резултатността спрямо околната 

среда.  
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