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ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА 
НА „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД1 
Политиката на „АББ България“ ЕООД, част от АББ Груп, е да произвежда и доставя на своите 
клиенти енергийно ефективни продукти и решения, с които да се постигне намаляване на 
въглеродните емисии. Освен това, компанията от години работи и в посока намаляване на 
негативното въздействие върху климата, в резултат на оперативна си дейност.  

Редуцирането на количеството вредни емисии е възможно благодарение на растящата енергийна 
ефективност и на използването на енергоспестяващи технологии. Изразходваната енергия се 
наблюдава и измерва редовно. Важните енергийни аспекти се проверяват и подобряват 
регулярно. 

Политиката за управление на енергията е базирана на ценностите и е подходяща за целите на 
организацията. Тя поставя основните принципи на действие за всичките служители и осигурява 
рамката за определяне, периодичен преглед и обновяване на общите и конкретни енергийни 
цели на организацията. От основно значение за формулирането на целите ще бъдат резултатите 
от всеки предходен период. 

Ръководството на АББ България поема ангажимент за: 

 осигуряване на необходимата информация и ресурси за постигане на общите и конкретни 
енергийни цели, 

 извършване на дейността си в съответствие с приложимите законови и други изисквания, 
в областта на енергийната ефективност и потреблението на енергия, както и в 
съответствие с международния стандарт ISO 50001:2018, 

 непрекъснато подобряване на енергийните характеристики и на системата за управление 
на енергията. 

Организацията разбира и приема отговорностите си към собствения персонал, към клиенти, 
доставчици, партньори и всяка страна, която може да бъде засегната от предмета й на дейност. 

Ръководството на организацията се стреми непрекъснато да подобрява енергийната ефективност 
като осигурява финансови средства за покупка на енергийно ефективни продукти и услуги и 
като подкрепя дейностите на проектиране, които биха оказали положителен ефект върху 
енергийните характеристики. Решенията с енергийна насоченост се взимат абсолютно отговорно 
и целенасочено. 

За успешното прилагане на енергийната политика са нужни усилията на всички звена в 
организацията. Именно затова, всички служители са отговорни да участват активно в 
прилагането й като биват информирани по ключовите енергийни въпроси и обвързани с 
програмата за управление на ефективното използване на енергията. 

Дружеството информира редовно и при необходимост външните заинтересовани страни за 
енергийните аспекти, за консумацията на енергия и за програмата си за управление на 
ефективното използване на енергията.  

ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЯСНО ЗАЯВЯВА СВОЕТО ЛИЧНО УЧАСТИЕ И 
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА. 

Тази Енергийна политика е сведена до знанието на всички заинтересовани страни и се 
преразглежда за актуалност веднъж годишно от Ръководството на компанията. 

 
 
Политиката на СУЕ е дигитално одобрена от ръководството на дружеството. 
 
Дата: 21.01.2022 г. 

 
1 Обхват: АББ България ЕООД, включително изнесени и временни площадки, клон Петрич, клон Раковски, както и служителите на тези дружества. 


