Интегрирана система за управление на качество и околна среда

Политика по околна среда
„СОФ Кънект” АД в ролята си на летищен оператор има отговорността
да осигурява качествена услуга на своите клиенти, като същевременно
изпълнява и изискванията за опазване на околната среда и непрекъснато
подобрява дейността си в тази насока, включително чрез поддържане и
развитие на внедрената Система за управление на околната среда в
съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015.
Въвеждането на тази система цели не само спазване на законодателни и
нормативни изисквания по опазване на околната среда, но е и база за
осигуряване на устойчиво развитие чрез балансиране на екологичния подход
със социалните и икономически фактори. Тази политика е насочена към
развитие на всички дейности и процеси в дружеството по начин, който отчита
контекста, рисковете и аспектите по околна среда, при спазване на следните
ръководни принципи:


Опазване на околната среда чрез намаляване въздействието на

авиационния шум, замърсяването на атмосферния въздух, водите и почвите
и подобряване на управлението на отпадъците;


Наблюдение и измерване на ключови характеристики на

контекста, процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху
околната среда;


Съответствие

с

нормативните

и

доброволно

възприети

изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към
дейностите на „СОФ Кънект” АД и техните аспекти;
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Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на

замърсяването на околната среда чрез приемане на дългосрочни и
краткосрочни програми;


Активно отношение към проблема с глобалните климатични

промени чрез намаляване на емисиите от парникови газове от летищните
дейности посредством:
 Подобряване на енергийната ефективност на процесите чрез
проучване, планиране и прилагане на технологии и иновации за
намаляване на потреблението на енергия и природни ресурси,
когато това е възможно;
 Прилагане на екологични критерии и критерии за енергийна
ефективност при закупуване на стоки и възлагане на услуги, когато
това е възможно;
 Икономично потребление на природните и енергийни ресурси и
подобряване на енергийните характеристики на използваните
съоръжения и оборудване;
 Редовно преразглеждане на поставените цели по околна среда и
енергийна ефективност, които да доведат до реално намаляване
на емисиите на парникови газове.


Стремеж към максимална степен на разделно събиране на

генерираните

отпадъци

и

предаването

им

за

рециклиране

и

оползотворяване;


Осигуряване

на

необходимото

обучение

на

персонала

и

засилване на личната отговорност към опазване на околната среда;


Активно сътрудничество с упълномощените органи за контрол на

околната среда.

Интегрирана система за управление на качество и околна среда

За спазване на принципите и изпълнение на целите, очертани в
настоящата политика, ръководството на „СОФ Кънект” АД:


Поема ангажимента и отговорността да осигурява необходимите

ресурси за изпълнение на политиките и целите по околна среда, за
поддържане на съответствие с всички приложими нормативни изисквания по
околна среда и за опазване на околната среда;


Изисква от персонала на дружеството при изпълнение на

служебните си задължения да прилага принципите, произтичащи от
настоящата политика по околна среда и да спазва изискванията на
внедрената Система за управление на околната среда;


Призовава всички свои партньори и клиенти да се съобразяват с

декларираните в политиката ангажименти на дружеството по отношение на
околната среда.
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