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Декларация на Ръководството  

на „Номад Енерджи Къмпани“ ЕООД за 
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА 

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ЕНЕРГИЙНА 
ПОЛИТИКА, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в 
Организацията. 

ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА  НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Е НАСОЧЕНА КЪМ ВСИЧКИ 
ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР 

НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА И КООРДИНАТОР НА КОМБИНИРАНА 
БАЛАНСИРАЩА ГРУПА 

За ефективно провеждане на Енергийната политика, Ръководството е определило следните 
основни цели: 

➢ Ефективно и с минимални загуби използване на енергията и енергийното потребление; 

➢ Повишаване на конкурентоспособността чрез прилагане на енергийната политика; 

➢ Планиране и изпълнение на общи и конкретни енергийни цели на организацията, а с това 
и към постигането на националната индикативна цел за икономия на енергия; 

➢ Чрез ефективно използване на енергийните ресурси да се внесе принос в намаляване 
на въглеродните емисии и подобряване на околната среда; 

➢ Изкупуване на емисии от въглероден диоксид, чийто ефект е намаляване на крайното 
потребление на енергия; 

➢ Извършване на доброволни споразумения с клиенти, водещи до прилагане на 
енергийноефективни технологии или техники с ефект за намаляване на крайното 
потребление на енергия; 

➢ Програми, семинари и/или материали за образование и обучение, включително 
консултантски програми в областта на енергетиката, водещи до прилагането на 
енергийноефективни технологии или техники и чийто ефект е намаляване на крайното 
потребление на енергия; 

➢ Непрекъснато подобряване на енергийните характериситики и СУЕ; 

➢ Намаляване на енергийното потребление през следващите 3 години с 5%; 

➢ Осигуряване на достъп до информация свързана с управлението на енергията на 
служители и заинтересовани страни; 

➢ Осигуряване на необходимите ресурси за постигане на общите и конкретни енергийни 
цели; 

➢ Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с 
използването на енергията, потреблението и ефективността; 

➢ При проектиране и закупуване на енергоефективни продукти и получаване на 
енергоефективни услуги, ремонт на сгради, съоръжения, системи и процеси да се 
залагат критерии за енергийна ефективност. 

За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на „Номад Енерджи Къмпани“ ЕООД е 
разработило, внедрило и поддържа Система за управление на енергията, съответстваща на 
изискванията на Стандарта БДС EN ISO 50001:2018 и Законодателството в Р България. 

 
Като Управител на „Номад Енерджи Къмпани“ ЕООД  

ДЕКЛАРИРАМ 
личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената  

Енергийна политика. 
 

04.08.2021 г.       Управител:  

Мария Севдалинова-Стоева 


