„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД
ДЕКЛАРАЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД
във връзка с развитието на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и
здравето и безопасността при работа
„Мини Марица-изток" ЕАД - най-голямото въгледобивно дружество в Република България,
експлоатира „Източномаришкото лигнитно находище" с продуктивна площ около 240 км 2 и е с определяща
значимост за националния енергиен баланс. Повече от половин век дружеството работи за светлината,
топлината и икономическия просперитет на Република България.
Основната дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД, в съответствие с концесионния договор, е за добив
на лигнитни въглища по открит способ от три рудника: „Трояново-1”, „Трояново-север" и “Tрояново-3",
предназначени за топлоелектрическите централи: „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, „КОНТУР ГЛОБАЛ
МАРИЦА ИЗТОК 3“ АД, „ЕЙ и ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1“ ЕООД и „БРИКЕЛ“ ЕАД.
В съответствие с националните приоритети за развитие на енергийния сектор и опазване на околната
среда, представени в „Енергийна стратегия на Република България", „Национална стратегия за околната
среда", „Национален план за действие” и нормативната уредба в страната ръководството на Дружеството
определя следната Политика:
Осигуряване на устойчиво развитие на „Мини Марица-изток" ЕАД на базата на
удовлетворяване на изискванията и очакванията на страните, заинтересовани от дейността на
дружеството, подобряване на условията за здраве и безопасност при работа и намаляване на
неблагоприятното въздействие върху околната среда след миннодобивните дейности.
Във връзка с изпълнението на определената политика ръководството на „Мини Марица-изток" ЕАД е
утвърдило бизнес стратегия, в която са определени следните приоритети за развитие:
Финансова и икономическа стабилност на дружеството чрез ефективни икономически действия в
съответствие с нормативните изисквания; поддържане на взаимноизгодни отношения с клиентите и
доставчиците ни; непрекъснато удовлетворяване на техните потребности; открита комуникация със
заинтересованите страни от дейността на дружеството; реализиране на инвестиционните програми за
поддръжка на мощностите;
Постоянно подобряване на екологичната обстановка в региона чрез намаляване на негативното
въздействие върху околната среда и възстановяване на екологичното равновесие след въгледобивните
дейности;
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и премахване на опасностите и
намаляване на рисковете за здравето и безопасността при работа;
Повишаване на инициативността и мотивацията на персонала за изпълнение на приоритетите и политиката
на дружеството чрез повишаване на квалификацията, възможност за професионално развитие и
подобряване на вътрешната комуникация;
Консултиране и участие на работниците в процеса на вземане на решения по въпроси, свързани със
здравето и безопасността при работа;
Гарантиране на трайно развитие на региона чрез осигуряване на заетост и достойна реализация на
населението, благотворителна дейност чрез дарителство в сферата на науката и културата и постоянна
грижа за историческото наследство чрез финансиране на спасителни археологически разкопки;
За постигане на определените приоритети ръководството на „Мини Марица-изток" ЕАД си поставя като
основна задача да развива и усъвършенства Интегрираната система за управление на качеството, околната
среда и здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
Във връзка с изпълнение на определената Политика
ДЕКЛАРИРАМ:
Личната си ангажираност в изпълнение на Политиката по качеството, околната среда и здравето и
безопасността при работа.
Убедена съм, че персоналът ясно осъзнава значимостта на определените приоритети за развитие на
дружеството и просперитета на региона. Уверена съм, че всеки от персонала съобразно своите правомощия,
отговорности и компетентност ще допринесе за изпълнение на Политиката по качеството, околната среда и
здравето и безопасността при работа.
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