ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД
ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА
Стратегическата насоченост на ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД е да произвежда и доставя на клиентите си,
продукти, които напълно удовлетворяват техните потребности и очаквания, като в същото време постига и доказва
отлична резултатност по отношение на околната среда, контролирайки въздействието на своите дейности и процеси
на всеки един етап и при всякакви условия. В стремежа си да осигури това, Ръководството на Дружеството ежегодно
си поставя цели по качество и околна среда, които очертават пътя за реализиране на стратегическата цел, като
планира дейностите, ресурсите
те и отговорностите, за да обезпечи тяхното постигане.
Настоящата политика е декларация за ангажимента на ръководството към Интегрираната система за
управление, за осигуряване на всички необходими ресурси за правилното й функциониране, за приобщаване на
персонала
рсонала към постигането на целите и резултатността на системата, за решителното й поддържане и непрекъснато
подобряване. В този ред, в основата на политиката и на всички практически действия са заложени следните основни
принципи:
• отлично познаване и стрикт
стриктно
но спазване на изискванията на клиентите, заинтересованите страни и
задълженията за спазване, касаещи осигуряване на качеството, опазване на околната среда и изискванията към
самата производствена дейност;
• интегриране на изискванията и задълженията за спаз
спазване
ване във всяка дейност и процес в организацията и
оценяване на тяхното изпълнение, за гарантиране постигането на пълно съответствие;
• внедряване и използване на съвременни технологии, иновативни решения, добри производствени практики
и природосъобразни суровини
вини и материали в производството;
• идентифициране и оценяване на въздействието на дейността върху околната среда, прилагане на
оперативен контрол за минимизиране на свързаните с това рискове и оползотворяване на отчетените възможности;
• стремеж към висока ефективност,
фективност, конкурентоспособност и качество при изпълнението на дейността;
• поддържане на компетентен и квалифициран персонал, съпричастен към политиката, целите и принципите
на Дружеството;
• осигуряване на добра работна среда, инфраструктура, оборудване и р
ресурси,
есурси, допринасящи за постигане на
целите по качество и околна среда;
• прилагане на риск-базирано
базирано мислене, процесен подход и екипен принцип на работа във всички сфери на
дейност;
• разработване и изпълнение на програми за управление на околната среда, с цел предотвратяване и/или
ограничаване на замърсяването и непрекъснато подобряване на резултатността;
• ефективно използване на материалите и суровините, постигане на ресурсна и енергийна ефективност в
Дружеството;
• повишаване на резултатността на ИСУ, чрез мерки и дейности насочени към непрекъснатото й подобряване.
Настоящата политика осигурява рамка за създаване на целите по качество и околна среда на ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ
БЕЛОВО АД, които са насочени към нейното ефикасно и пълноценно прилагане. Отговорност по осигуря
осигуряване на
качеството и опазване на околната среда при изпълнение на дейността, има целият персонал на ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ
БЕЛОВО АД. Всички работници и служители са запознати с политиката, осъзнават приноса си и подпомагат
внедряването й, прилагайки я ежедневно и полагайки усилия за непрекъснато подобряване на дейностите и
процесите по управление на качеството, околната среда и използването на енергия в Дружеството.

ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД се стреми да произвежда
п
и доставя качествени продукти,
и, които
к
напълно
отговар
оварят на изискванията, като в същото време кон
контролира и минимизира въздействието на свои
воите дейности и
процеси върху околната среда.
Стремежът към постигане на резултатност по отношение на качеството се изразява в определяне на
конкретни цели по качество в три основни направления:
1. Намаляване на процента брак при производство на хартия и готови продукти;
2. Намаляване броят на рекламации от клиенти на външни и вътрешни
вът
пазари;
3. Постигане на по-добра
по добра резултатност при дообработващо производство.
производство
Дружеството определя общи и конкретни цели,
ли, за
з да гарантира постигането на резултатност по отношение на
околната среда, които са:
1. Управление на въздействието върху източниците
източниците на вода, енергия и суровини:
1.1. Намаляване консумацията на свежа вода за тон произведена продукция с 1% в сравнение с предходната
година;
1.2. Намаляване консумацията на електроенергия за тон произведена продукция с 1% на година.
1.3. Намаляване консумацията на топлоенергия
енергия за тон произведена продукция с 1% на година.
1.4. Намаляване загубата на влакна за тон произведена продукция с 1% на година
1.5. Намаляване разхода на природен газ с 1% на година чрез подобряване процеса на горене
2. Управление на генерираните отпадъци в резултат
резултат на фирмени дейности, с цел предотвратяване
замърсяването на околната среда
2.1. Намаляване на генерираните отпадъци в резултат от дейността с 1% годишно
2.2. Намаляване на производствения отпадък – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на
образуването им (код 03 03 11),, с 1% годишно
3. Минимизиране на замърсяването на въздуха и изпусканите газови емисии
3.1. Поддържане на индивидуалните ограничения за емисии във въздуха
4. Минимизиране замърсяването на водоприемника, в резултат заустването на отпадни води
4.1. Подобряване
яване качеството на отпадните води зауствани в река Марица
5. Повишаване фирмената култура и осъзнатост по отношение опазване на околната среда
5.1. Осигуряване на компетентност и осъзнатост на персонала, чиито дейности оказват въздействие върху
околната среда, чрез
ез обучения и организационни мероприятия
Дружеството е определило сроковете, отговорни
орните лица, необходимите ресурси и индикатори
ри за
з изпълнение
на общите и конкретни цели, в План за постигане на целите по качество и Рамкова програма за изпълнение на
целите по околна среда.

Дата:
Ръководството на ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД декларира своята ангажираност, приема задълженията си и
осъзнава личния си принос към Интегрираната система за управление, като служи за пример, контролира и насочва
персоналът и осигурява всички необходими ресурси за функционирането на системата.
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