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ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД  
 

Политика по околна среда 
 

Политиката по околна среда на ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД е насочена към непрекъснато 
подобряване на системата за управление на организацията, с цел възможно най-пълното удов-
летворяване на исканите и очакваните потребности на клиентите при Телекомуникации, SMS 
услуги, разработване и поддръжка на програмни продукти, в условия на ефикасно управ-
ление на аспектите на околната среда. 

 
За гарантиране на тази цел, ръководството на организацията се ангажира да поддържа и 

непрекъснато да подобрява ефикасността на система за управление по околна среда и повишава 
резултатността спрямо околната среда, да удовлетворява изискванията на приложимите законови 
и други приети изисквания (задължения за спазване), да опазва околната среда и да предотвра-
тява замърсяването й. 
 

Ще управляваме системата като : 
 

 Насочваме опита знанията и усилията си към пълно изясняване и задоволяване на изисквани-
ята на нашите клиенти ; 

 

 Определяме, преследваме и реализираме целите по отношение на околна среда. Целите по 
околна среда се формулират и отчитат на прегледа от ръководството; 

 
 Непрекъснато разработваме и внедряваме мерки, които да доведат до подобряване на ефи-

касността на СУОС ; 
 

 Изискваме ниво на отношения с нашите партньори и доставчици, което покрива критериите ни 
по отношение на управлението на значимите аспекти по околна среда ; 

 
 Стимулираме и подкрепяме всеки един от нас да изпълнява задълженията си при контролира-

ни условия на труд. 
 

Основен критерий за постигнат успех на организацията ни са доволните клиенти и повишена 
резултатност по околна среда. 
 

Като Изпълнителен директор на ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД декларирам още ангажименти-
те си за изпълнение изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001:2015, както и за осигуряване на 
всички ресурси за непрекъснато подобряване на ефикасността на внедрената система за управле-
ние по околна среда. 
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