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Хилти Групата (“Hilti”) се стреми да намали отпечатъка си върху околната среда. Тази политика 
описва подробно разделите на Кодекса на поведение на Хилти относно устойчивостта и нашият 
подход към управление на темите, свързани с околната среда и определя съответните основни 
правила и тяхното прилагане. 
 

Политиката за околната среда отразява съществена част от стратегията за устойчивост на Хилти 

и основата за Системата за управление на околната среда (EMS), съгласно ISO 14001.  
 
Тази политика се прилага за Хилти корпорацията и всички дъщерни дружества, притежавани от 
Хилти корпорацията пряко или непряко, чрез мажоритарен или миноритарен дял, ако Хилти има 
управленски контрол и своите служители, включително директори служители и мениджъри, 
стажанти и временни работници. 
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Основни правила 
 

1. Ние се стремим да намалим екологичния 

отпечатък от нашите операции и 

продукти. 

2. Ние спазваме приложимите екологични 

правила и разпоредби.  

3. Ние постигаме нашите екологични цели и 

предоставяме оперативни подобрения. 

4. Ние насърчаваме екологичната 

осъзнатост в рамките на компанията и 

веригата за доставки. 

Прилагане на правилата 
 
1. Ние намаляваме отпечатъка си върху 

околната среда чрез:  

a) Превръщане в CO2 неутрална 

компания в обхват 1, 2 и бизнес 

пътуване до 2023; 

b) Непрекъснато намаляваме: нашето 

потребление на енергия и суровини, 

отпадъци, използване на вода, 

емисии и шум; 

c) Подходящи практики за управление 

на отпадъците, които се стремят към 

намаляване, повторна употреба, 

рециклиране и освобождаване от 

депониране. 

 

2. За да спазваме правилата и 

разпоредбите, ние: 

a) Прилагаме процеси, управлявани  от 

база данни за наблюдение на нашата 

регулаторна среда и за подпомагане 

на администрирането на свързани 

роли и отговорности; 

b) Поддържаме ISO 14001 сертификати. 

 

3. По отношение на нашите екологични 

цели: 

a) Ние си поставяме цели за 

непрекъснато усъвършенстване; 

b) Ние идентифицираме възможности 

за минимизиране на потенциалното 

въздействие върху околната среда на 

продуктите или услугите на Хилти; 

c) Ние заместваме използването на 

материали и вещества, които имат 

потенциално опасни ефекти върху 

околната среда, човешкото здраве и 

блогополучие; 

d) Ние записваме и оценяваме 

въздействието на нашите дейности 

върху околната среда и ги 

превръщаме в цели и мерки за 

подобряване; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ние създаваме прозрачност и 

вътрешно отчитане, за да 

стимулираме подобренията в 

цикличността на продуктите; 

f) Ние интегрираме циклични принципи 

в оценката на жизнения цикъл на 

проектирането, доставката и 

употребата, за да гарантираме 

ефективност на ресурсите и 

възможност за рециклиране;  

g) Ние намаляваме опаковките в 

консумативите и логистиката 

(например рециклирани, за повторно 

използване); 

h) Ние подкрепяме клиентите да 

оптимизират използването на техния 

парк от инструменти; 
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i) Ние постигаме високи нива на 

събиране и рециклиране на 

инструментите в края на жизнения им 

цикъл. 

j) Ние увеличаваме повторното 

използване на материала (например, 

използване на резервни части при 

ремонт, рециклиране на кутии с 

инструменти, рециклиране на 

батерии); 

k) Ние интегрираме екологични 

съображения чрез пасивен дизайн и 

енергийна ефективност в нови и 

реновирани сгради, като се стремим, 

когато е възможно, да постигнем 

стандарти за добра практика;  

l) Където е уместно, ние разработваме 

специфични за обекта планове за 

действие за биологичното 

разнообразие, подходящи за 

отделния обект; 

m) Където е уместно, ние включваме 

мерки за адаптиране към 

климатичните промени в нашето 

планиране. 

 

4. Насърчаване на екологичното 
съзнание: 
a) Като гарантира, че колегите са 

запознати с политиката на Хилти за 

околната среда, както и че са наясно 

със собствените си отговорности, 

като им предоставя необходимата 

компетентност и обучение;  

b) Като обвързваме и стимулираме  

нашата верига за доставки към 

екологичните стандарти;  

c) Като насърчаваме споделянето на 

добри екологични практики в нашите 

операции; 

d) Като докладваме за нашия напредък 

към вътрешните и външните 

заинтересовани страни; 
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Декларация за екологична политика 

 
Изявлението зад което стои Хилти е: „ Ние правим строителството по-добро“. За да бъде наш 
клиент „Най-добрият партньор за производителност, безопасност и устойчивост“, Хилти 
България ЕООД се ангажира да работи по отговорен за околната среда начин. 
 

Потвърждавам, че юридическото лице, за което отговарям, следва политиката на Хилти за 

околната среда със следните основни принципи:  
 

1. Стремим се да намалим екологичния отпечатък на нашите операции и продукти. 

2. Ние спазваме приложимите екологични правила и разпоредби.  

3. Ние постигаме нашите екологични цели и предоставяме оперативни подобрения. 

4. Ние насърчаваме екологичното съзнание в компанията и нашата верига за доставки. 

 
 

Подпис: _____________________________________________ 

Име:              МАРЕК ГАЖАР 

Дата:  _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


