
 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД е акционерно дружество с предмет на дейност: “Добив на меднопорфирни 

и златосъдържащи руди. Производство на меден и молибденов концентрати. Производство, 

съхранение и транспорт на емулсионни взривни вещества и взривни смеси, извършване на 

сондажни и взривни работи. Производство на продукти от скален материал от откривка за 

нуждите на строителство и инфраструктура.“ 

Дружеството следва политика за постигане изискванията за качество, опазване и възстановяване 

на околната среда, управлението на енергията, здравето и безопасността при работа, чрез 

разработени програми за намаляване и управление на риска. 

ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 

(КРИБ), Българската минно-геоложка камара и Научно-техническия съюз по минно дело, 

геология и металургия. Представител е на модерния бизнес в България, с активна позиция и 

отговорно отношение към околната среда, управлението на енергията, здравето и безопасността 

при работа, както и към социалните проблеми в регионите, на чиито територии осъществява 

дейността си. 

Ръководството реализира подобрения в различни направления, предприема необходимите 

коригиращи и превантивни действия, като своевременно информира заинтересованите страни и 

партньори. 

В тази връзка съобщаваме, че всички дейности на дружеството се изпълняват така, че да се 

осигури качествено енергийно ефективно управление, опазване на околната среда, здравето и 

безопасността при работа и довеждане до минимум на рисковете и използването на 

възможностите, свързани с бизнес процесите, аспектите на околната среда и хората, работещи в 

ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД. Те се осъществяват съгласно фирмените стандарти и работните 

инструкции от Интегрираната система за управление в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015,OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011. 

При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към ръководството на 

Дружеството. С настоящето съобщение, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД потвърждава своята ангажираност 

своевременно да предостави писмен отговор на постъпили запитвания от заинтересовани 

страни. 

Въпроси, свързани с управление на качеството и енергията , значими аспекти на околната среда 

и рискове по ЗБУТ, във връзка с дейността на ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, могат да се отправят до 

Упълномощения представител на ръководството - инж. Драгомир Драганов, на адрес: 

ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, ПК 2086, с. Мирково, Софийска област. 

Уведомяваме Ви, че всяко запитване се разглежда индивидуално и като информация се 
предоставя в обем, удовлетворяващ интересите на заинтересованите страни и на компанията. 

 

май 2016г.                                                              Изпълнителен директор……………………… 

                                                                                                               / инж. Драгомир Драганов/ 


