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Како компанија ФЕРШПЕД АД Скопје е посветенa на интегрирање на
одговорно управување за заштита на животната средина преку своите деловни
активности и има за цел да имплементира и одржува соодветни системи за
управување со животната средина, ревносно посветени кон исполнување на
нашата мисија да ги управуваме сите ресурси кои произлегуваат од процесот на
нашето работење во хармонија со нашата природна средина.
Посвестени сме да ја пресретнеме нашата корпоративна одговорност во
однос на социјалниот етичкиот и корпоративниот аспект, преку активно
промовирање на заштитата и одржувањето на здрава животна средина и со тоа да
ја зголемиме свесноста на нашата заедница, за прашањата за животната средина
со поддршка на соодветните вредности знаења и вештини кои ќе ни овозможат да
работиме кон реставрација и зачувување на животната средина.
Се стремиме кон постојано подобрување на процесите на работењето на
ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ и превземање активности во насока на заштита на
животната средина со цел обострано и постојано задоволство сега и во иднина на
нашите комитенти, вработени и акционери.
Главни приоритети за нашата компанија е со оваа Политика за животна средина
да бидат запознаени сите вработени и истите да имаат соодветни информации и
подршка за имплементирање на истата, а тоа се:
•
•
•
•
•

Целосна усогласеност со сите важечки закони и регулативи за заштита на
животната средина;
Изнаоѓање начини да ја подобриме нашата енергетска ефикасност во сите
области од нашето работење;
Мониторирање и мерење како крајна цел за намалување на отпадот кој што
го создаваме при нашето работење;
Намалување, повторна употреба и рециклирање на материјалите секаде
каде тоа е возможно во текот на процесот на работење;
Превземање на чекори да го намалиме загадувањето на околината со
користење на нашите ресурси колку што е можно поефикасно.

За да ја исполни имплементацијата на овие приоритети ФЕРШПРЕД АД Скопје
ќе се стреми кон доследна примена на горе укажаното, и целосна интеграција на
димензијата за зачувување на животната средина при креирање на бизнис
стратегијата на компанијата врз основа на следниве принципи на делување:
•

Внимателно посветување на компатибилноста помеѓу финансискиот профит
со заштита на животната средина и во согласност со потребите од енергија

