Политика
за
енергийна
ефективност и управление на
емисиите на парникови газове

Energy
and
Management Policy

„СОФ Кънект” АД в ролята си на
летищен оператор цели да управлява
въглеродните емисии от дейността си
така, че да подобри цялостното си
отражение върху околната среда,
обществото и икономиката и се стреми
да
намалява
емисиите
докато
увеличава трафика и развива летище
София.

SOF Connect AD, in its role of airport
operator, aims to manage the carbon
emissions from its activities so as to
improve company’s overall impact on the
environment, society and the economy
and seeks to reduce emissions while
increasing traffic and developing Sofia
Airport.

В подкрепа на този свой ангажимент
Летище София се присъедини към
Декларацията от Тулуза, която бележи
нова глава в стремежа на Европа към
нулеви нетни емисии в авиацията до
2050 г.

In support of this commitment, Sofia
Airport has joined the Toulouse
Declaration, which marks a new chapter
in Europe's pursuit of net zero emissions
in aviation by 2050.

Настоящата
Политика
подкрепя
Екологичната политика на „СОФ
Кънект“ АД и изразява активното ни
отношение към проблема с глобалните
климатични промени и ангажираността
ни към намаляване емисиите на
парникови газове (ПГ) чрез:

This Policy supports the Environmental
Policy of SOF Connect AD and
expresses our active attitude to the
problem of global climate change and our
commitment to reducing greenhouse gas
(GHG) emissions through:

Carbon

˗

Наблюдение
на
въглеродния
отпечатък на дружеството;

˗

Monitoring of the company's carbon
footprint;

˗

Оценка и анализ на емисиите и
определяне
на
области
за
подобрение
на
летищните
операции;

˗

Estimation and analysis of emissions
and identification of areas for
improvement
of
the
airport
operations;

˗

Прилагане
на
технологии
и
иновации за подобряване на
енергийната ефективност чрез
намаляване на потреблението на
енергия и природни ресурси;

˗

Applying
technologies
and
innovations to improve energy
efficiency by reducing energy
consumption and the use of natural
resources;

˗

Постигане на сертификат LEED
(сребърен) / BREEAM (много
добър) за ново строителство на
сгради и инфраструктура;

˗

Achieving LEED (Silver)/ BREEAM
(Very good) certificate for new
construction
of
buildings
and
infrastructure;

˗

Прилагане на екологични критерии
и
изисквания
за
енергийна
ефективност при закупуване на
стоки и възлагане на услуги;

˗

Application of environmental criteria
and
requirements
for
energy
efficiency in the purchase of goods
and services;

˗

Осигуряване на обучения за
персонала с цел засилване на
личната
отговорност
към
подобряване
на
енергийната
ефективност
и
намаляване
емисиите на ПГ;

˗

Providing training for staff in order to
strengthen personal responsibility to
improve energy efficiency and
reduce GHG emissions;

˗

Ангажиране
на
партньори
и
подизпълнители в дейности и
мероприятия за намаляване на
емисиите на ПГ;

˗

Involvement
of
partners
and
subcontractors in activities and
actions to reduce GHG emissions;

˗

Информиране
на
външни
заинтересовани
страни/
обществеността
относно
политиките и усилията на „СОФ
Кънект“ АД за управление и
намаляване на емисиите на ПГ.

˗

Informing external stakeholders / the
public about the policies and efforts
of SOF Connect AD to manage and
reduce GHG emissions.

„СОФ Кънект” АД ще поддържа
участието на летище София в
Програмата
за
въглеродна
акредитация на летищата на ACI
EUROPE, като ежегодно изчислява
емисиите от обхват 1 (собствени
директни
емисии),
обхват
2
(индиректни емисии от закупена
електроенергия) и обхват 3 (непреки
емисии, вкл. емисии на трети страни).

SOF Connect AD will support the
participation of Sofia Airport in the Airport
Carbon Accreditation Program of ACI
EUROPE, annually calculating the
emissions from scope 1 (own direct
emissions), scope 2 (indirect emissions
from electricity purchased off-site) and
scope 3 (indirect emissions, including
emissions of third parties/stakeholders).

Дейностите
по
управление
на
емисиите на ПГ и енергийната
ефективност
ще
се
докладват
ежегодно, при изготвяне на годишната
инвентаризация на емисиите. Ще се

GHG emission and energy efficiency
management activities will be reported
annually, when preparing the annual
emission inventory. Self-assessment of
progress in reducing emissions and

прави самооценка на прогреса по
отношение намаляване на емисиите и
подобряване
на
енергийната
ефективност, за да се проследи
тенденцията
за
постигане
на
поставените цели.

improving energy efficiency will be
carried out in order to follow the trend
towards achieving the set goals.

Резултатите
от
ежегодната
инвентаризация на ПГ на „СОФ
Кънект” АД ще бъдат представяни на
персонала,
трети
заинтересовани
страни и обществеността.

The results of the annual GHG inventory
of SOF Connect AD will be presented to
the staff, third parties/stakeholders and
the public.

Ръководството на „СОФ Кънект” АД
поема ангажимента и отговорността да
осигурява необходимите ресурси за
изпълнение на политиките и целите по
управление на емисиите на ПГ и
енергийната
ефективност,
в
съответствие с всички приложими
нормативни и доброволно възприети
изисквания по опазване на околна
среда и борбата с глобалните
климатични промени.

The management of SOF Connect AD
undertakes
the
commitment
and
responsibility to provide the necessary
resources for the implementation of
policies and objectives for GHG
emissions
and
energy
efficiency
management, in accordance with all
applicable regulatory and voluntary
requirements
for
environmental
protection and combating global climate
change.
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