Доброволно задължение за спазване на критериите на
“Екостеп”

Задължавам се от името на “Пример ООД” за период от три години, да изпълнявам
споменатите по-долу критерии. Предприятието има право да използва логото на
“Екостеп” за периода от три години.

1. Критерии за въвеждане на Екостеп
•

Екостеп-чеклистите са обработени и произлизащите от тях мерки са въведени в
списъците със задачи на Екостеп, направена им е оценка и са отбелязани
компетенциите.

•

Формулирани са писмено принципите и целите на предприятието и са взети в предвид и
областите качество, опазване на околната среда и охраната на труда

•

Съобразени са съответните разпоредби и е гарантирано, че те ще бъдат спазвани
трайно

2. Критерии за спазване
•

Ръководството на предприятието се задължава да спазва и провежда системата
Екостеп в предприятието.

•

Дефинират и се прилагат постоянно мерки за корекция и превенция в областите
качество, опазване на околната среда и охрана на труда, съществува документиран
план за действие с мерки за прилагането му.

•

Описват се съответните използвани количества ресурси и отпадъци, които трябва да
бъдат намалени или предотвратени и се включват в целевото планиране на дейността
на предприятието (поне за една отчетна година назад, в периода, за които важи логото
на Екостеп)

•

Ефективността на Системата се проверява на приемливи периоди от ръководството и
се оценява. Проверките (вътрешни одити) и оценката (оценка на управлението) се
документират писмено

Известно ми е, че използването на логото “Екостеп” е ограничено за период от три
години и че неспазването на действащи законови разпоредби могат да доведат до
отпадането на правото за ползването му. За да продължа да използвам логото на
Екостеп след изтичането на трите години, трябва задължението за спазване на
критериите да се потвърди отново и е необходимо да взема участие в следваща
консултация за продължаване на “Екостеп” (един ден на всеки три години). При
неизпълнение на тези предпоставки се губи автоматично правото за ползване.
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