ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
МОСВ, София 1000, ул. У. Гладстон 67
1. ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:
СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ИНСТРУМЕНТ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНИТЕ
“АЛИАНС ЗА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
Цикъл обучителни семинари на тема “Въвеждане на системи за управление на
околната среда и одитиране” в сферите на икономическите дейности и услуги,
организациите с нестопанска цел, общинските и други ведомствени администрации
(банки, общински предприятия, агенции и др.)
2. ВНОСИТЕЛ :
Агенция за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция “Екорегиони”
(организация в обществена полза), член на Сдружението “Алианс за Околна Среда” в процес
на съдебна регистрация
1712 София, бул. “Свето Преображение” 4, тел/факс 745021, < asde@online.bg >
3. СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ ПО КОМПОНЕНТИ:
- ВОДИ

- ВЪЗДУХ
- ПОЧВИ
- ОТПАДЪЦИ
- ШУМ
- БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
-………………………………………

-
-
-
-
-
-
-

- синергичен ефект за всички сфери на околната среда и качеството - 
4. ЦЕЛИ И ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА
Цели:
• Да подготви целевите групи (делови среди, местна администрация, обществени
организации) за участие в доброволните системи за управление на околната среда.
• Да осигури продължението на подкрепената от Хесен-ФРГ инициатива за София е
региона и мултиплицирането и.
• Да осигури пълноценното взаимодействие с ИА “БСА” и други компетентни органи.
Обосновка:
В изпълнение на Директивата на ЕС и на Наредбата на МОСВ за Националната
схема за управление на околната среда и одитиране от страна на АУРЕ “Екорегиони”
през юли/август 2003 г. бяха предприети доброволните действия за :
• Обосноваване на необходимостта от СУОС и привличане на партньори в региона на
София, като първи етап – осигурени основни партньори
• Осигуряване на чуждестранен опит и партньорство – първоетапно с ФРГ, Хесен –
подписан протокол за намерения и начално взаимодействие
• Сруктуриране на взаимодействията между страните – партньори с оглед постигане
на доброволно споразумение за въвеждане и поддържане на СУОС- подготвена
рамка за “Алианс за Околна Среда и Устойчиво Развитие – ЕКОРЕГИОНИ” и
проведена през декември първа работна среща в Хесен.
• В ход е подготовката за доброволното сдружение и прокламацията на “Алианс за
околна среда” на втората работна среща с Хесен през февруари 2004 г. в София
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За адекватното и своевременно подготвяне на партньорите в “Алианса” и други
заинтересовани в региона на София и на ниво “общини” и “РИОСВ” е необходимо
подробното запознаване с постановките на европейското и национално
законодателство и най-вече с последователните стъпки за въвеждането на съответна
система за управление на ОС, както по фактори и компоненти, така и в нейната единна
цялост. Акцентите тук са :
• Проверка на съответствието с Наредбата, отчет по околна среда (ISO 14001),
• Изготвяне на заявление, собствен преглед по аспектите на околната среда,
• Изграждани и поддържане на СУОС, първи и регулярни одити,
• Отчети по околна среда и достъп на обществеността,
• Периодичен контрол и надзор от ИА”БСА” – процедури и др.
Серията семинари, като интерактивно обучение е необходимата, удачна за
навлизане в дълбочина и постигане на тези задачи форма, която в пряк диалог със
заинтересованите страни би позволила да се отговори както на изискванията на
законодателя, така и да се отчетат специфичните особености на всеки бранш и община
при доброволното изграждане на системите за УОС.
Материалите от серията семинарни сесии ще бъдат обобщени в общо, рамково
ръководство/наръчник, а лекциите и дискусиите ще се заснемат и тиражират на
аудивидео-носители с възможност за излъчване и в кабелните ТВ-мрежи (налични
споразумения на АУРЕ с водещи оператари)
Резултати :
Наред с ефекта на обучението и предоставянето на наръчник по темата ще се
премине и към практическите стъпки за въвеждане на СУОС, като за целта бъде
избрана една пилотна общинска администрация в България и ще и бъде осигурен
подходящ партньор – община от Хесен, въвела успешно СУОС.
5. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Цикъла обучение и тренировка (7 сесии х 11/2-2 дни) включва :
1. Встъпителен семинар - общи постановки и браншови изисквания
2. Компоненти и фактори на ОС – обект и тежест в системите за УОС
3. Еко-проверки по предприятия, оператори, администрации
4. Одитиране
5. Докладване
6. Моделно проиграване на стъпките проверка – одит – доклад ; (примерен
казус)
7. Съвместно съставяне на наръчник в помощ на партньори и бъдещи учасници
(с последващо тиражиране и разпространение), както и на видео-записи на
сесиите и лекциите с оглед разпространение им на носители по електронните
медии, включително тематично ТВ-предаване
8. Заключителен семинар с дискусия и препоръки по материалите и подбор на
пилотна община (администрация) за въвеждане на СУОС, включително
партнираща община от Хесен, ФРГ.
6. ПОЛЗИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Преките ползи за ОС биха се осигурили само след добро познаване на връзките и
взаимозависимостите на дадена обща система за УОС, където адекватната
оптимизацията на процесите при даден оператор би осигурила и комплексното
намаляване на замърсяването, частичното му предотвратяване , еколого-съобразно
снабдяване, складиране и потребление, както и ефективно оползотворяване на
суровини, енергия и отпадъци.

