
Кратка информация за  

РЪКОВОДСТВОТО “ЕКОСТЕП” 

на Алианса по околна среда  - Хесен, в процес на 

адаптиране в България 
 
В рамковото споразумение на Алианса по околна среда – Хесен е договорено да се 

разработят критерии за поетапна, интегрирана система за управление, които да отговарят 
най-вече на изискванията на малките и средните предприятия. Работната група “Системи за 
управление на малки и средни предприятия”, в която участват представители на 
занаятчиите, промишлеността, администрациите по околна среда и охрана на труда, 
разработи система, която в последствие беше подложена на практически тест в рамките на 
пилотен проект с 12 предприятия. 

Интегрираната хесенска система за управление на малки предприятия (Екостеп)  
се базира на принципите на същестуващите норми за управление на качество  (DIN EN ISO 
9001:2000), за управление на околната среда (EMAS II и DIN EN ISO 14001) и на 
националното ръководство за системи за  управление на охраната на труда. Понятието 
“интегриран” тук има няколко аспекта: 

 
- трябва да се наблюдават всички процеси на едно предприятие, дори и когато те имат 
различно значение за успеха му 

- аспектите околна среда, качество и охрана на труда могат да се вземат в предвид при 
всички процеси и  водят до цялостно наблюдение. 
  
Това ръководство има за цел да покаже на малките и средните предприятия как тази 

организация може да се подобри така, че: 
 

- да е ясна структурата на отговорностите и компетенциите (раздел 2.3) 
- на служителите и работниците да им е известно какви процеси има в предприятието 
и как те са взаимно свързани (раздел 2.4) 

- персоналът да е на ясно, че процесите имат различна значимост за постигане на 
фирмените цели (раздел 2.4) 

- да се създаде документация, която да е изходна основа за “ добре подготвена 
организация за пред съдебните органи” ( напр. предотвратяване на искове за поемане 
на отговорност от раздел 2.5)  

- да се вземат под внимание при всеки процес аспектите “ качество, околна среда и 
охрана на труда” ( раздели 2.2, 3, 4 и 5) 

- въз основа на тези резултати да могат да се подобряват постоянно процесите и 
резултатите и да могат да бъдат приспособявани към постоянно променящите се 
рамкови условия 
 
Ръководството е така структурирано, че всеки като читател да може първо да се запознае 

с основния принцип на  системите за управление. В разделите от 3 до 5 се обръща внимание 
на различни процеси в предприятието като те  се свързват с опорните точки за качество, 
опазване на околната среда и охрана на труда. Подробни примерни документи и образци 
могат да бъдат намерени в раздел 6.  За читателите, които имат интерес към най-важните 
допирни точки на системата за управление на малки предприятия с “големите” системи за 
управление като DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001 и  EMAS II, те са описани в 
раздел 7.   
 


