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АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ “ЕКОРЕГИОНИ” 

и 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ВОДИТЕ 
 

 

 
 
 
 

СИСТЕМИТЕ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА – 
ИНСТРУМЕНТ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В 
ОБЩИНИТЕ 

 
 
 
Проектът е финансиран от Предприятието 
за Управление на Дейностите по Опазване 
на Околната Среда и е в партньорство с 

Umweltallianz Hessen 
 

София, 2004 / 2005 

 Предистория и същност 
Схемата за управление на околната 
среда и одитиране ЕМАS (СУОС) е 
доброволна инициатива, насочена към 
насърчаване на организациите за 
намаляване на вредното въздействие, 
което дейността им оказва върху 
околната среда(ОС). Целта е  
надхвърляне на минималните 
изисквания по опазване на ОС и 
усъвършенстване  на управлението. 

EMAS и България 
С брой 26 на “Държавен вестник” от 
2003 г. /поправка в бр.31 на ДВ , 2003 
г./ влезе в сила Наредба за 
националната схема за управление  по 
околната среда и одитиране. 
Приемането й е част от хармонизиране 
на българското законодателство с това 
на ЕС. Агенцията за Устойчиво 
Развитие и Евроинтеграция, с 
подкрепата на Министерство на 
Околната Среда и Водите(МОСВ), 
Министерство на Икономиката(МИ) и в 
партньорство с Министерство на 
Околната Среда, Селските Райони и 
Защита на Потребителя на Провинция 
Хесен-ФРГ, подготви и създаде 
сдружение с идеална цел и в 
обществена полза  “Алианс за Околна 
Среда” по примера на подобни 
структури в Германия. Очаква се да 
вземат участие и МИ, МОСВ, Столична 
община и други.  
Изпълнителната Агенция “Българска 
Служба за Акредитация” и 
Сдружението “Алианс за Околна Среда” 
вече си сътрудничат пълноценно на база 
подписан меморандум. 



 

 

 
 

 
 

ЗАЩО и КАКВО 

постигат Системите за Управление 
на  Околната Среда в общините и 
териториите им: 
 
� условия за териториален 
маркетинг и притегателност  на 
общината като инвестиционна 
площадка; 
� гарантиран произход на 
продукцията; 
� увеличение на потока от 
туристи, преки инвестиции и 
публични финанси; 
� повишаване качеството на 
живот, на градската среда и на 
услугите; 
� повишаване на 
международния рейтинг и 
доверието в местната управа; 
� синергия между обществени 
и частни интереси; 
� сигурност в бъдещето 
дългосрочно развитие на 
общината; 
 
Основната задача, цел и резултат 
на  СУОС е оптимизиция на 
действията в общинските 
структури, местните делови среди 
и други организации по примера 
на всяко ефективно и доходоносно 
частно предприятие. 

ГРАФИК 
НА ПОРЕДИЦА СЕМИНАРИ ПО ПРОЕКТ 
Системите за Управление на 
Околна Среда – инструмент  за 

постигане на устойчиво 
развитие в общините- 

Алианс за Околна Среда 
 
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 администрации и 
други организационни структури 
(общински предприятия, агенции, учебни 
заведения, банки и др.) 
 

1. Встъпителен семинар – обща 
постановка, законодателство, опит, 
интегрирано управление    (вкл. 
експерти от Хесен, ФРГ) –27-28.09.04г. 
 
2. Преглед и Контрол на ОС 
Компоненти и фактори  – обект и 
тежест в СУОС (аспекти и 
въздействия) 
Еко-проверки по предприятия, 
оператори, администрации – 
акредитирани проверяващи, 
облекчения чрез интегрирани 
вътрешни и външни проверки на 
СУОС –  16 - 17.11.04г. 
 
3. СУОС – Одитиране – Докладване 
- Сертифициране - цели, обхват, 
организация, докладване, отчети, 
общественост  -  21-22.12.04 г.  

 
4.  Моделно проиграване на 
стъпките: проверка на СУОС – 
вътрешен одит – докладване и 
отчети – поддържане;  (примерен 
казус) на база адаптиран наръчник 
за интегрирани системи по околна 
среда, качество и безопасност на 
труда “ЕкоСтеп” – 15 - 16.03.05г. 
 
 
5. Заключителен семинар-
дискусия по материалите и подбор 
на пилотна община за въвеждане на 
СУОС, включително партнираща 
община от Хесен, ФРГ (вкл. 
експерти от Хесен ) – 26 - 27.04.05г. 
 

Място на провеждане: 
Зала № 5, Столична Община, 
ул. “Московска” 33, София 

 
За контакти: 

Агeнция за Устойчиво Развитие и 
Евроинтеграция “Екорегиони” 

/АУРЕ/ 
1712 София, бул. “Свето 

Преображение” 4 
Тел./факс: 74 50 21 

e-mail: asde@online.bg 
 

 


