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ИНФОРМАЦИЯ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДEНИ ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ПРЕГЛЕД ОТ 

РЪКОВОДСТВОТО 

НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНА СРЕДА 

в „КМД” ООД 
 

 

През 2021г. във фирма „КМД” EООД продължава да функионира Система за Управление на 

Околната Среда (СУОС) в съответствие със стандарт ISO 14001 и EMAS, като неотменна част 

от Интегрираната система за управление. По изискванията на стандартите, за пореден път, през 

м. май и юни 2021 г. бяха проведени Вътрешен одит и Преглед от ръководството на внедрената 

Интегрирана система за управление на: Качеството, Околната среда, Здравословните и 

безопасни условия на труд, Безопасност на движението по пътя, както и  одобрената от МОСВ  

Декларация по  EMAS.  Резултатите от тях показаха следното: 

 

 Фирмата е създала, документирала и поддържа политика и процедури в областта на 

опазване на околната среда; 

 Ръководството на фирмата изпълни ангажжимента си да намали количеството 

използвани природни ресурси, както и да намали количеството на генерираните в осн. 

дейност отпадъци и на разходите за преработката им; 

 Фирмата увеличи копнтрола при съхранение, доливане и подмяна на горива, масла, 

антифриз чрез изпълнение на програма за съхранение на масла и нефтопродукти; 

 Фирмата увеличи контрола при съхранение на отработени масла, маслени филтри, 

абсорбенти, негодни акумулаторни батерии и живачни лампи чрез изпълнение на 

програма за сухранение и предаване за рециклиране на негодни филтри, акумулатори и 

отработени масла; 

 Ръководството на фирмата изпълни ангажжимента си да намали количеството вредни 

емисии със закупуване и въвеждане в експлоатация на нови 2 броя МПС за нуждите на 

основната дейност стандарт Евро-6; 

 Фирмата увеличи контрола по разделното събиране на опаковки, битови отпадъци и 

такива от дейността в офисите чрез изпълнение на програма за разделно събиране на 

опаковки, битови и офисни отпадъци; 

 За намаляване на запрашаемостта в района на базата на ул. Братя Бъкстон 155, 

ръководството на фирмата инициира поправка на пътната настилка в участъка от 

базата до бул. Кукленско шосе с частни средства; 

 През изминалата 2020г. успешно премина надзорнaта визити по ISO 14001:2015 и беше 

подновена регистрацията по Схемата на Общността за управление по околна среда и 

одит (EMAS);  
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